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Technologia,
trucki i terror
Jeśli rozpatrujemy narzędzia, jakimi mogą się posługiwać
terroryści, to samochód ciężarowy wydaje się niezłym wyborem, założywszy, że jest się pozbawionym sumienia fanatykiem spędzającym każdą chwilę na planowaniu sposobów,
jakimi można by uśmiercać innych ludzi.

T

ak jest. Ciężarówki są duże, są ciężkie. Gdy już
znajdą się w ruchu, trudno jest je zatrzymać.
I są dosłownie wszędzie. Przechwycenie jednej
z nich i skierowanie na miliony „miękkich
celów” na całym świecie jest względnie prostym zadaniem. Gdy już wejdziemy w posiadanie ciężarówki, jedyne co trzeba zrobić, to zadecydować, czym chcemy ją załadować. Może
to być kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych, jak podczas zamachu w Oklahoma
City w 1995 r., gdy w wyniku eksplozji
zginęło 168 osób. Może to być ciężki ładunek
na naczepie, który pozwoli na rozpędzenie się
i wjechanie w ludzi na jarmarku świątecznym
i zabicie 12 osób, tak jak to się stało
19 grudnia w Berlinie.
Po ostatnich wydarzeniach w Berlinie
zapewne wielu menedżerów flot pomyślało
o tym, że to ich kierowca mógł zostać zamordowany, a pojazd z ich floty mógł stać się narzędziem ataku. Kolejnym wątkiem mogła
być zapewne analiza możliwości zabezpieczenia się przed takim atakiem…
Myślę, że problem użycia samochodu
ciężarowego jako narzędzia terroru nie może
być rozwiązany przez większą liczbę przepisów, kontrole tożsamości, skuteczniejszą pracę
organów ścigania lub nawet bardziej rygorystyczne przepisy imigracyjne. Żadne z tych
środków nie powinny być oczywiście pomijane,
jeśli okażą się skuteczne. Świat, w którym
żyjemy, jest zbyt dynamiczny, a środki te z natury są zbyt porowate, nieszczelne, aby uniemożliwić każdy atak.
W tych smutnych realiach pojawia się jeden pozytywny wątek – otóż są już technologie, które mogą przynieść korzyści w zakresie
utrzymania ciężarówek poza zasięgiem terrorystów. Są to systemy telematyczne i jazda
autonomiczna.

W bliskiej przyszłości każdy menedżer
floty wyposażonej w system telematyczny niemalże w czasie rzeczywistym będzie w stanie
zauważyć, że z jednym z jego pojazdów dzieje
się coś podejrzanego. Uruchomione zostaną
ostrzeżenia, jeśli będzie się on przemieszczać
nieprawidłowo lub opuści wyznaczony wcześniej obszar dopuszczalnego działania. Możliwe
będzie skontaktowanie się z kierowcą, aby
bezpośrednio określić przyczynę anomalii,
a w przypadku braku odpowiedzi – zdalna
kontrola jego stanu zdrowia.
W najgorszym wypadku zostaną
uruchomione procedury awaryjne: nastąpi
zdalne przejęcie kontroli nad pojazdem niezależnie od tego, kto siedzi za jego kierownicą.
W zasięgu możliwości technologicznych jest
również awaryjne zaryglowanie zamków drzwi,
a nawet zablokowanie pasa bezpieczeństwa.
Możemy sobie również wyobrazić przymusowe
zatrzymanie pojazdu na poboczu, zawiadomienie policji lub gdy będzie podejrzenie, że na
pokładzie znajduje się bomba – skierowanie
go w jakieś odizolowane miejsce, gdzie ewentualna eksplozja miałaby najmniejsze skutki.
Ostateczną wizją są bezpieczne ciężarówki
przyszłości, które nie mogą zostać użyte jako
broń – po prostu będą rozpoznawać ludzi
w swoim otoczeniu i niezależnie od działań
fanatyka za kierownicą nie dadzą się
skierować w tłum.
Rozwiązania technologiczne, o których
wspomniałem, są już w zasadzie dostępne,
choć – przyznaję – jeszcze musi upłynąć trochę
czasu, zanim zostaną wdrożone w codziennej
eksploatacji. Do tego czasu floty i ich kierowcy
pozostaną narażeni na potencjalne zagrożenia.
Być może pojawią się inne skuteczne rozwiązania eliminujące pojawiające się zagrożenia
terrorystyczne. Oby to nastąpiło!
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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INTER CARS WYSOKO
W RANKINGU
„DIAMENTÓW”
ajwiększy polski dystrybutor części
zamiennych po raz kolejny znalazł się
w gronie laureatów rankingu Diamenty
Forbesa 2017. W tegorocznym zestawieniu przygotowywanym przez prestiżowy miesięcznik znalazło się blisko 2,4 tys. firm. W rankingu województwa mazowieckiego uwzględniono ich
ponad 500, a Inter Cars może pochwalić się 16.
pozycją w klasyfikacji regionalnej oraz 51. miejscem w rankingu ogólnopolskim (przychody powyżej
250 mln zł).

N

W zestawieniu pod uwagę brane były firmy, które
w ciągu ostatnich trzech lat najszybciej zwiększały
swoją wartość. Podzielono je na trzy kategorie
według przychodów ze sprzedaży: firmy małe
(5–50 mln zł), średnie (50–250 mln zł) i duże (powyżej 250 mln zł).
(KW)

MB PNEUMATYKA PNIE SIĘ W GÓRĘ
iniony rok był rekordowy w historii MB Pneumatyka – polskiego producenta złącz do
układów hamulcowych i zawieszeń w samochodach użytkowych. Przychody firmy
z Sulechowa wzrosły z 12,7 do 16,7 mln zł w 2016 r. Wynik netto skoczył z 434 tys.
do 1 mln zł. Największy udział w sprzedaży nadal ma eksport do krajów Unii Europejskiej (9,1 mln zł,
wzrost o 27%). Równolegle rośnie także sprzedaż na rynki pozaeuropejskie i w kraju. Firma rozwija sprzedaż w Chinach i Brazylii i planuje ekspansję m.in. na rynek turecki.

M

„Eksport to obecnie 80% naszej sprzedaży, ale chcemy, by równie szybko rosła sprzedaż w Polsce. Tworzymy nowe rozwiązania przeznaczone dla producentów autobusów, interesuje nas
także współpraca z producentami ciężarówek, maszyn rolniczych i naczep. Dlatego cały zysk, podobnie jak w poprzednich latach, przeznaczymy na inwestycje w badania i rozwój oraz maszyny”
– mówi Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka.
Firma w tym roku planuje także rozpoczęcie rozbudowy hal o kolejne 1300 m2. Niedawno zbudowała nową halę o powierzchni 1000 m2. Planowano, że to inwestycja na 10 lat, wystarczyła na 3.
Rozbudowa jest konieczna, bo w pierwszym półroczu 2017 r. mają zostać podpisane kolejne
istotne kontrakty.
„Naszej sprzedaży nie opieramy wyłącznie na produktach z katalogu. Kluczem do takiego wzrostu
przychodów było oferowanie produktów szytych na miarę potrzeb klientów. Jeśli odbiorca potrzebuje
nowych rozwiązań, to je od nas otrzymuje” – dodaje Małgorzata Bieniaszewska.
(KW)

RUSZA NOWA EDYCJA
KONKURSU OPTIFUEL
CHALLENGE 2017
od koniec marca br. rusza 8. edycja Optifuel Challenge, konkursu organizowanego przez Renault Trucks w Polsce, propagującego oszczędną jazdę i mającego na celu
wyłowienie wśród uczestników najekonomiczniejszego kierowcy.
Podczas kwalifikacji zadaniem uczestników będzie
pokonanie wyznaczonej trasy obciążonym 22 tonami ładunku zestawem z ciągnikiem Renault
Trucks T480 – w tym roku pierwszy raz będzie to
model z silnikiem 13-litrowym. Jazda zostanie poddana ocenie według takich kryteriów, jak średnia
prędkość i średnie zużycie paliwa i porównana
z wynikiem Master Driverów (czyli instruktorów)
Renault Trucks. Zwycięzcą zostanie kierowca,
który osiągnie najniższe spalanie, utrzymując najwyższą średnią prędkość, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.
Eliminacje krajowe Optifuel Challenge 2017 przeprowadzane będą w 11 lokalizacjach: Szczecinie,
Pruszczu Gdańskim, Siedlcach, Olchowej k. Rze-

© Renault Trucks Polska

P

szowa, Kielcach, Katowicach, Liszkach k. Krakowa, Skoczowie, Pietrzykowicach k. Wrocławia,
Tarnowie Podgórnym i Rzgowie. Następnie w rozgrywce finałowej wyłoniony zostanie polski reprezentant, który w finale międzynarodowym powalczy o tytuł najlepszego kierowcy na świecie
i nagrodę główną.
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Atrakcyjne nagrody będą czekały na zwycięzców
już podczas eliminacji lokalnych, a to za sprawą zaangażowania partnerów konkursu, m.in. firm Alcoa,
Michelin Polska, Renault Trucks Financial Services,
Wielton i Hestia. Zgłoszenia do udziału w konkursie zbierają reprezentanci handlowi Renault
Trucks w poszczególnych lokalizacjach.
(KB)

FAYMONVILLE
PRZEJMUJE
COMETTO
a początku marca br. producent naczep Faymonville przejął 100% akcji
włoskiej firmy Industrie Cometto, która
jest jednym z najważniejszych światowych wytwórców modułowych naczep samobieżnych.
Firma oferuje też wyposażenie samobieżne m.in.
dla stoczni, hut żelaza oraz stacji przeładunkowych.
Industrie Cometto działa od roku 1954 i w branży
wsławiła się, produkując w latach 80. na zlecenie
NASA transporter dla statku orbitalnego. W latach
90. angażowała się też w projekty wyposażenia
europejskich rakiet kosmicznych Ariane.

N

Łącząc możliwości obu firm, grupa Faymonville
może inwestować w nowe segmenty rynku i poszerzać ofertę. Podczas targów ConExpo w Las
Vegas prezes zarządu Alain Faymonville stwierdził, że trzy dotychczasowe specjalizacje firm nie
kolidują ze sobą i będą równolegle rozwijane. Faymonville jest znany jako producent naczepy MAX
Trailer o ładowności 15–60 t. Oferuje również
rozwiązania dla transportu ładunków nawet do
1000 t. Cometto natomiast to ekspert od rozwiązań w zakresie naczep samobieżnych. Przejmując
Cometto, firma Faymonville będzie mogła rozszerzyć ofertę o pojazdy o zdolnościach transportowych do 15 tys. t i więcej. Przedstawiciel
Cometto Alberto di Stefano podreślił, że mocna
pozycja jego firmy na rynkach światowych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, będzie znakomitym
uzupełnieniem zasięgu Faymonville.
(KW)

© Comtrans
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TRWAJĄ
PRZYGOTOWANIA
DO TARGÓW
COMTRANS
argi pojazdów użytkowych Comtrans,
czyli rosyjskie IAA, są organizowane
co dwa lata. Tegoroczna edycja potrwa od 4 do 9 września, a odbędzie się jak
zwykle w Moskwie, w największym w Europie Wschodniej centrum wystawienniczym
Crocus Expo.

© Volvo Trucks
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VOLVO TRUCKS TESTUJE HYBRYDĘ
W TRANSPORCIE DŁUGODYSTANSOWYM
maju ub. r. Volvo Trucks przedstawiło pojazd koncepcyjny – Volvo Concept Truck. Obecnie prezentuje jego nowszą, doskonalszą wersję, która poza poprawą właściwości aerodynamicznych oraz zmniejszeniem oporu toczenia i masy otrzymała również hybrydowy układ napędowy przeznaczony dla transportu długodystansowego. Testowany pojazd to Volvo
FH z silnikiem D13 Euro VI Step C.

W

Hybrydowy układ napędowy odzyskuje energię podczas zjazdu ze wzniesień o spadku przekraczającym
1% oraz podczas hamowania. Jest ona magazynowana w akumulatorach i wykorzystywana do elektrycznego napędu pojazdu na płaskich odcinkach dróg i łagodnych wzniesieniach. Szacuje się, że
w transporcie długodystansowym napęd hybrydowy pozwoli na poruszanie się z wyłączonym silnikiem
spalinowym nawet przez 30% całkowitego czasu jazdy. To zaś oznacza możliwość zaoszczędzenia od
5 do 10% paliwa, zależnie od konfiguracji pojazdu i rodzaju transportu. Pojazd jest w stanie przejechać
do 10 km wyłącznie z wykorzystaniem napędu elektrycznego, a więc przy zerowej emisji spalin i niskim
poziomie hałasu.
Volvo Concept Truck jest rezultatem szwedzkiej części projektu badawczego realizowanego wspólnie przez
szwedzką agencję ds. energii Energimyndigheten i Departament Energii Stanów Zjednoczonych. (KB)
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Na liście wystawców tradycyjnie zagoszczą
najwięksi producenci pojazdów na rynku
lokalnym, tacy jak Kamaz, GAZ, MAZ, UAZ,
a także rosyjskie oddziały „wielkiej siódemki”.
Wśród producentów naczep swoje stoiska
będą mieć Schmitz Cargobull, Krone, CIMC,
Koluman, Lohr, F.X. Meiller, Meusburger Novtruck, a także polski Wielton. Obecni będą
również praktycznie wszyscy najwięksi gracze na rynku akcesoriów, części i technologii.
Rozmach, z jakim wszystkie te firmy wyposażają swoje stoiska, daje targom Comtrans
pełne prawo, by faktycznie porównywać się
z IAA. Na otwarciu obecni będą przedstawiciele rosyjskiego ministerstwa transportu
oraz ministerstwa przemysłu i handlu.
Lada moment na stronie www.comtransexpo.ru/en-GB/ pojawi się pełny program targów, które oprócz części wystawienniczej
zapraszają na liczne konferencje, spotkania
biznesowe i warsztaty.
(KW)
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PROGRAM DLA
MAŁYCH FLOT
ieć serwisowa Premio TruckForce
uruchomiła program „Na trasie korzyści”, stworzony specjalnie dla małych flot ciężarowych. „Małe floty ciężarowe
zyskują wsparcie i opiekę, których do tej pory
nie oferował im nikt inny na rynku, a nasze
serwisy – nowych klientów” – mówi Piotr Nowakowski, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej
w Europie Centralnej.
Firmy, które dołączą do programu, mogą liczyć na wiele korzyści. Zarejestrowane floty
zostaną objęte opieką przez odpowiadające
im serwisy Premio TruckForce, które zbudują
dla nich ofertę usług i sprzedaży opon. Otrzymają też dostęp do platformy internetowej,
na której będą zamieszczone informacje o wydarzeniach i promocjach. Kolejną korzyścią jest
aplikacja E-Truck, która znacznie ułatwia kontakt pomiędzy menedżerem flotowym a serwisem mobilnym. Jeżeli serwis kontrolujący
stan ogumienia floty zauważy problem, zawiadamia o tym przez aplikację decydenta,
przysyłając wiadomość o koniecznej naprawie. Menedżer musi jedynie zautoryzować
usługę. Dzięki temu na bieżąco wykonywana
jest inspekcja taboru.
Jak deklaruje Premio TruckForce, 500 pierwszych zarejestrowanych flot ciężarowych
otrzyma atrakcyjny pakiet startowy. Więcej
informacji: www.natrasiekorzysci.pl. (KW)

© Kamaz
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WABCO CORAZ
BLIŻEJ Z KAMAZEM
abco poszerzyło swoją długoterminową umowę z Kamazem w zakresie
dostaw zaawansowanych technologii. Umowę poszerzono o platformy modułowego
hamowania (mBSP) dla systemów ABS i EBS. Rozwiązanie mBSP zostało zaprezentowane przez
Wabco na IAA jeszcze w roku 2014 jako pierwszy
na świecie modułowy układ hamulcowy, umożliwiający dowolną zamianę systemów hamulcowych
ABS oraz EBS w autobusach i pojazdach użytkowych. Zastosowanie jednej modułowej platformy
pozwala też obniżyć czas projektowania, instalacji,
programowania oraz testowania systemu.

W

W umowie z Kamazem zawarte są także plany dalszego rozwoju dostaw takich elementów, jak układy
automatycznej kontroli trakcji, elektroniczna kontrola stabilności (ESC) i OptiRide – elektronicznie
sterowane zawieszenie pneumatyczne (ECAS).
Kamaz korzysta z rozwiązań Wabco już od 15 lat.
Był pierwszym rosyjskim producentem ciężarówek,
który montował w swoich pojazdach zaawansowane technicznie systemy hamulcowe.
„Jesteśmy dumni z ciągłego rozszerzania współpracy z Kamazem, zwłaszcza teraz gdy dopracowaliśmy się pozycji głównego dostawcy tej
firmy” – powiedział Dmitrij Miedwiediew, przedstawiciel Wabco w Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw.
(KW)

TRUCKSTORE TERAZ
W NADARZYNIE
lutym br. TruckStore uruchomił swój
drugi w Polsce punkt sprzedaży.
Nowy obiekt mieści się w Nadarzynie k. Warszawy, przy trasie katowickiej S8/E67
i składa się z części administracyjno-biurowej oraz
warsztatowej, w której pojazdy będą sprawdzane,
przygotowywane i wydawane klientom. Na obszernym zewnętrznym placu przewidziano miejsce
dla ponad 80 pojazdów.
TruckStore to należąca do Daimler AG sieć zajmująca się skupem i sprzedażą samochodów
używanych: ciągników, podwozi i naczep. Świadczy też takie usługi, jak przyjmowanie w rozliczenie i udzielanie gwarancji.

© TruckStore

W

W bieżącej ofercie jest około 200 pojazdów, które
pochodzą z europejskich oddziałów TruckStore
oraz bezpośrednio od klientów w ramach usługi
Trade-in czy też regularnego odkupu. Są to na ogół

samochody poleasingowe lub po wynajmie z pełną
historią serwisową i udokumentowanym przebiegiem. Drugi punkt sprzedaży TruckStore znajduje się w Komornikach k. Poznania.
(KW)
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Z dostawą na budowę.
Transport materiałów budowlanych
Marek Rutka

© KH-kipper

Otwierana
dwuskrzydłowa burta
umożliwia wykorzystanie wywrotki jak typowej ciężarówki
skrzyniowej

Tylko w przypadku
budowy największych
obiektów przemysłowych
transport dużej części
materiałów budowlanych
realizowany jest koleją.
W zdecydowanej
większości podstawowym
środkiem transportu
takich materiałów
pozostaje samochód
ciężarowy.

ie sposób jednoznacznie określić,
jaki rodzaj samochodów ciężarowych jest najczęściej wykorzystywany do transportu materiałów budowlanych. Rodzaj pojazdu w dużej
mierze uzależniony jest od specyfiki samej inwestycji budowlanej. W przypadku
inwestycji drogowych i inżynieryjnych są
to przede wszystkim samochody samowyładowcze, wykorzystywane do prac
ziemnych, transportu kruszywa budowlanego, mas bitumicznych itp. Inaczej
sytuacja przedstawia się, gdy powstają
budynki mieszkalne, biurowe czy magazynowe. Wówczas tabor pojazdów jest
znacznie bardziej zróżnicowany i oprócz
wywrotek sporą grupę stanowią ciężarówki skrzyniowe, platformy zarówno
solowe, jak i tworzące zestawy przyczepowe oraz naczepowe.
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Osobną grupę pojazdów ciężarowych
wykorzystywanych w transporcie materiałów niezbędnych na każdej budowie
stanowią betonomieszarki i koleby przeznaczone do transportu mieszanki betonowej. Warto także wymienić coraz
bardziej popularne pompogruszki, czyli
betonomieszarki wyposażone we własną
pompę do betonu.
Przedstawiamy przegląd wybranych
rozwiązań stosowanych w transporcie
materiałów budowlanych.

Wszechstronna wywrotka
Praktycznie każdej budowie – w mniejszym lub większym stopniu – towarzyszą
prace ziemne. Ich zakres uzależniony
jest od wielu elementów, takich jak charakter samej inwestycji, ukształtowanie

| TECHNIKA |
firm zajmujących się dystrybucją materiałów budowlanych. Aby zwiększyć
możliwości wykorzystania takiej zabudowy, klienci coraz częściej decydują się
na zastąpienie tylnej klapy wywrotki dwuskrzydłowymi drzwiami. Rozwiązanie to
umożliwia korzystanie ze wszystkich
możliwości, jakie daje nadwozie zarówno
samowyładowcze, jak i skrzyniowe.

waru przed uszkodzeniem. Do lokalnego
transportu dystrybucyjnego ładunków
na paletach najczęściej używane są samochody ciężarowe z zabudowami skrzyniowymi, które zazwyczaj wyposażone są
w żurawie przeładunkowe. O ile w miejscu załadunku, np. na placu hurtowni budowlanej, wykorzystuje się zazwyczaj
wózki widłowe, to w miejscu docelo-

© Mercedes-Benz

i specyfika terenu itp. Kiedy zakres prac
ziemnych jest szeroki, uzasadnione jest
wykorzystanie do załadunku wywrotek
koparki lub ładowarki dostarczanych na
miejsce pracy specjalistycznym taborem
niskopodwoziowym (przyczepami lub
naczepami). Gdy jednak prace ziemne są
bardzo ograniczone, najbardziej korzystne jest użycie kołowej koparkoładowarki. W przypadku niewielkich odległości tego typu sprzęt może poruszać
się samodzielnie, jednak coraz częściej
do transportu koparkoładowarek wykorzystywane są niskopodwoziowe przyczepy zestawione z ciężarówką wywrotką. Rozwiązanie takie jest stosowane
wówczas, gdy czas prac ziemnych ogranicza się do jednego lub kilku dni i nie
ma konieczności angażowania większej
liczby sprzętu i pojazdów.
Jeśli na miejsce budowy konieczne
jest dostarczenie znacznych ilości ziemi,
kruszywa czy mas bitumicznych, najczęściej wykorzystuje się zestawy z naczepami wywrotkami. Taki rodzaj taboru zapewnia największą pojemność
transportową, jednak w trudnych warunkach terenowych lepiej radzą sobie
wywrotki instalowane na podwoziach
samochodów ciężarowych o wielu osiach
napędzanych.
Zdecydowana większość obecnie używanych wywrotek instalowanych na
naczepach to warianty tylnozsypowe,
natomiast w przypadku zabudów na podwoziach samochodów ciężarowych duży
udział w rynku mają także wywrotki
trójstronne. To ostatnie rozwiązanie pozwala na większą uniwersalność wykorzystania, szczególnie gdy zostanie uzupełnione o żuraw przeładunkowy. Montaż
takiego urządzenia jest częstą praktyką

Na podwoziach trzyosiowych najczęściej instalowane są wywrotki trójstronne

Skrzyniowe nie tylko tradycyjne
W dystrybucji drobnicowych materiałów budowlanych najczęściej stosuje
się ładunki paletyzowane. Takie rozwiązanie jest najbardziej praktyczne podczas
składowania, transportu, przeładunku,
a także zapewnia optymalną ochronę to-

wym na placu budowy niezbędne są – zamontowane na ciężarówce – żurawie
przeładunkowe. W zależności od konkretnego modelu i przeznaczenia żurawie te mogą być wyposażone w widły do
palet, chwytaki do rur i słupów, a także
łyżki do materiałów sypkich. Żurawie przeładunkowe instalowane są za kabiną lub

reklama
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na końcu ramy za skrzynią ładunkową.
To drugie rozwiązanie pozwala na załadunek i rozładunek także wtedy, gdy
ciężarówka współpracuje z przyczepą.
W przypadku ciężarówek z nadwoziami skrzyniowymi wykorzystywanymi
w lokalnym transporcie dystrybucyjnym
dość często montuje się także tylne hydrauliczne burty załadowcze. Tego rodzaju
urządzenia wspomagające operacje przeładunkowe stosuje się zazwyczaj w mniejszych niż całopojazdowe dostawy i tylko

Zestaw z naczepą
samowyładowczą
i automatycznymi pokrywami ładowni przystosowany do przewozu drobnych frakcji kruszyw
budowlanych

© Iveco

tują firmy mające szeroki zakres usług
budowlanych, ale dysponujące ograniczonym parkiem pojazdów.
Nietypowe rozmiary elementów budowlanych sprawiają, że czasem ich
transport nie jest możliwy na standardowej skrzyni ładunkowej ciężarówki
czy naczepy. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest wykorzystanie platform
lub pojazdów skrzyniowych, w których
jest możliwość demontażu burt.

© Iveco

Zestaw naczepowy z żurawiem przeładunkowym zainstalowanym na środku skrzyni
ładunkowej w naczepie to częste rozwiązanie w logistyce materiałów budowlanych

tam, gdzie jest odpowiednio utwardzone
podłoże, które umożliwia skorzystanie
z wózków widłowych.
Co prawda nie jest to rozwiązanie
jeszcze zbyt rozpowszechnione, ale są
firmy branży budowlanej, które dostrzegły zalety, jakie daje wykorzystanie
ciężarówek z systemem nadwozi wymiennych. Nadwozia takie montowane
i kotwiczone są w specjalnej ramie pośredniej, a ich montaż i demontaż odbywa się dzięki rozkładanym bocznym
podporom. W zależności od aktualnych
potrzeb mogą być instalowane nadwozia skrzyniowe, furgonowe, cysterny,
betonomieszarki, teleskopowe żurawie
hydrauliczne, pompy do betonu itp. Tego
rodzaju systemy najczęściej wykorzys-

Platformy kłonicowe pozwalają
na bezpieczny przewóz prefabrykowanego zbrojenia
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Określi zalecane ciśnienie

© Renault Trucks

Michelin Pressure Advisor to nowe rozwiązanie dla użytkowników opon przemysłowych, które pomaga dbać o bezpieczeństwo pracy i poprawić jej efektywność.
Narzędzie to wskazuje optymalne ciśnienie
ogumienia dla różnego rodzaju maszyn.

Szalunki i zbrojenia coraz częściej przywożone są na plac budowy w gotowych do montażu elementach

Słupy, rury i zbrojenia

Prefabrykaty, stropy, kręgi

Każda budowa, a w szczególności ta,
na której stosuje się dużo lanej mieszanki betonowej, wymaga zaopatrzenia
w zbrojenia stalowe. Obecnie najbardziej rozpowszechnione jest korzystanie ze zbrojenia prefabrykowanego, dostarczanego w segmentach o wymiarach
określonych w projekcie budowlanym.
W zależności od rozmiarów segmentów
do transportu tych elementów wykorzystuje się samochody ciężarowe, zestawy przyczepowe, naczepowe skrzyniowe lub platformowe. W podobny
sposób jak prefabrykowane zbrojenia
przewozi się drut zbrojeniowy, zarówno
ten o dużej średnicy, cięty w odcinkach,
jak i cieńszy, w zwojach. Takimi środkami transportu przewożone są też rury,
jednak w przypadku najdłuższych i tych
o największej średnicy praktykuje się korzystanie z ciężarówki zestawionej z przyczepą (jedno- lub dwuosiową) do dłużyc.
Rozwiązanie takie najczęściej stosowane
jest w transporcie słupów oświetleniowych i energetycznych (typowe przyczepy do dłużyc pozwalają na przewóz
rur i słupów o długości od 8 do 14 m).
Szczególnie dla ekip zajmujących się
pracami energetycznymi popularne jest
montowanie w zestawach do przewozu
dłużyc żurawi przeładunkowych wyposażonych w chwytak do słupów, który
pozwala nie tylko na ich przeładunek, ale
także na montaż na placu budowy.

Aby ograniczyć koszty, przyspieszyć
czas budowy i jednocześnie zapewnić
odpowiednią jakość wykonania, na coraz
większą skalę wykorzystuje się elementy
prefabrykowane. Oprócz standardowych
rozmiarów elementów prefabrykowanych, jak np. schody, płyty stropowe,
które transportowane są poziomo, producenci oferują także elementy o nietypowych rozmiarach przekraczających
szerokość ładowni. W takich przypadkach
konieczny jest transport w pozycji pionowej naczepami lub przyczepami niskopodwoziowymi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed uszkodzeniem
konieczne jest zastosowanie specjalnych
stojaków stabilizujących przewożone
pionowo prefabrykaty.
Mimo że przyczepy i naczepy niskopodwoziowe to ciągle najbardziej rozpowszechniony rodzaj taboru do przewozu elementów prefabrykowanych,
to jednak muszą się mierzyć z coraz
silniejszą konkurencją ze strony naczep niszowych, zwanych potocznie
inloaderami.
Spośród innych konstrukcji pojazdy te wyróżnia możliwość samozaładunku i wyładunku, a także brak stałej
podłogi ładowni. Inloadery pierwotnie
zostały opracowane z myślą o transporcie prefabrykatów betonowych oraz tafli
szkła budowlanego typu float (pierwsze
tego typu konstrukcje pojawiły się na

Poradnik ciśnienia opon przemysłowych Michelin dostępny jest na stronie http://pressureadvisor.michelinearthmover.com/. Korzystać z niego
mogą użytkownicy wszystkich typów urządzeń
mobilnych (smartfonów, tabletów, laptopów itp.).
Narzędzie służy do określenia ciśnienia zalecanego w różnych
modelach maszyn przemysłowych. Rekomendowane wartości są dobierane indywidualnie dla
każdej z osi.

news

Michelin Pressure Advisor jest odpowiedzią na potrzeby operatorów pojazdów,
którzy dotychczas nie mieli możliwości
łatwego i szybkiego sprawdzenia ciśnienia rekomendowanego dla swoich maszyn. Rozwiązanie
Michelin pozwala dobrać wartości standardowe
przy optymalnym wykorzystaniu maszyn przewidziane przez ich producenta, jak również dostosować ciśnienie w niestandardowych warunkach
z obciążeniem na poszczególne osie.
Korzyści płynące z doboru odpowiedniego ciśnienia to przede wszystkim bezpieczeństwo, a ponadto dłuższy czas użytkowania i optymalizacja
cyklu życia opony, mniejsze ryzyko uszkodzenia zarówno ogumienia, jak i samego pojazdu, a co za
tym idzie większa efektywność pracy poprzez
skrócenie okresów przestojów. Odpowiednio
napompowana opona jest również mniej podatna na uszkodzenia konstrukcyjne spowodowane przegrzaniem lub nadmiernym odkształcaniem ogumienia.
[RP]
Zdjęcie: © Michelin
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Inloader Faymonville PrefaMAX-A 7100
to naczepa do przewozu prefabrykatów,
którą można skrócić o 2400 mm,
co ułatwia manewrowanie

rynku cztery dekady temu). Naczepy te
powstały na zamówienie firm, które poszukiwały rozwiązania łączącego w sobie możliwość transportu jednostkowo
ciężkich ładunków (czasem także wysokich) z łatwym i bezpiecznym dokonywaniem operacji za- i wyładunku. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie
specyficznej, przestrzennej struktury nośnej naczepy z ramą w kształcie litery U.
Tego rodzaju układ pozwolił na wyeliminowanie stałej podłogi ładowni i zastosowanie w jej miejsce przestrzeni na
wymienną podłogę transportową. W przypadku transportu betonowych i stalowo-betonowych elementów prefabrykowanych podłoga jest trwale połączona
ze stelażem, na którym opiera się ładunek. W zależności od przyjętego rozwiązania przewożone elementy blokowane
są w stelażu za pomocą mechanicznych rygli lub sterowanych pneumatycznych lub elektrohydraulicznych podpór, umieszczonych po obu stronach
ładowni naczepy.
Konieczność unieruchomienia ciężkich i wysokich prefabrykatów podyktowana jest zarówno troską o sam ładunek,
jak i bezpieczeństwo poruszającego się
zestawu (niekontrolowane przemieszczenie się wielotonowego ładunku mogłoby

© Schwenk

Ciężarówka wyposażona w system
do transportu i rozładunku silosów
na sypkie materiały budowlane

doprowadzić do utraty stabilności naczepy i całego zestawu). Oprócz dużych
możliwości transportowych zaletą inloaderów jest również wyeliminowanie
konieczności użycia sprzętu przeładunkowego, jak np. suwnic czy żurawi.

Uniwersalny hak
Obecnie trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek budowę bez wykorzystania na
niej pojazdu wyposażonego w system
hakowy (ciężarówki z systemami bramowymi są znacznie mniej popularne).
Samochody tego typu najczęściej współpracują z kontenerami do wywozu gruzu
i odpadów budowlanych, jednak z powodzeniem mogą być wykorzystywane
także jako wywrotki (po zaryglowaniu
kontenera w tylnych zaczepach).
W przypadku zastosowań budowlanych ciężarówki z systemem hakowym
mogą być wykorzystywane do trans-
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portu zarówno materiałów budowlanych,
jak i maszyn budowlanych. W tym drugim przypadku mogą być one przewożone w otwartych kontenerach lub na
platformach transportowych. W ten sposób przewozi się np. minikoparki, niewielkie ładowarki, zagęszczarki gruntu
czy wózki widłowe.
Do zyskujących coraz większą popularność rozwiązań przydatnych – szczególnie na większych budowach – zaliczyć
należy silosy do mieszanek cementowych, tynków i jastrychów. Silosy te są
transportowane i ustawiane na placu
budowy za pomocą samochodów ciężarowych wyposażonych w specjalne wychylne ramię. Jego konstrukcja zbliżona
jest do tych stosowanych w systemach
hakowych, z tą różnicą, że kąt wychylenia wynosi 90°. Silosy transportowane
są na plac budowy próżne, a po ustawieniu są napełniane z pojazdów ze
stałymi zabudowami silosowymi.

.eu
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Nowości w ofercie Inter Cars
W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów Inter Cars wprowadził do swojej oferty
części zamienne do autotransporterów najpopularniejszych marek na rynku.
Inter Cars został też oficjalnym dystrybutorem marki Vaden Original, dzięki czemu
poszerzyła się też oferta firmy m.in. w zakresie części do napraw sprężarek powietrza.

d listopada ubirgłego roku Inter Cars jest
oficjalnym dystrybutorem produktów Vaden Original. W efekcie w asortymencie
spółki znalazły się wszystkie niezbędne części do
napraw sprężarek powietrza, nowe sprężarki,
a także inne części do samochodów ciężarowych.
Dzięki szerokiej ofercie produktowej oraz narzędziom do identyfikacji części regeneracja sprężarki
nie stanowi już większego problemu.
Firma Vaden Original zajmuje się wytwarzaniem
produktów i półproduktów dla przemysłu motoryzacyjnego. Marka jest już znana na rynkach

Części do autotransporterów
Autotransportery przewożące pojazdy stanowią
spory segment naczep specjalistycznych. Są to
skomplikowane maszyny wyposażone w wiele
systemów hydrauliczno-mechanicznych, pozwalających sterować podnoszeniem pokładów
oraz wysuwaniem najazdów, tak aby załadunek
i rozładunek były możliwie jak najłatwiejsze i najszybsze. W odpowiedzi na potrzeby klientów
firma Inter Cars wprowadziła do swojej oferty
części zamienne do autotransporterów najpopularniejszych marek na rynku. Głównym dostawcą

wielu krajów i nieustannie zdobywa kolejne dzięki
bardzo wysokiej jakości produktów oraz stałemu
poszerzaniu asortymentu produkowanych wyrobów. Produkty Vaden Original cechuje również niezawodność, trwałość oraz innowacyjność. Firma
zawsze odpowiada na potrzeby i wymagania swoich klientów na całym świecie. Prowadzi szeroką
działalność na niezależnym rynku części samochodowych.
Vaden Original ma własną linię produkcyjną, a jej
zakres działalności jest bardzo szeroki, obejmując
projektowanie, dział badawczo-rozwojowy, a także

wspierającym spółkę w tym przedsięwzięciu został Schneebichler – austriacka firma istniejąca
na rynku od 1980 r., niemal od zawsze działająca
w segmencie naczep specjalistycznych przeznaczonych do przewozów pojazdów. W ofercie
firmy znajduje się ponad 2000 części zamiennych, od typowo specjalistycznych elementów
systemu podnoszenia pokładów, przez hydraulikę siłową, po części zawieszenia, hamulców czy akcesoria do przewożenia pojazdów.
Na temat części zamiennych do autotransporterów informacji udzielają sprzedawcy w sieci
dystrybucyjnej Inter Cars.

formowanie wtryskowe wyrobów z aluminium
i tworzyw sztucznych. Firma specjalizuje się w technice odlewania ciśnieniowego, wytłaczaniu oraz
obróbce mechanicznej przy użyciu zaawansowanych technologii.
Spółka prowadzi działalność zgodnie z ogólnie
uznanymi w przemyśle samochodowym normami
systemu zarządzania jakością ISO/TS 16949:2009
oraz certyfikatami kontroli jakości TS EN ISO
9001:2008.
Pełną ofertę Vaden Original znaleźć można w katalogach producenta, które dostępne są w sieci
dystrybucyjnej Inter Cars. Można je również pobrać w wersji elektronicznej ze strony http://truck.intercars.com.pl/pl/oferta/katalogi/
Więcej informacji na temat asortymentu Vaden
Original w ofercie Inter Cars można uzyskać również, kontaktując się bezpośrednio ze specjalistą
ds. tego produktu w spółce, Krystianem Witosem:
kwitos@intercars.eu, tel. +48 691 691 028.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Inter Cars
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Wywrotkowe trendy
Popyt na pojazdy
budowlane na rynku
polskim kształtuje się
na razie na dość
umiarkowanym, wręcz
niskim poziomie.
Nie oznacza to jednak,
że producenci zaprzestali
rozwoju swoich konstrukcji.
Podobnie ewolucji podlegają
oczekiwania klientów.

ak producenci i dystrybutorzy naczep samowyładowczych i wywrotek na podwoziach samo chodów ciężarowych oceniają bieżącą
sytuację na rynku budowlanych usług
transportowych? Czy widoczna jest ewolucja oczekiwań ze strony klientów i jak
to wypływa na zmiany w portfolio produktowym i technologii produkcji? Czy
zmiany w podejściu do biznesu, jakim
jest produkcja i sprzedaż wywrotek, wymuszane przez odbiorców są rzeczywiście tak istotne? No i wreszcie: czy istnieje coś takiego, jak wywrotka idealna?
Spróbujmy udzielić choć w minimalnym
zakresie odpowiedzi na te pytania.
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Dariusz Piernikarski

Klient klientowi nierówny
Generalnie, tak jak w całym transporcie, można mówić o dwóch podstawowych grupach klientów działających
na rynku budowlanym. Pierwszą tworzą
najbardziej dojrzałe firmy transportowe
dobierające sprzęt pod własne potrzeby.
Ci klienci robią zakupy planowe i przeważnie doskonale się orientują, jakie
korzyści przynosi zastosowanie określonych rozwiązań dodatkowych. „Takim
klientom staramy się wyspecyfikować
pojazd, który będzie konkretnie dla nich
zbudowany, od kubatury po różne opcje
dodatkowe” – mówi Artur Zdunowski,
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Artur Zdunowski
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kierownik sprzedaży pojazdów
specjalnych marki Schmitz na Polskę

EWT Truck & Trailer Polska oferuje naczepy Schmitz Cargobull
o kilku typowych kubaturach – zarówno w grupie wywrotek stalowych, jak i aluminiowych. Naszym zadaniem jest zaoferowanie produktu, który choć trochę będzie uniwersalny. Czyli: jak
najlżejsza naczepa, ale przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości. W sprzedaży naczep samowyładowczych Schmitz Cargobull dominują naczepy aluminiowe, które nie są pojazdami
typowo budowlanymi – mogą transportować różne ładunki,
a w branży budowlanej wykorzystywane są do przerzutu materiałów sypkich na większe odległości. Jeszcze do niedawna najchętniej kupowana wywrotka aluminiowa miała skrzynię o pojemności 33 m3 i najczęściej jeszcze półkę pod rozściełacz.
Obecnie klienci sięgają po pojazdy o mniejszej pojemności.
Warto dodać, że podstawowa specyfikacja na rynek polski jest
zawsze bogatsza niż na rynku niemieckim. Typowo budowlanych naczep stalowych sprzedaje się znacznie mniej.
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kierownik sprzedaży pojazdów specjalnych Schmitz Cargobull w EWT Truck &
Trailer Polska. Drugą grupę klientów
tworzą firmy, które stawiają na jakość,
ale decyzje o zakupach podejmują w momencie, gdy mają konkretne zlecenie
transportowe. Dla takich klientów producenci zabezpieczają pojazdy stokowe.
Jeśli przeanalizujemy specyfikę transportu budowlanych materiałów sypkich,
to wyraźnie zarysowaną grupę tworzą
klienci przewożący duże masy urobku –
typowo zainteresowani wywrotkami
o rynnowej konstrukcji skrzyni, tzw.
half-pipe (naczepy i samochody ciężarowe). Zazwyczaj tak jest w przypadku
inwestycji infrastrukturalnych lub dużych budów (jak np. wykopy pod centra
handlowe). Cechą charakterystyczną jest
tu słabe uzbrojenie terenu.
Całkowicie innym typem odbiorcy są
firmy operujące w miastach. Klienci,
dysponując wywrotkami trójstronnymi
w typowych konfiguracjach 6×4 lub 8×4,
wożą nie tylko urobek, ale również ładunki na paletach, rusztowania, małe
maszyny czy inny osprzęt budowlany –
praktycznie wszystko, co na budowie
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Łukasz Karczewski,
dyrektor handlowy KH-kipper

Naszym sztandarowym produktem jest tylnozsypowa zabudowa
half-pipe, popularnie zwana rynną. Produkt ten ewoluuje od roku
2004 – staramy się wprowadzać modyfikacje, które w maksymalnym zakresie spełniają zmieniające się oczekiwania klientów. Wykorzystujemy również wiedzę i rozwiązania, które pozyskujemy od naszych dostawców, jak np. od firm SSAB czy Hyva.
W zabudowach półokrągłych half-pipe typową pojemnością jest
18 m3. Jest to „zdrowe” dla konstrukcji zabudowy i dla podwozia.
Musimy poszukiwać optymalnych rozwiązań w obszarze ograniczonym przez maksymalne nośności osi, masę własną czy też
ograniczenia, takie jak skomplikowane wydechy zajmujące dużą
przestrzeń w samochodach Euro VI. Na podwoziu, oprócz zabudowy, powinno się jeszcze zmieścić koło zapasowe, zbiornik
oleju oraz elementy instalacji hydraulicznej.

malnie uniwersalny typu wywrotka trójstronna najlepiej z systemem bordmatic i uchwytami do mocowania ładunku”
– dodaje.

Ewolucja wymagań rynku
i produktów
Rynek się zmienia, ewoluuje. Firmy
transportowe stały się bardziej świadome swoich potrzeb – dążą do tego, aby
cały proces transportu był realizowany
płynnie i efektywnie z ekonomicznego
punktu widzenia. Poszukują zatem najbardziej opłacalnych narzędzi. Szczegółowo analizują koszty, jednocześnie
znają swoje uwarunkowania biznesowe:
na jak długo będzie potrzebny pojazd, co
będą wozić, na jakie odległości, w jakich
warunkach terenowych. Duży nacisk
kładzie się na ekonomikę eksploatacji –
liczy się koszt każdego kilometra, stąd
tak istotna jest ładowność i waga zabudowy czy całego samochodu. Niezmiennie, tak jak kilkanaście lat temu, liczy się
wytrzymałość. „Trzeba mieć świadomość,
że redukowanie masy zabudowy w którymś momencie zagrozi jej wytrzymałości. Kilkanaście lat temu stosowanie
stali takich jak Hardox 450 nie było jeszcze tak częste, stosowano stale o podwyższonej wytrzymałości, jak popularna
18G2A. Podobnie stal Domex dopiero
wchodziła szerzej do użytku jako materiał konstrukcyjny… Teraz zdecydowana
większość wywrotek powstaje z Hardoxu. Coraz szerzej stosuje się też stal
© MAN Truck & Bus

newrowość, co często determinuje typ
podwozia” – tak o specyfice budowlanego
transportu miejskiego mówi Łukasz Karczewski, dyrektor handlowy KH-kipper.
„Polscy klienci mają wysokie wymagania. Wynika to z wielu etapów wykorzystania samochodu, który w pierwszej
fazie inwestycji wywozi urobek, w drugiej dowozi na miejsce budowy kruszywa, a następnie przywozi asfalt niezbędny do budowy dróg. Konsekwencją
są takie, a nie inne warianty wykończenia i wyposażenia – w ten sposób infrastrukturalnych przewoźników budowlanych charakteryzuje Krzysztof Adamiuk,
prezes zarządu Meiller Polska. – Z kolei
klient miejski chce mieć pojazd maksy-

r

może być potrzebne. Nie są rzadkością
wywrotki, które dodatkowo wyposaża
się jeszcze w żuraw załadowczy – popularny HDS. „W miastach poszukiwanym produktem są wywrotki 3-osiowe,
dodatkowo wyposażone w uchwyty do
posypywarki, czołownice, żurawie. Klient
miejski musi mieć bardzo uniwersalny
produkt, którego użyje do wielu zadań.
Dodatkowym wymogiem jest duża ma-
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typu Strenx – następcę stali Domex. Tej
stali używamy przede wszystkim do budowy wywrotek trójstronnych” – mówi
Łukasz Karczewski.
Jeszcze 10 lat temu poszukiwano coraz lżejszych naczep samowyładowczych,
pozwalających na wykonanie jak największej pracy przewozowej. Nie zwracano tak bacznej uwagi na przeciążenia,
gdyż konsekwencje kontroli na drogach
nie były tak bolesne. Obecnie użytkownicy naczep wywrotek stają się mocno
ukierunkowani na przewozy różnych towarów i poszukują dedykowanych produktów, wiedząc, że dany pojazd jest
optymalnie przygotowany do wożenia
konkretnego rodzaju ładunku.
Główny nurt rozwoju naczep samowyładowczych wpisuje się w ogólne
trendy branży związane z łącznością,
cyfryzacją, telematyką i automatyzacją
sterowania. Jeśli zaś chodzi o konstrukcję
samej wywrotki – skrzyni ładunkowej
i ramy, to jednoznaczne wskazanie trendów jest już znacznie trudniejsze. „Będą
się pojawiać nowe lub doskonalsze materiały konstrukcyjne, optymalizowane
będą procesy technologiczne stosowane

podczas produkcji, takie jak np. cięcie czy
spawanie, skróceniu ulegnie całkowity
czas montażu. Pojawia się przy tym wiele
problemów do rozwiązania, np. zastosowanie bardziej wytrzymałych, ale cieńszych stali wiąże się z ich trudniejszą
obrabialnością, a także koniecznością
uwzględnienia całej konstrukcji przestrzennej i złożonego, wielowymiarowego stanu obciążeń, jakim jest poddawana. Zastosowanie drobnoziarnistych
i wytrzymałych stali nie zawsze zapewnia wymaganą sztywność całej naczepy”
– tak kwestie rozwoju naczep samowyładowczych widzi Maciej Kaczor, dyrektor działu badań i rozwoju Wielton SA.

Kubatura w dół,
masa – już niekoniecznie
Gdy mówimy o budowlanych naczepach samowyładowczych, to jeszcze
4–5 lat temu największą popularnością
cieszyły się wywrotki ze skrzyniami o pojemności powyżej 33 m3 – były to pojazdy w miarę uniwersalne. Obecnie przy
transporcie materiałów sypkich – kru-
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szywa, żwiru, a niekiedy i masy bitumicznej – pojemności naczep wywrotek
nie przekraczają 30 m3. Przewoźnicy
przestali przeładowywać te pojazdy, wywrotki w większości są teraz eksploatowane zgodnie z przepisami. „Wykorzystywany jest obecnie przepis, że masę
zestawu liczy się przez sumowanie nacisków na poszczególne osie – przy materiałach sypkich dopuszczalne jest, że
jedna z osi będzie przeładowana, grunt,
żeby suma dla zestawu nie przekraczała
40 t” – wyjaśnia Artur Zdunowski. Eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem
i przepisami wpływa korzystnie na trwałość sprzętu – on pojeździ na pewno
dłużej. Tendencję związaną z mniejszymi kubaturami naczep potwierdza
również Krzysztof Adamiuk: „Rzeczywiście klienci nie poszukują już naczep
budowlanych o maksymalnych pojemnościach. Do tej pory stalowe naczepy
Meiller miały typowo 25–27 m3 – jest to
jednak za dużo. Wożąc typowe budowlane materiały sypkie, nie wykorzysta się
takiej maksymalnej pojemności. Klienci
coraz częściej poszukują naczep mniejszych, o pojemności poniżej 24 m3”.

Decydują szczegóły
Coraz ważniejszy staje się czas: przygotowania pojazdu do wyjechania z kopalni na drogę publiczną, podnoszenia
skrzyni do góry i całego za- czy rozładunku itp. Dla klienta czas to pieniądz,
zwłaszcza gdy wywrotka pracuje przy
budowie infrastruktury, wykonując kilkanaście kursów dziennie. Z kolei w zastosowaniach typowo miejskich duże
znaczenie ma wygoda użytkowania,
którą zapewnia np. wyposażenie wywrotki w hydroburtę czy pilota zdalnego
sterowania.
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W wywrotkach stosuje się bardzo
dużo interesujących rozwiązań, takich jak
np. mocowania skrzyni do ramy Hy-fix,
hydraulicznie podnoszone klapy lub
burty, elektroniczna kontrola przechyłu,
czy zdalne sterowanie pracą za pośrednictwem aplikacji w telefonie. Część
z nich stanowi już wyposażenie standardowe, jednak większość dostępna
jest za dopłatą. Wprowadzanie nowości
związanych z możliwościami uproszczonego, zdalnego obsługiwania wywrotki za pośrednictwem smartfona jest
próbą rozwiązania problemu z brakiem
doświadczonych kierowców. Dotyczy to
już także wielu firm polskich. „Młodzi
kierowcy są już wychowani w dobie
smartfonów i tabletów, dla nich obsługa
plandeki, zawieszenia czy samych operacji wyładunku czy podnoszenia tylnej
belki jest problematyczna. Młodzi kierowcy, zwłaszcza na zachodzie Europy,
są nauczeni tego, że są kierowcami
i w zasadzie tylko prowadzą. Aby zachęcić ich do pracy w trochę bardziej wymagającym sektorze transportu budowlanego, przygotowano produkty, które są
na miarę ich epoki. Konieczne stało się
doposażenie pojazdów w elementy kompatybilne ze smartfonem czy tabletem”
– mówi Artur Zdunowski. Coraz częściej
klienci poszukują też możliwości automatyzacji i synchronizacji sekwencji
czynności obsługowych, jak podnoszenie
tylnej belki, unoszenie skrzyni, odsłanianie dachu i otwieranie klapy tylnej. Ta
ostatnia powinna mieć jeszcze możliwość regulacji stopnia otwarcia.
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Niska masa własna pojazdu jest nadal istotnym parametrem, ale już nie
w tak dużym stopniu jak jeszcze kilka lat
temu. Obniżanie masy za wszelką cenę
i wszystkimi sposobami już się skończyło, proces ten jest teraz ustabilizowany i dobrze przemyślany. „Klienci
zwrócili uwagę na to, że lekki pojazd
nie całkiem będzie spełniać ich oczekiwania, ponieważ istotna jest również
wytrzymałość i odporność sprzętu na
uszkodzenia. Jeśli można skonstruować
lżejszą wywrotkę, to korzystamy z takiej
możliwości. My, jako producent, kupujemy mniej materiałów, a przewoźnik
może więcej przewieźć, korzystają obie
strony” – zwraca uwagę Maciej Kaczor,
a Krzysztof Adamiuk dodaje: „Nie zawsze
niska masa własna jest czynnikiem decydującym, ważniejsza jest wytrzymałość. Co z tego, że naczepa jest lekka, jeśli
będzie pękała?”.
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Maciej Kaczor

,
dyrektor działu badań
i rozwoju Wielton SA

Wielton w swoim portfolio ma różne
rozwiązania konstrukcyjne. Niektóre
z nich można uważać za standardowe, inne są bardzo specjalistyczne.
Konstruując wywrotki, zakładamy
maksymalnie długi cykl życia produktu, co wymusza dążenie do maksymalnej trwałości poszczególnych
elementów. Jest to korzystne dla
klienta, ponieważ kupując naszą naczepę, może liczyć na jej dobry stan
techniczny i wysoką wartość przy odsprzedaży. Bardzo ważnym aspektem
z naszego punktu widzenia jest uzyskanie jak największej produktywności. Chodzi o organizację procesu
produkcyjnego i optymalizację wszystkich realizowanych operacji technologicznych. Pozwala to na skrócenie
czasu produkcji pojazdu i w efekcie
skrócenie czasu oczekiwania klienta
na zamówioną naczepę. Nasza najchętniej kupowana wywrotka budowlana to stalowa half-pipe w wersji
super light z krótką ramą i skrzynią
o pojemności od 24 do 29 m3.

Okazuje się, że oprócz aspektów związanych z ekonomiką eksploatacji czy
konfiguracją pojazdu zaczyna się liczyć
jego stylistyka, wygląd zewnętrzny. „Pojawiają się nowe generacje podwozi budowlanych, zmienia się wygląd ich kabin – powinniśmy nadążać za trendami
stylistycznymi obowiązującymi aktualnie
w branży. O tych cechach myślimy już
w biurze konstrukcyjnym” – komentuje
Łukasz Karczewski. „Sprzedajemy narzędzie do pracy. Oczywiście dbamy
ogromnie o estetykę, ale prace rozwojowe nie idą w tym kierunku. Jeśli chodzi o Meillera, to nasze wywrotki mają
być mocne, lekkie, niezawodne i wytrzymałe. Jeśli przy tym okazuje się, że
są również ładne, to bardzo dobrze. Jest
to efekt pożądany, ale jednak w pewnym
sensie uboczny” – tak z kolei kwestie stylistyczne ocenia Krzysztof Adamiuk.

Ciągnik z naczepą czy wywrotka
na podwoziu samochodowym?
Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest określenie, w jakim terenie będą
się te pojazdy poruszać, jakie ładunki będą wozić pod względem masy i rodzaju
oraz na jakich dystansach. Oczywiście
jeśli chodzi o kubaturę i ładowność, to wygrywa naczepa, ale zdecydowanie przegrywa pod względem trakcyjnym. Niestety nawet ciągnik 4×4 połączony z naczepą
3-osiową nie jest w stanie pokonać trasy
w trudnym terenie, tak jak to bez większych kłopotów zrobi wywrotka 8×8 czy
nawet 8×6. To właśnie takie podwozia
budowlane cieszą się w Polsce największą
popularnością. Samochody w konfiguracji 8×4 w transporcie materiałów sypkich spotykamy zdecydowanie rzadziej.
Kwestie wyboru konfiguracji układu napędowego często rozstrzygają się
na poziomie ekonomicznym. Wywrotka 8×8 będzie miała bardzo duże możliwości jazdy w terenie, jednak jej koszty
eksploatacji w porównaniu z nieco „gorszym” podwoziem 8×6 będą zdecydowanie wyższe. Zestawy z naczepami spalają jeszcze mniej paliwa. „O ile podczas
pracy w terenie zużyte paliwo jest sprawą
drugorzędną w porównaniu z możliwością bezproblemowego poruszania
się, to już podczas przejazdów po drogach utwardzonych – z ładunkiem i bez
ładunku – jest to problem pierwszoplanowy” – mówi Krzysztof Adamiuk.

Coraz więcej firm decyduje się na
zakup ciągników 4×4 lub z dołączanym
napędem hydraulicznym przedniej osi.
„Napęd hydrauliczny trzeba umieć użytkować, bo to nie jest to samo co 4×4 ze
stałego napędu. Ci klienci, którzy teraz
decydują się na ciągniki z napędem
wszystkich osi, w większości jeździli
wcześniej na wieloosiowych podwoziach”
– mówi Artur Zdunowski. Naczepa samowyładowcza może obecnie przewozić
takie same ładunki jak wywrotka na wieloosiowym podwoziu samochodu ciężarowego. „Są na rynku rozwiązania
pozwalające na zminimalizowanie największej wady zestawu ciągnik–naczepa,
jaką są gorsze właściwości trakcyjne.
Ciągniki z napędem 4×4, dołączanym
napędem hydraulicznym czy zaprezentowany przez SAF-Holland w ubiegłym
roku dołączany napęd hydrauliczny osi
naczepy to rozwiązania, które zwiększają możliwości terenowe” – tak broni
naczep Maciej Kaczor.
Specjaliści są zgodni: ciągnik z naczepą samowyładowczą nie zastąpi nigdy
samochodu ciężarowego z napędem wieloosiowym. Możemy sobie wyobrazić
system z przeładunkiem urobku z samochodu ciężarowego na naczepę. Powoli taki trend w branży staje się widoczny, sprzyja temu zwiększający się
poziom kontroli w zakresie przeładowywania samochodów – pojawia się coraz
więcej punktów ważenia. Być może samochodów 4-osiowych będzie się sprzedawało mniej, a ich podstawowym obszarem działania będą tereny zamknięte
na placach budów. Nigdy jednak, nawet
przy przeładowaniu takiej wywrotki, nie
osiągnie się ładowności jak dla zestawu
z naczepą.

Silnik z drukarki
Konstruktorzy z Renault Trucks rozpoczęli
badania nad produkcją elementów metalowych do silników w technologii druku 3D.
Najnowszy prototyp 4-cylindrowego silnika DTI 5
Euro VI został stworzony przy użyciu tej właśnie
technologii. Komponenty, takie jak np. wałek rozrządu, dźwignie zaworowe i pokrywy łożysk,
zostały wydrukowane w całości
w technologii 3D oraz przetestowane przez 600 godzin wewnątrz silnika.
„Rozwiązanie to zmniejsza masę i rozmiar silnika. Dzięki temu mogliśmy obniżyć masę silnika
4-cylindrowego o 120 kg, czyli
aż o 25% – wyjaśnia manager
projektu Damien Lemasson.

news

Proces druku, który polega na dodawaniu materiałów warstwa po warstwie, może być wykorzystany do optymalizacji rozmiaru części,
zmniejszenia liczby elementów silnika, a także
uproszczenia procesu produkcji.

Idealna wywrotka budowlana?
Wszyscy zgodnie uważają, że nie ma
czegoś takiego jak idealna wywrotka –
niezależnie od tego, czy mówimy o naczepie, czy wieloosiowej ciężarówce.
Każdy klient ma inne wymagania i wozi
nieco inaczej. To specyfika realizacji
określonych zadań narzuca pewien preferowany typ pojazdu. W kontraktach
infrastrukturalnych będzie to wysokoobjętościowa wywrotka half-pipe jako
efektywny środek transportu dużych
ilości urobku czy kruszywa. W zadaniach
miejskich sprawdzi się bardziej uniwersalna wywrotka trójstronna. Z kolei gdy

„Projekt ten jest źródłem przełomowej technologii dla silników przyszłości, które będą lżejsze i bardziej funkcjonalne, zapewniając w ten sposób
optymalną wydajność” – dodaje Damien Lemasson. Dla firm transportowych drukowanie metalu
w technologii 3D niesie ze sobą wiele wymiernych
zalet – lżejszy silnik oznacza lepszą ładowność
i mniejsze zużycie paliwa.
[KW]
Zdjęcie: © Renault Trucks
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Dla Meiller Polska najważniejszym wyznacznikiem rozwoju są
klienci i ich uwagi oraz pomysły. Adaptujemy się do klienta, reagujemy na jego potrzeby. Oczywiście cały czas ulepszamy, doskonalimy produkty już istniejące. Klient, kupując wywrotkę Meiller, otrzymuje dużą wartość dodaną. Na rynku wtórnym nasza
wywrotka na podwoziu samochodu ciężarowego będzie zawsze
produktem poszukiwanym. Kiedyś Meiller w Polsce współpracował głównie z dealerami samochodów ciężarowych. Od kilku
lat zmieniliśmy podejście i ruszyliśmy z naszą ofertą bezpośrednio
do odbiorców finalnych. Celem było przekonanie ich do naszego sprzętu, utwierdzenie w przekonaniu, że kupując wywrotkę
marki Meiller Kipper, wchodzą w posiadanie najlepszego produktu na rynku. Chcieliśmy, aby kupując podwozie, nasz klient
wyraźnie określał producenta zabudowy: ma to być Meiller.
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mówimy o naczepach budowlanych, to
będzie to rynnowa wywrotka stalowa,
która mimo większej masy własnej w porównaniu z wywrotkami aluminiowymi
nadrabia wytrzymałością i trwałością.
W zastosowaniach takich jak transport

płodów rolnych, czyli segment agro,
oczywiście wygrywa wielkopojemna naczepa aluminiowa.
„Wywrotka idealna na podwoziu samochodu ciężarowego nie istnieje, ponieważ klienci mają różne potrzeby.
Mogę powiedzieć, że to, co mamy na
stoku, spełnia 90% wymagań klientów.
Te pozostałe 10% to są oczekiwania specjalne, polegające na dopasowaniu pojazdu do konkretnych zadań. Kupując
samochód za 120–130 tys. euro, można
już oczekiwać, że otrzyma się pojazd
optymalnie dopasowany do potrzeb” –
mówi Łukasz Karczewski.
Coraz więcej przedsiębiorców przy
zakupie bierze pod uwagę całkowity koszt
eksploatacji w funkcji czasu, uwzględniając koszty serwisowania i ewentualnych
napraw. Bywa, że produkty o wyższej
cenie zakupu są tańsze pod względem
całkowitego kosztu eksploatacji w określonym okresie użytkowania. Istotna jest
też cena przy odsprzedaży. Z technicznego punktu widzenia zawsze najważniejsza jest niezawodność: jeśli wywrotka
będzie niezdolna do eksploatacji, to cena,
za którą została kupiona, przestaje mieć
znaczenie.
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Niskopodwoziowy
transport budowlany

Dariusz Piernikarski

Nadejście wiosny oznacza nasilenie tempa prac budowlanych. W kierunku
niezliczonych placów budów wyruszą pojazdy wiozące maszyny do prac ziemnych:
koparki, spychacze, ładowarki… Środkami do ich transportu będą w większości
naczepy lub przyczepy niskopodwoziowe.

Sprzedaż naczep klasyfikowanych jako niskopodwoziowe w 2016 r.

akie stwierdzenie na wstępie to
niestety w warunkach polskich
wciąż myślenie życzeniowe. Zapowiadane od niemal dwóch lat i oczekiwane przez branżę ożywienie w segmencie budowlanym, które miałoby
przełożenie na wzrost sprzedaży samochodów budowlanych, a także naczep
i przyczep niskopodwoziowych, niestety
wciąż nie chce nastąpić. Według danych
CEPiK w 2016 r. zarejestrowano 266
pojazdów sklasyfikowanych jako naczepy
niskopodwoziowe (bez rejestracji czasowych). Liderem ryku w tej grupie produktowej jest Wielton (50 szt.), na drugiej
pozycji – Bodex (46 szt.), a na trzeciej firma
Berger (31 szt.). Zestawienie sprzedaży
naczep klasyfikowanych jako niskopodwoziowe w 2016 r. przedstawia wykres.

Bogactwo wyboru
Naczepy niskopodwoziowe tworzą
grupę pojazdów, w której – w porównaniu np. z naczepami kurtynowymi, chłodniami czy wywrotkami – występuje największa różnorodność typów i odmian

konstrukcyjnych. Równie szeroki jest
zakres ich ładowności, znajdziemy bowiem
„niskopodwoziówki” zabierające zaledwie 700 kg, jak i kolosy modułowe zdolne
przewozić ładunki o ciężarze kilku–kilkunastu tysięcy ton. Żaden rodzaj naczep
nie jest produkowany w większej liczbie
wariantów, chociaż w zdecydowanej
większości pojazdy te nie mają żadnej
zabudowy.
Już na samym początku, gdy chcemy
w sposób w miarę precyzyjny określić cechy odróżniające naczepę (przyczepę)
niskopodwoziową od pojazdów ciągnionych innych typów, napotykamy spore

trudności. Okazuje się bowiem, że z pojazdem niskopodwoziowym mamy już
do czynienia, gdy:
• fragment pokładu ładunkowego znajduje się niżej niż górne krawędzie kół
ciągnika siodłowego lub samej naczepy/przyczepy,
• koła naczepy/przyczepy mają mniejszą średnicę niż koła samochodu
ciągnącego,
• pokład ładunkowy jest w szczególny
sposób przystosowany do przenoszenia obciążeń punktowych przy jednoczesnym spełnieniu jednego z dwóch
określonych wyżej warunków.
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Ubiegłoroczna nowość w rodzinie Doll panther to 4-osiowa niskopodwoziowa naczepa wyposażona w wózek dolly z osią samoskrętną na stałe
połączony z łabędzią szyją. Kombinacja 1+3 nadaje się szczególnie do transportu ciężkich maszyn budowlanych przez zapewnienie optymalnego
rozkładu obciążeń – jest to efektywna kosztowo alternatywa wobec typowych w tej kategorii masowej kombinacji 2+3 lub 2+4

Nisko położony pokład ładunkowy
potrzebny jest np. do transportu maszyn roboczych, których własna prędkość
jazdy jest zbyt niska, aby mogły samodzielnie przemieszczać się na większe
odległości. Dotyczy to w szczególności
maszyn budowlanych, których maksymalna prędkość jazdy nie przekracza zazwyczaj 25 km/h. Istotą jest tu maksymalne obniżenie wysokości całego zestawu,
pozwalające na zachowanie dopuszczalnych 4 m, a jednocześnie obniżenie położenia środka ciężkości, zwiększające stabilność i bezpieczeństwo jazdy. Koparki,
ładowarki kołowe, frezarki do asfaltu,
spychacze, walce drogowe, rozściełacze
do asfaltu, żurawie budowlane, podesty
robocze to tylko kilka przykładowych
kandydatów na przewóz pojazdami niskopodwoziowymi. W przypadku wykorzystania zestawów niskopodwoziowych
do przewozu maszyn budowlanych często
kluczowym warunkiem jest utrzymanie
całkowitej długości zestawu poniżej normatywnych 16,5 m. Zestaw taki to najczęściej trzyosiowy ciągnik siodłowy połączony z 3- lub 4-osiową naczepą.
Niskopodwoziówka w najprostszym
wydaniu to przyczepa centralnoosiowa
lub przyczepa klasyczna z dyszlem i obrotnicą. Tego typu pojazdy wykorzystywane są przede wszystkim do transportu niewielkich maszyn budowlanych.
Przyczepy sprzęgane są z wieloosiowymi
samochodami budowlanymi, począwszy
od stosunkowo lekkich, jak np. Unimog
z żurawiem i zabudową skrzyniową, a na
ciężkich, 5-osiowych, 50-tonowych wywrotkach skończywszy. Przyczepy nisko-

© Faymonville

Praktyczność przede wszystkim

2-osiowa naczepa z obniżonym łożem Faymonville MegaMAX to uniwersalny pojazd
do transportu niezbyt ciężkich, ale za to dużych maszyn budowlanych i innych ładunków.
Zawieszenie niezależne Twin Axle II pozwala na uzyskanie nośności osi 12 t. Wysokość
pokładu nad osiami można obniżyć do 780 mm (skok zawieszenia to –70/+245 mm).
Przy długości łoża wynoszącej 6,8 m zestaw nie przekracza dopuszczalnej długości 16,5 m

podwoziowe mogą mieć nawet do 5 osi
jezdnych, co pozwala na uzyskanie ładowności dochodzącej do 40 t. Różnorodność techniczna naczep niskopodwoziowych jeszcze wyraźniej jest widoczna
w cięższych wariantach wagowych. Pojawiają się możliwości jednokrotnej lub
kilkustopniowej zmiany długości, stosowane są różne warianty pokładów
ładunkowych, specjalistyczne adaptery
pozwalające na mocowanie i przewóz
ładunków określonego rodzaju.
Ze względu na ciężar przewożonego
ładunku pojazdy uzbrajane są w dodatkowe linie osiowe pozwalające na uzyskanie dopuszczalnych jednostkowych
obciążeń osi czy poprawę manewrowości
całego zestawu ciągnik–naczepa. W zależności od obowiązujących w danym
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kraju dopuszczalnych nacisków na osie
możliwe jest zastosowanie niskich wózków jezdnych, tzw. dolly. Mogą one znajdować się między ciągnikiem a łabędzią
szyją (tzw. jeepdolly) lub między łabędzią szyją a pokładem (tzw. interdolly).
Wózki takie mogą mieć do 3 osi i podnoszą zwrotność całego zestawu.
Zdarza się także, że naczepa niskopodwoziowa jest konstruowana z myślą
o przewozie konkretnego rodzaju ładunku – przykładem mogą być łopaty
wirników elektrowni wiatrowych, które
obecnie osiągają długość dochodzącą do
60 m. Są także konstrukcje absolutnie
jednostkowe, przygotowywane zadaniowo, których powtórne, dodajmy –
efektywne ekonomicznie, wykorzystanie bywa sporadyczne.
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3-osiowe naczepy MAX Trailer z rodziny MAX100 to modele z rozciąganym
pokładem ładunkowym i hydraulicznie podnoszonym pokładem w części przedniej,
umożliwiającym wjazd na balkon łabędziej szyi maszynom o niewielkim prześwicie
lub słabych własnościach trakcyjnych

Ciężkie linie osiowe przeważnie mają
zawieszenia hydrauliczne – poszczególne
cylindry są ze sobą połączone, dzięki czemu
możliwe jest wyrównywanie ciśnień. Zawieszenie hydrauliczne w niewielkim
zakresie spełnia funkcje typowe dla elementów sprężystych (resorów czy miechów pneumatycznych) – przy niewielkich prędkościach jazdy ma to mniejsze
znaczenie. Istotne jest to, że hydraulika
pozwala na precyzyjną regulację wysokości pokładu i utrzymanie go w stałym położeniu poziomym niezależnie od
kształtu podłoża, po którym porusza się
pojazd. Gdy kluczowe jest maksymalne
wytłumienie drgań przenoszonych od
podłoża, np. przy transportowaniu ła-

Wciąż wiele modeli przyczep i naczep
niskopodwoziowych wyposaża się w mechaniczne elementy sprężyste, czyli resory piórowe. Pakiety resorów wykorzystywane są powszechnie w układach
2-osiowych wózków typu tandem lub
jako elementy zawieszeń dołączanych
opcjonalnych agregatów jezdnych. Resory paraboliczne znajdziemy przede
wszystkim w lżejszych modelach, tam
gdzie nośności osi nie przekraczają typowo 5,5 t – te układy jezdne są praktycznie bezobsługowe. W wariantach,
w których osie mają nośność w zakresie 5,5–10 t, standardem jest stosowanie zawieszeń pneumatycznych.

© Fliegl

Podwozia

DTS 300 Greenlight to przyczepa niskopodwoziowa będąca propozycją firmy Fliegl dla
firm poszukujących kompaktowych środków transportu o dużej ładowności. Przyczepa
może zabrać do 24,5 t ładunku, pokład ładunkowy o wysokości 830 mm pokryty
podłogą z twardego drewna o grubości 70 mm rozszerza możliwości wykorzystania

reklama
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Zmodernizowana klasyka w ofercie
firmy Goldhofer – przyczepy niskopodwoziowe TU 3/TU 4 expert –
cechą charakterystyczną tych pojazdów jest rama uniesiona do góry
nad przednimi osiami i pochyła
w części tylnej. W najnowszej
wersji zoptymalizowano długość
pokładu, dzięki czemu obniżono
wysokość środka ciężkości,
nowy dyszel z obrotnicą ułatwia
sprzęganie i manewrowanie
samochodem z przyczepą

Naczepa z obniżonym łożem Kässbohrer K.SLL 2 ma prześwit wynoszący zaledwie 300 mm, co
pozwala na przewożenie ładunków – maszyn budowlanych – o wysokości do 3700 mm. Odpinana
łabędzia szyja ułatwia za- i rozładunek, pokład można wydłużyć do 5500 mm. Osie z hydraulicznym
skrętem wymuszonym poprawiają manewrowość nawet w trudnych warunkach terenowych
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Nooteboom po ponad 10-letnich zmaganiach prawnych doczekał
się w listopadzie 2016 r. uznania patentów na unikatowe połączenie osi wahadłowych i wnęki na łyżkę koparki, zastosowane w niskopodwoziowych naczepach z rodziny Pendel-X Euro PXE

© Nooteboom

dunków wrażliwych na wstrząsy, do hydraulicznych obwodów ciśnieniowych dołączane są dodatkowo akumulatory gazowe (zbiorniki ciśnieniowe z azotem).
Istotną zaletą zawieszeń hydraulicznych
jest to, że przy identycznych wartościach przenoszonego obciążenia zajmują znacznie mniej miejsca niż miechy
pneumatyczne. Z tych to powodów wahadłowe linie osiowe wyposaża się wyłącznie w zawieszenia hydrauliczne.
Układy skrętu osi stosowane są powszechnie w ciężkich i dłuższych pojazdach. Typowa naczepa niskopodwoziowa
jeżdżąca na 3 lub 4 osiach sztywnych zostanie zapewne wyposażona w ostatnią
oś samoskrętną z mechanizmem tarciowym wymuszającym kilkustopniowe wy-

chylenie kół na zakrętach. W bardziej zaawansowanych konstrukcjach stosuje się
mechanizmy skrętu wymuszonego – drążkowe lub linowe, połączone z obrotnicą,
której ruch jest zależny od względnego
położenia elementów sprzęgu siodłowego (sworznia i siodła). Pojazdy, w których stosowana jest większa liczba osi
lub wymagana jest ponadprzeciętna manewrowość, wyposażane są w hydrauliczne, sterowane komputerowo systemy
wymuszonego skrętu, pozwalające na
sterowanie skrętem każdej z osi oddzielnie. Maksymalny kąt skrętu każdego
z kół w osiach wahadłowych może wówczas sięgać nawet 60°.
Układy jezdne naczep niskopodwoziowych powstają często jako konstrukcje modułowe, o szerokich możliwoś-
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ciach wzajemnego łączenia – jest to
możliwe nie tylko w obrębie gamy produktowej jednego producenta, ale również można łączyć ze sobą moduły różnych marek. Łączenie modułów (wzdłużne
i poprzeczne), dołączanie dodatkowych
linii osiowych czy rozdzielanie łabędziej
szyi i pokładu ładunkowego wózkiem
pośrednim pozwala na uzyskanie konfiguracji pojazdu zoptymalizowanej pod
kątem rodzaju (ciężaru, rozmiarów) przewożonego ładunku.

Nie ma identycznych naczep
Klasyczne naczepy niskopodłogowe
wykorzystywane do transportu maszyn
budowlanych mają ramy łamane, tworzące charakterystyczną część zwaną
łabędzią szyją – za nią znajduje się właściwa platforma ładunkowa o zmiennej
wysokości. Są też naczepy superniskopodłogowe, w których wydzielono znacznie obniżony pokład środkowy. Układ
jezdny tworzy najczęściej od 2 do 6 osi,
często podwójnych, z ogumieniem bliźniaczym. Powierzchnię ładunkową naczep
można konfigurować w dość szerokim

zakresie dzięki wspomnianej modułowości konstrukcji. Zastosowanie pomostów dostępnych w różnych długościach
i dobranych do stopnia rozsunięcia pozwala na przygotowanie powierzchni
ładunkowej o pożądanej wielkości.
Załadunek przebiega w bardzo tradycyjny sposób: pokład – gdy jest taka
możliwość – zostaje maksymalnie obniżony, a przewożona maszyna wjeżdża
samodzielnie po odpowiednio rozstawionych rampach najazdowych. Regułą
w tym przypadku jest, aby kąt utworzony przez rozkładane najazdy pomiędzy krawędzią pokładu a powierzchnią
drogi nie przekraczał 11°. Inną możliwością jest odłączenie tylnego wózka
jezdnego lub łabędziej szyi (zdecydowanie częściej) w naczepie – wtedy maszyna
wjeżdża na pokład praktycznie z poziomu gruntu.
Oczywiście w branży budowlanej pojazdy niskopodwoziowe nie są wykorzystywane wyłącznie do przewożenia maszyn roboczych, transportowany na nich
jest również wszelkiego rodzaju osprzęt
i wyposażenie niezbędne na budowie.
Często przy takich transportach poja-
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wia się problem właściwego doboru –
oprócz typowych łańcuchów i pasów –
elementów zabezpieczających ładunek
podczas transportu. W wielu krajach dopuszcza się wykorzystanie w tym celu typowych zamków stosowanych do mocowania kontenerów – można w ten
sposób bezpiecznie mocować mniejsze
elementy, o ile oczywiście są one wyposażone w odpowiednie otwory do ryglowania. Typowymi elementami wykorzystywanymi do zabezpieczania ładunków
na naczepach/przyczepach niskopodwoziowych są również poziome i pionowe
belki (kłonice) mocowane w przeznaczonych do tego kieszeniach rozmieszczonych
w różnych miejscach pokładu. Pokład
zazwyczaj uzbraja się też w pierścienie
mocujące, wysuwane rozszerzenia boczne
(zwiększające szerokość pojazdu z normatywnych 2550 mm do 3000 mm),
wnęki na łyżkę koparki oraz rampy najazdowe w bardzo różnych konfiguracjach.
Trzeba powiedzieć, że lista elementów
wyposażenia dodatkowego pojazdów niskopodwoziowych nie ma granic: wszystko to, co jest potrzebne i technicznie
osiągalne, znajduje zastosowanie.
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Elektronika i informatyka
w służbie wywrotki

Dariusz Piernikarski

Nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz systemy sterowania elektronicznego
w coraz większym zakresie wykorzystywane są w pojazdach branży budowlanej.
Najważniejszym celem jest tu usprawnienie eksploatacji, zwiększenie
bezpieczeństwa i obniżenie kosztów.

ojazdy użytkowe stają się coraz
bardziej połączone i inteligentne.
Cyfryzacja (digitalizacja) transportu kołowego to obecnie chyba najważniejszy kierunek innowacji. Łączność
i automatyzacja pojazdów użytkowych
zdecydowanie już wykraczają poza typowe, znane od lat systemy wspomagania. Oczywiście dominują rozwiązania,
które znajdują zastosowanie przede
wszystkim w transporcie dalekobieżnym,
najważniejsze z nich znajdziemy przede
wszystkim na pokładach ciągników siodłowych połączonych z naczepami kurtynowymi, chłodniczymi lub typu furgon.
Tempo elektronizacji i cyfryzacji
w najbardziej popularnym transporcie
budowlanym, tj. przewozie materiałów
sypkich na wywrotkach lub naczepach
samowyładowczych, wygląda nieco ina-

© Schmitz Cargobull

czej. Oczywiście funkcjonują wszystkie
systemy wspomagające, które można
spotkać w samochodach ciężarowych,
jednak rozwiązań zorientowanych na
ten segment rynku jest jeszcze stosunkowo niewiele.
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System TrailerConnect
daje się łatwo zintegrować z oprogramowaniem
stosowanym w ciągnikach, np. za pośrednictwem rozwijanego przez
producenta portalu
Fleet4You

Proponujemy przyjrzeć się nieco bardziej szczegółowo kilku z nich. Ich głównym zadaniem jest usprawnienie codziennych operacji, zwiększenie bezpieczeństwa
i podniesienie wydajności (obniżenie kosztów) w trakcie eksploatacji.

.eu
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Monitoring ładunku oraz całego pojazdu za pośrednictwem systemów telematycznych stał się standardowym narzędziem logistycznym wykorzystywanym
w transporcie ładunków w temperaturach kontrolowanych oraz ładunków
przewożonych na paletach w ładowniach
samochodów ciężarowych bądź na naczepach. Zarządzanie flotą realizowane
dzięki gromadzeniu danych zebranych za
pośrednictwem telematyki pozwala na
podniesienie produktywności flot, obniżenie kosztów użytkowania taboru, a także
bezpieczeństwa, a dzięki możliwościom
diagnostycznym zwiększa niezawodność
i trwałość eksploatowanych środków
transportu. Okazuje się jednak, że wyposażenie naczep samowyładowczych
w system telematyczny, pozwalający na
zarządzanie flotą wywrotek stosowanych
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Moduł systemu telematycznego TrailerConnect może
być opcjonalnie montowany w naczepach samowyładowczych S.KI firmy Schmitz Cargobull

w branży budowlanej do transportu materiałów sypkich, również może przynieść korzyści dla firmy transportowej.
Firma Schmitz Cargobull Telematics
– spółka zależna Schmitz Cargobull – to
jeden z wiodących europejskich dostawców rozwiązań telematycznych do naczep. Flagowym produktem jest system
TrailerConnect, który mierzy rzeczywiste naciski na osie, a tym samym ma
możliwość wykrywania przeładowania
naczepy oraz ciężaru ładunku rozładowywanego. Pozwala to na bieżąco śledzić czasy i ilości dostaw. Użytkownik naczepy samowyładowczej wie, czy i która
z jego wywrotek właśnie się rozładowała oraz zna położenie pojazdu najbliższego do miejsca załadunku. Łącząc
dokumenty zamówień na przewożony ładunek oraz dane telematyczne związane
z rzeczywistymi operacjami za- i roz-

w budowanych przez firmę wywrotkach
M.KI – system daje się łatwo zintegrować z oprogramowaniem stosowanym
w ciągnikach, np. za pośrednictwem
rozwijanego przez producenta portalu
Fleet4You. Portal ten nie tylko wspomaga menedżerów w zarządzaniu flotami pojazdów Schmitz Cargobull, ale
również gromadzi i przetwarza dane dotyczące stanu technicznego pojazdów –
które są przekazywane do warsztatów
w ramach systemu wspomagania napraw Schmitz Cargobull Repair System.
Dysponując wcześniejszymi informacjami o nadchodzących przeglądach czy
naprawach, warsztaty mogą zamówić
z wyprzedzeniem części zamienne, łatwiej też zaplanować wizytę pojazdu
w serwisie. Większa jest również przejrzystość kosztów.

Zdalna obsługa naczepy
Wymiana danych pomiędzy ciągnikiem siodłowym a naczepą realizowana
za pośrednictwem złącza ISO-7638 (Pin
nr 7) przebiega w sposób ograniczony.
Dane i funkcje sterujące są za to dostępne za pośrednictwem montowanych na
podwoziu naczepy (czy przyczepy) terminali sterująco-diagnostycznych układów EBS.

Komunikacja systemu Knorr
iTAP zostaje nawiązana z pojazdem za pośrednictwem aplikacji
działającej na urządzeniach
iPod/iPad

© Knorr Bremse
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ładunku, można wcześniej przygotowywać faktury i prognozować rzeczywiste
przychody firmy.
Ponadto lokalizacja pojazdu wskazuje, kiedy i gdzie pojazd się przemieszczał oraz – co równie ważne – gdzie został
zaparkowany. Firmy mają tym samym
możliwość rejestracji czasów przestoju.
Naczepy samowyładowcze często są
odłączane od ciągników i parkowane
bezpośrednio na placach budów lub terenach firmy. TrailerConnect pozwala
obserwować te pojazdy – właściciel zawsze zna ich położenie.
Podobnie jak w pojazdach innych rodzajów system telematyczny ma możliwość pozyskiwania danych z układu EBS
(elektronicznie sterowany układ hamulcowy) – informacje te można wykorzystać w diagnostyce prewencyjnej. Zużycie
okładzin hamulcowych czy ciśnienie
w oponach mogą być na bieżąco monitorowane przez specjalnie w tym celu zainstalowane czujniki.
Bardzo często wywrotki budowane na
wieloosiowych podwoziach samochodów
ciężarowych nie są wyposażane w fabryczne systemy telematyczne stosowane
standardowo w ciągnikach siodłowych.
Interesującą opcją proponowaną przez
Schmitz Cargobull Telematics jest wykorzystanie systemu TrailerConnect

Wśród „budowlanych” funkcji
systemu iTAP znajdziemy np.
iLvI – czyli sterowanie elektronicznym układem zawieszenia
pneumatycznego oraz RLF –
czyli aktywację i dostosowanie
funkcji hamulców niezbędnych
przy współpracy wywrotki
z rozściełaczem asfaltu

© Knorr Bremse

Telematyka na budowie
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Bezpieczeństwo rozładunku

© KH-kipper

Plac budowy czy kopalnia to często
nieutwardzony teren z licznymi przeszkodami. Zdarza się więc, że wyładunek wywrotki odbywa się na nieutwardzonej, niestabilnej powierzchni, co
wiąże się z ryzykiem utraty stabilności.
Podnoszenie skrzyni na nierównym lub
zbyt pochyłym terenie grozi wywróceniem pojazdu, a w ślad za tym licznymi
negatywnymi następstwami, wśród których wystarczy tylko wymienić uszkodzenie pojazdu, siłownika, cudzego
majątku, uszczerbek na zdrowiu kierowcy. W drastycznych przypadkach wypadek kończy się śmiercią kierowcy lub
osób, które znajdowały się w pobliżu
rozładowywanej wywrotki. Takie sytuacje są szczególnie niebezpiecznie,
jeśli pojazd pracuje w zaludnionych
miejscach, na przykład przy budowie
osiedli mieszkalnych w obszarze miast.
KH-kipper od ubiegłego roku ma
w swojej ofercie bardzo przydatne rozwiązanie. Jest to system kontroli stabilności wywrotu, którego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa
przy wyładunku materiału z wywrotki.
Elektroniczny system składa się z mini-

komputera, czujnika przechyłu pojazdu,
czujników temperatury i ciśnienia oleju
oraz kolorowego wyświetlacza umieszczonego w kabinie. Komunikacja między
minikomputerem a wyświetlaczem odbywa się drogą radiową. Brak konieczności stosowania problematycznego
okablowania, które w czasie pracy wywrotki mogłoby ulec uszkodzeniu, pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów
związanych z naprawami.
System na bieżąco informuje kierowcę o istotnych dla niego parametrach
towarzyszących wyładunkowi zarówno
do tyłu, jak i w bok: o kącie nachylenia
pojazdu oraz temperaturze i ciśnieniu
oleju w układzie hydraulicznym. Pomiar
i wyświetlanie trzech parametrów odbywa się w sposób ciągły. Po przekroczeniu wartości granicznych na wyświetlaczu automatycznie pojawia się
ostrzeżenie w postaci migających na
czerwono diod oraz odpowiednie komunikaty głosowe (konfiguracja w czterech językach: polskim, angielskim, niemiecki i rosyjskim).
Kąt pochylenia pojazdu informuje
o niebezpieczeństwie przewrócenia wywrotki, co pozwala na zaprzestanie dalszych czynności. Informacja o zbyt wy-

System kontroli stabilności opracowany przez
KH-kipper na bieżąco
informuje o wzdłużnym
i poprzecznym kącie
nachylenia pojazdu oraz
temperaturze i ciśnieniu
oleju w układzie hydraulicznym
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Dostawca układów hamulcowych do
naczep, firma Knorr-Bremse (wspólnie
z Tip Trailer Services), oferuje użytkownikom ciekawe rozwiązanie – Intelligent
Trailer Access Point iTAP, polegające
na tym, że modulator układu EBS naczepy zostaje połączony z terminalem
nadawczo-odbiorczym iTAP-ECU bezprzewodowej sieci W-LAN umieszczonym w przyczepie, który z kolei przekazu je in for ma cje do mo du la to ra EBS
poprzez szynę 5 V CAN, aby kontrolować
pracę układu hamulców i zawieszenia.
W zależności od wyposażenia naczepy użytkownik uzyskuje dostęp do
takich danych i funkcji jak np. obsługa
zawieszenia pneumatycznego, obsługa
osi podnoszonej, wspomaganie trakcji,
ciśnienie i temperatura powietrza w oponach, kąt pochylenia (szczególnie ważne
w przypadku naczep samowyładowczych),
hamulec postojowy, zużycie hamulców,
informacje dotyczące przebiegu hamowania. Dane z naczepy mogą być zdalnie odczytywane, niezależnie od miejsca
jej postoju – jest ono określane automatycznie za pośrednictwem funkcji sieci
WIFI-SSID. iTAP wykracza poza pojedyncze rozwiązania dostępne w ramach
różnych systemów telematycznych stosowanych w naczepach oraz rozszerza
możliwości konwencjonalnych modułów
(paneli) sterująco-kontrolnych montowanych na podwoziach naczep. Odczyt danych i obsługa poszczególnych funkcji
naczepy odbywać się może z bezpiecznej odległości i to w dodatku za pomocą
łatwo osiągalnego smartfona/tableta.
Wśród funkcji systemu iTAP istotnych dla branży budowlanej znajdziemy
np. iLvI – czyli sterowanie elektronicznym układem zawieszenia pneumatycznego ECAS (w tym kontrola osi podnoszonej) oraz RLF – czyli aktywacja
i dostosowanie funkcji hamulców niezbędnych przy współpracy wywrotki
z rozściełaczem asfaltu. Zdalnie można
regulować ciśnienie hamowania bez konieczności opuszczania kabiny kierowcy,
jest również dokładna informacja o redukcji stanu obciążenia. Przydatne są
też już wspomniane kontrola obciążenia
osi oraz monitoring kąta pochylenia bocznego naczepy. Opcjonalnie pojazd można
wyposażyć w dwie bezprzewodowe kamery pozwalające monitorować jednocześnie obszar za naczepą i wnętrze
skrzyni ładunkowej.

Po przekroczenia wartości
granicznych na wyświetlaczu
automatycznie pojawia się
ostrzeżenie w postaci migających na czerwono diod
oraz odpowiednie komunikaty głosowe w jednym
z czterech języków
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sokiej temperaturze lub ciśnieniu oleju
pozwala uniknąć niebezpieczeństwa
związanego z uszkodzeniem układu hydraulicznego. W tym czasie wyświetlane
są także na bieżąco wszystkie parametry,
dzięki czemu system jest niezwykle pomocny w jeździe po trudnym, nierównym
terenie. Wskazując aktualne przechylenie pojazdu, przejmuje tym samym rolę
przechyłomierza, który często jest niezbędny w jeździe off-roadowej. System
może być także rozbudowany o dowolne
inne czujniki pomiarowe. W Europie podobnego rodzaju systemy stosują jedynie najwięksi producenci wywrotek.

© D. Piernikarski

Wywrotka zdalnie sterowana

Czarno-żółty pilot zdalnego sterowania
systemu elektronicznego sterowania pracą
wywrotek – i.s.a.r.-control firmy Meiller
umieszczony w ładowarce na słupku A

Coraz większe rozmiary skrzyń wywrotek oraz rosnąca liczba realizowanych
funkcji (hydraulicznie podnoszone burty
czy klapa tylna, elektrycznie zaciągane
plandeki, hydraulicznie podnoszone belki
przeciwwjazdowe, automatycznie przełączany kierunek wywrotu itp.) nie pozwalają już na bezpieczne sterowanie
pracą wywrotki przez kierowcę stojącego
na zewnątrz. Innym ograniczeniem są

reklama

niektóre ciasne kabiny, w których nie ma
wystarczająco dużo miejsca na instalację sterowników po lewej stronie obok
fotela kierowcy.
System zdalnego elektronicznego
sterowania pracą wywrotek – i.s.a.r.-control – został wprowadzony w wywrotkach
Meiller Kipper jeszcze w 2013 r., obecnie producent proponuje jego drugą generację. I.s.a.r.-control integruje i obsługuje wszystkie funkcje wywrotki zamiast
klasycznych pneumatycznych zaworów
sterujących.
Utrzymany w kolorystyce żółto-czarnej element obsługowy (pilot zdalnego
sterowania) jest umieszczony w ładowarce na słupku A w kabinie, a instalacja
pokładowa ładuje akumulatory w sposób
sterowany elektronicznie. Pilot komunikuje się przewodowo przez szynę MEILLER-CAN-Bus, a więc jest to komunikacja całkowicie wolna od zakłóceń.
Pilot ma takie funkcje jak np. przycisk start-stop silnika umiejscowiony
centralnie na klawiaturze. Jego konsekwentne wykorzystanie daje znaczne
oszczędności paliwa, bez ograniczenia
funkcjonalności. Producent ocenia, że
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tylko przy 10 cyklach za- i rozładunku
dziennie klient oszczędza na każdym pojeździe do 800 litrów paliwa rocznie.
Dla firmy Meiller wydajność i bezpieczeństwo są najważniejsze. Jeżeli kierowca uaktywni funkcję „bezpieczne
opuszczanie”, następuje automatyczne
opuszczanie skrzyni z kontrolą bezpieczeństwa. Przy każdym opuszczaniu
oszczędza się prawie 30 sekund, co oznacza tygodniową oszczędność czasu wynoszącą prawie 40 minut.
Trwałe podświetlenie diodami LED
automatycznie włącza się przy złych warunkach oświetleniowych i gwarantuje
bezpieczną obsługę. Aby zapobiec zgubieniu urządzenia przenośnego, piloty
mają uchwyty paskowe albo mocowania
magnetyczne.

Pełny monitoring
Aby obniżyć ryzyko wypadków podczas rozładunku naczep samowyładowczych, Schmitz Cargobull wyposaża
swoje wywrotki z rodziny S.KI Light ze
stalową muldą półokrągłą w system S.KI
Control zbierający i analizujący informacje na temat kluczowych parametrów
pracy pojazdu. Monitoring odbywa się
bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji na smartfona lub tablet, opcjonalnie
mierzone parametry i informacja na temat przebiegu rozładunku mogą być
przesłane za pośrednictwem systemu
telematycznego TrailerConnect.
Rejestrowane jest ciśnienie hydrauliczne w siłowniku, mierzona jest również wysokość przedniej krawędzi muldy
oraz kąt załamania pomiędzy ciągnikiem

© Schmitz Cargobull
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System S.KI Control
zbiera i analizuje informacje na temat
kluczowych parametrów pracy pojazdu –
monitoring odbywa
się bezpośrednio
za pośrednictwem
aplikacji na smartfona lub tablet

a podwoziem naczepy. Wykorzystując
czujniki przyspieszeń bocznych układu
EBS, określana jest również tendencja do
odchyłów bocznych. Pomiarowi podlega
również ciśnienie w instalacji pneumatycznej zawieszenia (system i-Level) oraz
ciśnienie w ogumieniu. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowych wartości
ciśnienia następuje odpowiednie wyrównanie poziomu ciśnienia w miechach
i oponach, tak aby zwiększyć poziom
bezpieczeństwa.
Wywrotkę można wyposażyć również w automatycznie działający system
wspomagający trakcję – gdy zostanie
stwierdzony poślizg kół napędzanych
(w ciągniku), automatycznie podnoszona
jest przednia oś naczepy, co zmienia
rozkład nacisków na pozostałych osiach,
dociąża oś napędową i pozwala na odzyskanie przyczepności. Gdy w trakcie
operacji wyładunku osiągnięta zostanie
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S.KI Control monitoruje
wszystkie parametry
istotne dla efektywnej
i bezpiecznej pracy wywrotki – wśród nich kąt
przechyłu i kąt załamania
pomiędzy ciągnikiem
a podwoziem naczepy

wartość krytyczna jednego z mierzonych
parametrów, system automatycznie przerywa operację. Możliwe jest również
ograniczenie kąta natarcia (podniesienia)
muldy.
Opcjonalnie naczepę można wyposażyć w elektrycznie zasuwaną opończę
oraz system monitoringu przestrzeni ładunkowej (kamera) oraz kamerę cofania
umieszczoną z tyłu. Ta ostatnia przydaje
się podczas rozładunku i cofania, gdy
ryzyko najechania na przeszkodę lub
znajdujące się z tyłu osoby jest największe. Obsługę opończy można przeprowadzić zdalnie za pośrednictwem aplikacji, podobnie udostępniany jest obraz
z kamer. Dodatkowe funkcje sterowane za pomocą aplikacji to podnoszenie
i opuszczanie tylnej belki przeciwwjazdowej, odblokowywanie i podnoszenie
klapy tylnej, kontrola pełnego opuszczenia muldy.
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Ewolucja budowlanych układów
napędowych i jezdnych
Arkadiusz Gawron

Samochody budowlane konstrukcyjnie dość mocno odbiegają od swoich
odpowiedników poruszających się wyłącznie po utwardzonych drogach.
Warto się przyjrzeć ich charakterystycznym rozwiązaniom.

Jeszcze 3 dekady
temu największe budowlane ciężarówki miały
3 osie. Obecnie 4-osiowa
wywrotka to podstawa
każdej większej
budowy

eszcze trzy dekady temu samochód skrzyniowy przeznaczony
do transportu szosowego i do
transportu materiałów na budowę był
identyczny. Dziś to są dwie odmienne
konstrukcje, a różnice między takimi pojazdami są dość znaczne. Powodem budowania ciężarówek przeznaczonych do
konkretnych zastosowań są cechy ładunków oraz teren, w jakim się poruszają.
Ładunki dostarczane na budowy mają
zwykle dużą masę i najczęściej muszą
być dostarczone lub wywiezione poza
utwardzonymi szlakami. Z tego względu
pojazdy budowlane mają zwiększone
możliwości pokonywania trudnego terenu. Szczegóły konstrukcyjne, które
czynią pojazd odpornym na trudy eksploatacji terenowej, to głównie zawieszenie oraz układ przeniesienia napędu.

© D. Piernikarski

Zawieszenia i układy jezdne
Ważnym parametrem określającym
rodzaj pojazdu lub inaczej – jego przeznaczenie, jest wysokość ramy nad jezdnią. Samochody szosowe zarówno samą
ramę, jak i pozostałe mechanizmy i wyposażenie mają zamontowane możliwie
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Typowy
układ napędowy
„budowlanego”
ciągnika 4×4

Sprzęgła hydrokinetyczne bardzo dobrze spisują się w ciężkich zastosowaniach budowlanych. Są odporne na przegrzanie i mają dużą
sprawność. Tu turbosprzęgło z retarderem
firmy Mercedes-Benz

nisko, aby obniżyć środek ciężkości oraz
udostępnić jak najwięcej miejsca na ładunek, który często ma charakter objętościowy, czyli ma niewielką masę, ale zajmuje dużo miejsca. Samochody budowlane
ze względu na trudne warunki terenowe,
w jakich muszą się poruszać, mają ramę
i podzespoły zawieszone możliwie wysoko, tak by móc pokonywać przeszkody,
jakie znajdują się na trasie ich przejazdu.
Pierwszym elementem podnoszącym
wysokość ramy i jednocześnie zwiększającym prześwit są koła jezdne, które
w pojazdach budowlanych mają większą
średnicę. Większe koła także łatwiej się
toczą po grząskim podłożu oraz lepiej
przetaczają po nierównościach. Mają
także większą powierzchnię styku z podłożem, a co za tym idzie zapewniają
lepszą trakcję. Trakcję zwiększa się odpowiednią rzeźbą bieżnika opony, który
ma geometrię pozwalającą „mechanicznie” przekazać większą siłę napędową
na podłoże.
W zawieszeniach ciężarówek budowlanych elementami resorującymi są najczęściej resory piórowe lub paraboliczne.
Stosuje się także zawieszenia pneumatyczne, ale ze względu na mniejszą odporność na trudne warunki eksploatacji
takie zawieszenia należą do rzadkości.
Resory nie są zamocowane bezpośrednio
na osiach, ale poprzez specjalne dystanse,
które podnoszą ramę pojazdu do góry,
zabezpieczając w ten sposób elementy
na niej zamocowane przed uszkodzeniem.

Resory uzupełniane są stabilizatorami,
szczególnie na tylnych osiach, gdzie obciążenia, a więc i wychylenia pojazdu
na boki są tam największe. W przednich
osiach z reguły nie stosuje się żadnych
dodatkowych elementów prowadzących
poza samymi resorami. Tylne osie podwójne są prowadzone przez wzdłużne
drążki reakcyjne oraz skośne drążki górne.

Układy przeniesienia napędu
Inne zawieszenia i koła w samochodach budowalnych pomagają im poruszać się w trudnym terenie, ale koła najskuteczniej pokonują przeszkody, kiedy
są napędzane. Koło, które toczy się swobodnie, pozwala przenieść ciężar na da-

Zwiększona wysokość ramy
nad jezdnią jest realizowana
m.in. przez dystansowe
podkładki pod resorami.
Podwójny wózek jezdny
jest prowadzony przez dolne
wzdłużne i górne skośne
drążki reakcyjne

nym podłożu, ale samo w sobie stanowi
utrudnienie ruchu dla kół pędnych, nie
przejeżdża bowiem po przeszkodzie,
tylko próbuje się na nią wtoczyć. Najlepszym rozwiązaniem jest napęd wszystkich kół, ale jednocześnie to rozwiązanie jest najcięższe (obniża ładowność
pojazdu) oraz najmniej ekonomiczne
(zwiększa zużycie paliwa).
Liczba kół napędzanych jest uzależniona od zabudowy i przeznaczenia
danego pojazdu. Wywrotki są pierwszymi pojazdami, które wjeżdżają na
nowy plac budowy, dlatego też poru-
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szają się w najtrudniejszym terenie,
kiedy nie ma jeszcze wytyczonych dróg,
a przemieszczając ogromne masy ziemi,
często same te warunki jeszcze pogarszają, dlatego liczba kół napędowych
jest w tych podwoziach największa. Stosowane są najczęściej układy 4×4, 6×4,
6×6, 8×6, 8×8. Betonomieszarka, która
z reguły dostarcza beton na teren wstępnie zniwelowany, mający już jakieś ciągi
komunikacyjne, zazwyczaj ma układ napędowy 8×4, rzadziej 6×4, a samochód
skrzyniowy z HDS-em, który przywozi
np. płyty, cegły lub kostkę brukową, porusza się przeważnie po terenie utwardzonym, więc pomimo dużej liczby osi
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wynikającej z konieczności przewożenia
ładunków o dużej masie ma zazwyczaj
tylko jedną oś napędzaną, rzadziej dwie,
np. w układzie 6×2, 8×2 lub 8×4.
Sprzęgło samochodu budowlanego
jest elementem bardzo obciążonym, ponieważ często przekazuje ono maksymalny moment napędowy – zdarza się,
że w warunkach częściowego załączenia.
Często dochodzi również do rozłączenia
silnika od skrzyni biegów, co jest wymuszane specyfiką jazdy terenowej. Obciążenie bywa na tyle duże, że stosuje
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Starsze
(po lewej) i nowsze
(po prawej) rozwiązanie
wyprowadzenia napędu
tylnej osi z wykorzystaniem zwolnic

się suche sprzęgła dwutarczowe, ale nawet mimo to może dojść do jego spalenia np. przy częstym ruszaniu na znacznych stromiznach. Rozwiązaniem tego
problemu są sprzęgła hydrodynamiczne,
które pozwalają przekazywać napęd ze
znaczną różnicą prędkości obrotowych
silnika i wałka wejściowego do skrzyni
biegów bez negatywnych skutków dla
samego sprzęgła. Poza tym im większa jest różnica prędkości obrotowych
wspomnianych podzespołów, tym większa jest sprawność takiego sprzęgła.
Efektem jest możliwość wielokrotnego
ruszania na znacznych pochyleniach lub
wręcz utrzymywania pojazdu na takim
podjeździe z ciągłym przekazywaniem
momentu napędowego na koła z pełnym
obciążeniem. Takich warunków eksploatacji nie wytrzymałoby żadne konwencjonalne sprzęgło suche.

tycznie. Algorytmy doboru przełożenia
i przede wszystkim czujniki wykrywające
obciążenie pojazdu i nachylenie drogi
pozwalają na tyle dokładnie dobrać bieg,
że przekładnie zautomatyzowane coraz
częściej wypierają tradycyjne manualne
skrzynie przekładniowe. Automatyka
zmiany przełożeń minimalizuje także
ryzyko związane ze złym operowaniem
skrzynią biegów przez kierowcę.
Przeniesienie napędu na większą
liczbę osi, a w szczególności przekierowanie go na przednią część pojazdu wymaga zastosowania skrzyni rozdzielczej.
Spełnia ona kilka zadań, odbiera napęd
ze skrzyni biegów, rozdziela go na przednią i tylną część pojazdu, a także rozłącza napęd przednich osi (tylne osie bez
względu na ich liczbę napędzane są stale)
oraz często, choć nie zawsze, zawiera
w sobie dodatkową przekładnię reduk-
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Wyprowadzenie
napędu między dwiema
osiami tylnego wózka

Dawniej w pojazdach budowlanych
stosowano tylko manualnie sterowane
mechaniczne skrzynie biegów. Automatyczne przekładnie nie sprawdzały
się w warunkach budowlanych głównie
ze względu na trudności w doborze właściwego biegu do aktualnych warunków.
Obecnie coraz częściej mechaniczne
skrzynie biegów są sterowane automa-

Zwiększenie prześwitu nie kończy
się na założeniu większych kół. Najniższym punktem najczęściej jest obudowa mostu napędowego. Jej wielkość
zaś wynika z głównego przełożenia osi.
W zastosowaniach budowlanych przełożenie powinno być odpowiednio duże.
Duże przełożenie to duża średnica koła
talerzowego w głównej przekładni mostu
napędowego, a co za tym idzie mały
prześwit utrudniający poruszanie się
w grząskim terenie. Aby temu zaradzić,
osie do zastosowań budowlanych mają
przekładnie główne wielostopniowe,
które dodatkowo są uzupełnione zwolnicami (przekładniami planetarnymi)
umieszczonymi w piastach kół. Dzięki takim zabiegom przełożenie osi jest odpowiednie, a prześwit duży.
Najnowszym rozwiązaniem w zakresie przekazywania napędu jest napęd
hydrauliczny. Ciśnienie oleju wytworzone w wysokociśnieniowej pompie napędzanej od silnika jest kierowane do silników hydraulicznych zamontowanych
w piastach kół. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane do napędu przednich osi, pierwszej lub drugiej, i jest
uzupełnieniem podstawowego napędu
tylnej/tylnych osi, gdy potrzebna jest
lepsza trakcja. Podczas jazdy po utwardzonej nawierzchni oś „hydrauliczna”
zachowuje się jak zwykła oś pchana,
waży mniej niż tradycyjny most i nie
zwiększa zużycia paliwa.

Podsumowanie
cyjną, dzięki której ciężarówka ma tzw.
biegi terenowe o wyższych niż szosowe
przełożeniach. W konstrukcji skrzyń rozdzielczych niewiele przez lata się zmieniło, zmianom uległo głównie ich sterowanie. O ile dawniej sterowanie było czysto
mechaniczne, o tyle od dłuższego już
czasu załączanie poszczególnych funkcji
odbywa się elektropneumatycznie.

W budowlanych układach napędowych i jezdnych w ciągu kilku ostatnich
dekad nie było rewolucji, ale ewolucja następowała konsekwentnie i sukcesywnie,
doprowadzając do powstania pojazdów
doskonale dostosowanych do pełnionych
przez nie zadań. Dziś pojazdy budowlane
to odrębna grupa ciężarówek tylko wyglądem przypominająca konstrukcje realizujące swe zadania w transporcie dalekobieżnym czy dystrybucyjnym.
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Opony w trudnych
warunkach

Opony budowlane oraz do jazdy w terenie muszą mieć
wytrzymałą konstrukcję. Jest ona bowiem niezbędna do
przenoszenia dużych obciążeń, zwłaszcza po nierównej
nawierzchni. Sprawdzamy, jak zachowują się pod tym
względem opony czołowych producentów.

pony budowlane i do jazdy w trudnym terenie pracują na co dzień
w wyjątkowych warunkach – nie
dość, że na różnego rodzaju nawierzchniach, jak asfalt, żwir, piasek, błoto, to
w dodatku ze sporym obciążeniem. Dlatego opony te muszą się charakteryzować
doskonałą trakcją i przyczepnością nawet w najmniej sprzyjających warunkach oraz wysokimi przebiegami i odpornością na uszkodzenia. Bardzo istotny jest
też element ekonomiczny, czyli możliwość bieżnikowania wysokojakościowych
karkasów, co znacznie obniża koszty.

Bridgestone
Jak zatem wybrać odpowiednią oponę
do tego typu zastosowań? „Aby wybrać
najlepszą oponę do pracy w trudnych
warunkach, warto zadać sobie kilka podstawowych pytań. Po pierwsze – jak często
pojazd porusza się w terenie, a po drugie – jak często przewozi ciężkie ładunki.
Uważne przyjrzenie się sposobowi eksploatacji opony ułatwi jej właściwy dobór.
Jeśli za najważniejsze potrzeby uznamy
transport materiałów oraz prace na budowie, a czas eksploatacji w terenie wynosi
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M-Steer 001

mniej niż 20%, rekomendujemy opony
o walorach użytkowych do jazdy po drogach i w terenie. Opony te cechuje np.
zwiększona szerokość i zoptymalizowany
wzór bieżnika pod kątem konkretnych
zadań, a także wzmocniona odporność
na uszkodzenia zewnętrzne oraz stabilność i bezpieczeństwo podczas pokony-
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wania zakrętów. Wszystkie wymienione
wymagania spełniają opony serii drogowo-terenowej Bridgestone (M-Steer 001,
M-Drive 001 i M-Trailer 001).
Jeśli natomiast eksploatacja po nawierzchniach nieutwardzanych wynosi
powyżej 20%, wtedy rekomendowane jest
użytkowanie opon o znacznie zwiększonej wytrzymałości z oznaczeniem Bridgestone EVO (M840 EVO, L355 EVO czy
M748 EVO), które sprawdzą się w najbardziej ekstremalnych warunkach terenowych, np. w kopalniach lub kamieniołomach. Odpowiednia twardość i grubość
mieszanki gumowej oraz bardzo trwały
karkas tych opon zapewnią niezawodność w najbardziej surowych warunkach nawierzchni” – informuje Patryk Jasik, Regional Field Engineering Manager
w firmie Bridgestone.

M-Drive 001

Opony drogowo-terenowe Bridgestone są przeznaczone do użytkowania
na każdej nawierzchni: asfaltowej, szutrowej, piaszczystej lub błotnistej. W skład
gamy wchodzą opony M-Steer 001 (na oś
kierowaną), M-Drive 001 (na oś napędową) oraz M-Trailer 001 (na osie przyczep lub naczep). Aby zwiększyć odporność na nierównomierne zużycie w oponie
kierującej, zastosowano niewielkie nacięcia w barkach opony, a w przypadku
opony napędowej łączniki między blokami, które usztywniają klocki bieżnika
i redukują niesymetryczne zużycie. Konstrukcja modeli M-Steer i M-Trailer z systemem oczyszczania bieżnika (Stone Ejector) minimalizuje ryzyko zakleszczania
w nim kamieni, chroniąc dno rowka
opony przed uszkodzeniem, co przekłada
się na większą wytrzymałość karkasu.
Opony tej serii można również eksploatować w warunkach zimowych – mają
oznaczenie M+S oraz symbol alpejski.

Z kolei w skład gamy opon drogowo-terenowych Bridgestone EVO o zwiększonej nośności wchodzą następujące
modele:
• M840 EVO na wszystkie osie. Opona
charakteryzuje się wysoką odpornością na przecięcia i wyszczypania,
ma szerokie i głębokie rowki bieżnika, które gwarantują długą żywotność i nadaje się do bieżnikowania,
dzięki czemu redukuje koszty eksploatacji floty.
• L355 EVO na oś napędową o solidnej rzeźbie bieżnika i wysokiej trakcji na nierównych nawierzchniach oraz
głębokim bieżniku, który wpływa na
wydłużenie żywnotności. Opona jest
też odporna na przecięcia i wyszczypania bieżnika.
• M748 EVO na oś naczepową o wysokiej wytrzymałości mieszanki gumowej bieżnika i karkasu. Opona
może być bieżnikowana.
• L317 EVO na wszystkie osie, przeznaczona do użytku terenenowego.
Opony Bridgestone EVO: M840 EVO,
L355 EVO oraz L317 EVO umożliwiają
operatorom zwiększenie obciążenia na
każdą oś o 0,5 t ponad standard (w przypadku pojedynczego montażu) lub 2,6 t
(w przypadku montażu podwójnego).
Dla opon M748 EVO zwiększenie nośności wynosi 1 t na oś w przypadku pojedynczego montażu.

Continental
W ofercie opon budowlanych firmy
Continental klienci znajdą wiele różnych
modeli ogumienia. Wszystkie mają jednak wspólną cechę. „Opony budowlane
Continental są doskonale dopasowane do
ekstremalnych warunków panujących
na placach budowy. Cechują je z jednej
strony duża odporność na uszkodzenia
i bardzo dobre właściwości jezdne po
terenach nieutwardzonych, a z drugiej
ciche działanie i świetne osiągi na twardej nawierzchni. Są doskonale przystosowane do przewożenia wielotonowych
ładunków, jak np. skały i inne materiały.
Nasze opony gwarantują wydłużone przebiegi i można je poddać ponownemu
bieżnikowaniu” – mówi Marcin Cywiński, Marketing Manager CVT Continental Opony Polska.
Na oś kierowaną w ofercie producenta
klienci znajdą oponę HSC1, która jest
bardzo trwała, a dzięki 3- i 4-rowkowemu

wzorowi bieżnika zapewnia odporność na
przecięcia i wyrwy oraz bardzo dobrą
przyczepność do podłoża. Oprócz tego
HSC1 łączy dobre własności jezdne na
wszystkich rodzajach nawierzchni z bardzo dobrą przyczepnością.
Inną oponą na oś kierowaną jest HSO
Sand, zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, trwałość
oraz odporność na uszkodzenia dzięki
wykorzystaniu wytrzymałej mieszanki
gumowej. Dodatkowo opona gwarantuje bardzo dobrą trakcję nawet w najtrudniejszym terenie, co zawdzięcza specjalnej geometrii bieżnika. Opona ma
oznaczenie M+S (śnieg i błoto).

HSC1

Opony budowlane przeznaczone na oś
napędową to modele HDC1 i HDO. Pierwsza z nich, przeznaczona do użytku na placach budowy, zapewnia wyjątkowo dobrą
trakcję. Ogumienie to nadaje się do bieżnikowania – a to dzięki zastosowaniu
wzmocnionej konstrukcji opasania i wytrzymałemu karkasowi. Oczywiście opona
ta to również duża przyczepność i dobre
prowadzenie na drodze i w terenie.

HDC1
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Z kolei opona HDO jest bardzo odporna na uszkodzenia. Jej trwała konstrukcja zapewnia maksymalną żywotność w trudnych warunkach eksploatacji
poza drogami utwardzonymi. Model ma
homologację M+S.
Na oś naczepową Continental oferuje modele HTC1 oraz HCS1. Pierwszą
z tych opon cechuje optymalna konstrukcja osnowy i bieżnika odporna na
nacięcia i rozdarcia. Do tego opona bardzo dobrze radzi sobie w jeździe po terenie nieutwardzonym.
Opona HCS1 to równie solidna i wytrzymała w eksploatacji propozycja na
place budów. Specjalnie zaprojektowana
struktura i geometria bieżnika zapewniają dobrą trakcję nawet w ekstremalnych warunkach. Ma oznaczenie M+S.

Firestone
Opony Firestone (FS833 na oś kierowaną, FD833 na oś napędową, FT833 do
naczep) dobrze sprawdzają się w czasie
jazdy po błocie oraz po świeżym lub topniejącym śniegu (mają oznaczenie M+S),
zapewniając bardzo dobrą przyczepność
i skuteczniejsze hamowanie. Opony
FS833 i FD833 mają ponadto oznaczenie alpejskie, a więc mogą być eksploatowane w trudnych warunkach zimowych.

Grupa Goodyear oferuje opony do
transportu budowlanego we wszystkich
swoich markach: Goodyear (linia Omnitrac), Dunlop (opony SP382, SP482,
SP282), Sava (opony Mixed Service),
Fulda (linia Varioforce), Dębica (opony
DMS), Kelly (opony Armorsteel KMS,
MSD, KMT).

FD833

Z kolei głębokie i szerokie rowki opony
FD833 gwarantują przyczepność i możliwość samooczyszczenia bieżnika w trakcie jazdy. Natomiast opony FT833 do
przyczep o wytrzymałym karkasie są odporne na przecięcia i wyszczerbienia.
Poza tym wzór bieżnika FT833 charakteryzuje się wysoką odpornością na nierównomierne zużycie, co wydłuża żywotność opony.
W oponach Firestone tej serii zastosowano „łączniki” zwiększające sztywność bloków bieżnika i minimalizujące zjawisko ich nierównomiernego zużywania
się (ząbkowanie). Dlatego charakteryzują
się dłuższą żywotnością i mniejszym hałasem toczenia. Dodatkowo zmniejszono
wagę opon, co przekłada się na niższe
zużycie paliwa i zwiększenie ładowności
pojazdu. Opony nadają się do pogłębiania i bieżnikowania, co przedłuża okres
ich eksploatacji.

Omnitrac
MSS II

Omnitrac
MSD II

Goodyear

FS833

Dzięki wytrzymałej i wzmocnionej
mieszance gumowej opony FS833 na
oś kierowaną mogą być eksploatowane
przez długi czas. Żebrowo-rowkowy wzór
bieżnika zapewnia kierowcy precyzję
prowadzenia i przyczepność, a solidna
konstrukcja ogranicza ryzyko przecięcia
i wyszczerbienia.

Transport mieszany jest jednym z najbardziej wymagających rodzajów transportu dla opon ciężarowych. Czego klienci
oczekują zatem od opon budowlanych?
Czym kierują się przy ich wyborze?
„Użytkownicy tego rodzaju ogumienia w szczególny sposób oczekują jak
najwyższej trwałości opon. Odporność na
uszkodzenia jest bardzo ważną cechą
opon pracujących w trudnych warunkach,
które narażone są na rozcięcia i przebicia uniemożliwiające późniejsze bieżnikowanie karkasu. Dodatkowo użytkownicy wymagają możliwości dokonania
szybkich napraw ogumienia, gdyż zapewnia to utrzymanie pełnej mobilności
floty” – powiedział Janusz Krupa, menedżer marketingu opon użytkowych
Goodyear na region Polska–Ukraina.
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Opony Goodyear Omnitrac MSS II na
oś sterującą i MSD II na oś napędową zostały wykonane w technologii Omnitrac
Max, która polega na zastosowaniu najnowszych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych obejmujących mieszankę
bieżnika, konstrukcję osnowy i rzeźbę
bieżnika. Nowa, zoptymalizowana konstrukcja osnowy zapewnia lepszą odporność na uszkodzenia i wysoką trwałość. Wydłużenie przebiegów, większa
odporność na uszkodzenia, odporność
na rozwój korozji, ograniczenie „puchnięcia” i wyższa trwałość to rezultaty zastosowania wysoce odpornej na zużycie
i starzenie mieszanki bieżnika, specjalnych materiałów opasania i bardzo elastycznego materiału osnowy.
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Zastosowanie tych rozwiązań przekłada się na wysoką trwałość opony w czasie jazdy po drogach i nieutwardzonych
nawierzchniach, a także świetne właściwości trakcyjne. Opony charakteryzują
się szerszym bieżnikiem w celu wydłużenia przebiegów, rozwiązaniami wspomagającymi samooczyszczanie z błota
i kamieni oraz możliwością bieżnikowania. Udoskonalona konstrucja bieżnika
wpływa też na sprawniejsze hamowanie
i redukcję hałasu. Technologia ta może
również zapobiec jeździe z niedostatecznym ciśnieniem, co jest jedną z głównych
przyczyn przedwczesnego zużycia opon.
Charakterystyczym elementem opon
Goodyear Omnitrac MSS II jest ich szeroki bieżnik ze „slalomowymi” rowkami
centralnymi i solidnymi żebrami barku.
Opona jest odporna na przebicia i dzięki
swojej konstrukcji utrudnia zakleszczanie się kamieni w bieżniku. Przekłada się
to na wydłużenie przebiegów, poprawę
hamowania na drodze i nawierzchni nieutwardzonej oraz lepszą odporność na
uszkodzenia. Wzór bieżnika ma cztery
lub pięć żeber w zależności od rozmiaru.
Natomiast najważniejszymi zaletami
opon Goodyear Omnitrac MSD II są wydłużone przebiegi i mniejszy opór toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie
paliwa oraz niższy poziom hałasu. Dzięki
masywnemu żebru centralnemu, które
znajduje się pomiędzy ciągłymi, otwartymi
rowkami nachylonymi w kierunku barków,
poprawiły się właściwości samooczyszczące i charakterystyka zużycia opony.
Przyczepność w błocie zwiększa przesunięcie krawędzi bloków barku. Podobnie jak w przypadku Omnitrac MSS II konstrukcja ma właściwości zmniejszające
poziom hałasu.
Z kolei opona Omnitrac MST II na oś
wleczoną o szerokim bieżniku zapewnia
równomierne zużycie i długie przebiegi.
Zygzakowaty rowek centralny i zmienny
kształt krawędzi klocków bieżnika poprawiają przyczepność na drogach i w terenie, a solidne żebra środkowe zwiększają odporność na uszkodzenia.

Michelin
Firma Michelin w zależności od rodzaju zastosowania oferuje klientom różnego rodzaju opony budowlane. W portfolio dostępne są następujące produkty:
• Michelin X Works Z/D/T – opony do
samochodów ciężarowych użytkowa-

nych najczęściej na drogach i dojazdach na place budowy, tj. więcej niż
80% przebiegu pojazdu na drogach,
• Michelin X Works HD Z/D – do samochodów ciężarowych użytkowanych często na placach budowy i drogach nieutwardzonych, tj. mniej niż
80% przebiegu pojazdu na drogach,
• Michelin X Force ZH – przeznaczone
do samochodów ciężarowych użytkowanych niemal wyłącznie na placach
budowy, drogach nieutwardzonych
i w kamieniołomach.

X Works

X Works HD

Trudne warunki użytkowania pojazdów ciężarowych na placach budowy
wymagają opon, które będą w stanie im
sprostać. Dzięki technologiom zastosowanym w Michelin X Works oraz Michelin X Force ich użytkownicy mogą w pełni
korzystać z wysokich osiągów ogumienia – większej trwałości i odporności na
użytkowanie w trudnych warunkach.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
m.in. innowacyjnego procesu mieszania
składników gumy (zwanego Carbion),
co zwiększa przebieg opon, lameli typu
„Z”, które zwiększają trakcję i przyczep-

ność na drodze w zimowych warunkach,
zwłaszcza na śniegu (dzięki tej technologii opony Michelin X Works D spełniają
warunki wymagane dla oznaczenia
3PMSF – 3 szczyty górskie i płatek śniegu)
oraz nowej generacji karkasu Powercoil,
bardziej odpornego na uszkodzenia.
Trzeba dodać, że opony Michelin X Works
mogą być dwukrotnie poddane procesowi bieżnikowania w technologii Remix.
W czasach, kiedy sam produkt to już
za mało, producenci opon oferują swoim
klientom usługi dodatkowe. Tak jest
m.in. w przypadku firmy Michelin, która
flotom transportowym działającym na
placach budowy i drogach dojazdowych
do nich oferuje bezpłatną usługę Gwarancja na Uszkodzenia, którą można aktywować i obsługiwać przez internet,
korzystając z platformy internetowej
MyAccount (jest to osobisty punkt kontaktu użytkownika z Michelin oraz serwisem świadczącym usługi wskazanym
przez użytkownika). Gwarancja na Uszkodzenia obejmuje przypadkowe zniszczenie opon z gamy Michelin X Works
zakupionych zarówno na rynku wymiany,
jak i jako oryginalne wyposażenie.
Aby otrzymać gwarancję, wystarczy
zarejestrować opony na osobistym koncie MyAccount dostępnym na stronie
ciezarowki.michelin.pl. W przypadku
uszkodzenia sprzedawca zwraca właścicielowi opony jej wartość w postaci
noty kredytowej. Wartość wyliczana jest
w oparciu o przyjętą cenę zakupu oraz
pozostałą i niewykorzystaną przez użytkownika głębokość bieżnika.
Bezpłatna Gwarancja na Uszkodzenia pozwala użytkownikom nowych opon
Michelin na zabezpieczenie inwestycji
i ograniczenie ryzyka związanego z zakupem ogumienia premium do zastosowania w dość specyficznych warunkach
eksploatacji (budowy, dojazdy do placów budów, jazda po nieutwardzonych
nawierzchniach).
W 2017 r. firma Michelin rozszerza
listę opon, które będą objęte usługą.
Gwarancja na Uszkodzenia będzie obowiązywała również w przypadku opon
Michelin X Force oraz opon z gamy Michelin X Works bieżnikowanych w technologii Remix.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Producenci
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Małym
na budowę

Mając niewielką firmę budowlaną, warto się zastanowić nad tym, jaki pojazd będzie
w niej najbardziej przydatny. Środki transportu należy dobierać odpowiednio do
rodzaju działalności, wielkości firmy oraz zleconych zadań. Tymczasem w Polsce
wciąż najpopularniejszym pojazdem jest 3,5-tonowy blaszany furgon.

a wielu rozwiniętych rynkach
w Europie, w firmach mających
jakikolwiek związek z wykonawstwem budowlanym, furgon pełni rolę
pojazdu bazowego do zabudowy warsztatowej. Równie popularne są, szczególnie we Francji, Niemczech czy krajach Beneluksu, podwozia zabudowane
metalową skrzynią lub nawet skrzynią
wyposażoną w wywrot. Taka niewielka
wywrotka jest bardzo uniwersalnym
środkiem transportu.
Skrzynia to najprostszy i najstarszy
sposób zabudowy pojazdów użytkowych,
jednak mający wciąż swoje zalety. Jakie?

Najważniejsza to uniwersalność. Na skrzynię można wrzucić wszystko: blachę, dachówki, płyty faliste, ale także niezbędne
na miejscu pracy maszyny i rusztowania
(pamiętajmy tylko o tym, by je przymocować pasami) oraz materiały budowlane
– piasek, cement, cegły, deski. Skrzynie
mają najczęściej stalową konstrukcję,
mocowaną do podwozia za pomocą ramy
pośredniej. Ich podłogi powstają z wielowarstwowej sklejki wodoodpornej (skrzynie stałe) lub stali (wywrotki), a odchylane
burty dla ograniczenia masy zabudowy
powstają z profili aluminiowych. Wywrotki zaopatrywane są w hydrauliczne
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siłowniki, zasilane jednak nie z przystawek odbioru mocy, ale przez elektrycznie napędzaną pompę hydrauliczną.
Wszystkie elementy tego układu (pompa,
siłownik, zbiornik oleju hydraulicznego)
wbudowane są w ramę podwozia.

DoKa, szafa, żuraw
Wiele małych samochodów budowlanych wyposażanych jest też w tzw.
podwójną kabinę załogową (DoKa), która
umożliwia przewiezienie nawet liczącej
siedem osób brygady (razem z kierowcą).
Przy krótkich kabinach często stosuje

.eu
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Jeśli mamy niewielką
firmę i nie musimy przewozić materiałów budowlanych, wystarczy nam
dobrze wyposażona furgonetka o masie całkowitej
ok. 2–2,2 t z zabudową
warsztatową

© T. Marszałek

Blaszany
3,5-tonowy
furgon (na zdjęciu Fiat Ducato)
to wciąż najpopularniejsza
konfiguracja
transportowa
w niewielkich,
polskich firmach
budowlanych

reklama

się (rzadko spotykane u nas) zamontowane między kabiną i skrzynią stalowe
„szafy”, w których można bezpiecznie
schować sprzęt i cenniejsze narzędzia.
Innym ułatwiającym życie ekipy budowlanej i kierowcy pojazdu rozwiązaniem jest zainstalowanie w tym miejscu
niewielkiego żurawia hydraulicznego
(popularny HDS). Jest on pomocny nie
tylko w czynnościach przeładunkowych
– skraca czas tych czynności, ale także
umożliwia ulokowanie materiałów budowlanych czy urządzenia bezpośrednio
w miejscu, gdzie będą potrzebne. Czasami jest też nieocenionym wsparciem
przy pracach montażowych – możemy
nim unieść na całkiem sporą wysokość
nie tylko materiały budowlane, ale także
prefabrykaty będące elementami konstrukcji stawianego budynku. Bazą do
tworzenia zabudów z żurawiem są najczęściej najcięższe 3,5-tonowe pojazdy
dostawcze lub ich cięższe wersje, oferowane przez niektórych producentów.
Mają one dopuszczalną masę całkowitą
nawet do 7 t. Spotykamy też podwozia
lżejszych aut dostawczych, np. Fiata Doblò, Mercedesa Vito czy Volkswagena
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Problematycznym ładunkiem w niedużych furgonach, np.
w Mercedesie Citanie, bywa drabina. Taka uchylna klapa
w tyle dachu pozwala przewozić ją bezpiecznie

Transportera, zabudowane otwartą skrzynią ładunkową. Ten ostatni samochód od
lat cieszy się też sporą popularnością
w wersji z kabiną załogową i uterenowionym napędem 4MOTION.
W zależności od wersji kabiny (pojedyncza czy załogowa) możemy dopasować do naszych potrzeb długość skrzyni
ładunkowej (szerokość to maksymalnie
2,1–2,2 m, a wysokość burt najczęściej
400 mm). Najdłuższe skrzynie tego rodzaju mają ponad 5,5 m długości. W wersjach 3,5-tonowych nie ma jednak co liczyć na możliwość przewożenia dużych
ładunków masowych, takich jak piasek
czy kruszywo, bo ogranicza nas – i to bardzo – ładowność samochodu. W takich
pojazdach wyniesie ona co najwyżej
1200 kg, wliczając w to ciężar osób przewożonych np. w brygadowej kabinie.
Skoro już przy niej jesteśmy – jeśli
załoga często pracuje w terenie pozbawionym budynku, dobrze jeśli jest, by
w wyposażeniu znalazło się niezależne
od silnika ogrzewanie. W niektórych brygadowych kabinach do dyspozycji jest
obszerna skrzynia znajdująca się pod
tylną kanapą. Można w niej przewozić nie
tylko osobiste rzeczy ekipy, ale także
cenniejsze narzędzia.

Ciężkie i uterenowione
Jeśli chcemy przewozić ładunki o większej masie, trzeba pomyśleć o wspomnianych cięższych wersjach, które jednak

© Mercedes-Benz

Producenci aut dostawczych starają się
ułatwiać życie użytkownikom z branż
związanych z budownictwem. Tu widać
rozwiązanie transportowe do długich
przedmiotów w Renault Trafic

Tam gdzie warunki terenowe są trudne, przydaje się napęd na wszystkie koła, nawet na sześć,
jak w przypadku Mercedesa Sprintera skonstruowanego przez austriacką firmę Oberaigner

według przepisów są już samochodami
ciężarowymi, od których w gminie należy opłacać podatek od środków transportu. Pojazdy te muszą też mieć zainstalowane tachografy. Najczęściej też
mają już na tylnych osiach bliźniacze
ogumienie (uwaga – wyższe opłaty drogowe!). Z tych samochodów najlepiej do
pełnienia roli dostawcy materiałów budowlanych przystosowane wydają się
Iveco Daily i Fuso Canter. Obydwa te samochody mają konstrukcję opartą na
solidnych ramach podłużnicowych zbudowanych z wysokogatunkowej stali. Są
więc bardzo odporne na trudy eksploatacji, głównie te związane z jazdą po
kiepskich nawierzchniach i z przeciążeniem, o które przy pracy na budowie
wcale nie tak trudno. Pojazdy te są też
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chętnie wykorzystywane w dużych marketach i hurtowniach budowlanych w roli
dostawcy. Są wówczas często wyposażone również w HDS umożliwiający
kierowcy szybki przeładunek towarów
umieszczonych na paletach.
Obydwa te samochody występują też
w wersjach z napędem na cztery koła –
takie rozwiązanie zmniejsza wprawdzie
ich ładowność, ale zapewnia wystarczające właściwości trakcyjne w trudnym
terenie, co w niektórych zastosowaniach
(dla ekip serwisowych w energetyce,
budowy wodociągów, firm działających
w terenie górzystym itp.) ma o wiele większe znaczenie niż przewiezienie 500 kg
ładunku więcej. Poza Iveco i Fuso napęd
na wszystkie koła oferowany jest w Mercedesie Sprinterze (to konstrukcje 4×4

Mały furgon
Wiele mniejszych firm budowlanych i remontowych nadal pozostaje jednak przy uniwersalnych
blaszanych furgonach. Czasami wystarczy dobrze wyposażona furgonetka o masie całkowitej ok. 2–2,2 t.
Takie auta sprawdzają się zwłaszcza w pracy w mieście. Do dyspozycji jest tu całkiem spora grupa pojazdów różnych producentów. Auta te różnią się
w zasadzie technicznymi niuansami, marką i silnikiem (tym ostatnim nawet nie za często). Wybierać
możemy więc między Citroënem Berlingo, Peugeotem Partnerem, Fordem Transitem Connect, Fiatem
Doblò, Oplem Combo, Renault Kangoo, Mercedesem
Citan i Volkswagenem Caddy lub Caddy Maxi.
Aby taki samochód był przydatny w pracy, musi
być furgonem z dwuosobową kabiną, z ładownią,
która ma objętość od 3 do 4 m3 i długość podłogi co
najmniej 2 m. Prawie każdy z tych samochodów
można też zamówić z trzyosobową kabiną, przy czym
to trzecie miejsce, rozkładane na środku, jest wąskie
i służy raczej do przejazdu zdecydowanie na krótkich
dystansach. To rozwiązanie jest wprawdzie dopuszczalne w UE, ale jazda w trójkę w tak wąskich kabinach jest nie tylko niewygodna, ale też niezbyt bezpieczna, bo kierowca ma ograniczone pole widzenia
i utrudnioną obsługę skrzyni biegów i kierownicy.
Największymi ładowniami dysponują przedłużone
wersje Forda i VW. Niemal do każdego z tych aut dostawczych można zamówić dach ze znajdującą się
w tylnej części unoszoną klapą – umieszczony ukośnie ponadgabarytowy ładunek, np. drabina, może
przez nią wystawać. Jeśli nie mamy klapy, na dachach
tych furgonetek można zainstalować stelaż do wożenia dłuższych elementów – to dobre rozwiązanie, nie
zabierające miejsca w ładowni.
Wyboru jednostki napędowej musimy dokonać
według potrzeb i zasobności firmowego portfela.
Benzynowe są tańsze w zakupie, ale ich eksploatacja
jest kosztowniejsza. Przerabianie ich na zasilanie
LPG nie ma większego sensu – dobra instalacja LPG
do nich kosztuje ok. 2500–3000 zł, a konieczność
montażu dodatkowego zbiornika zmniejsza zdolności przewozowe. Niektórzy producenci w gamach
dostawczych proponują tylko silniki Diesla. W samochodach tych oferowane są jednostki najnowszych ge-
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i 6×6 doświadczonej austriackiej firmy Oberaigner),
Volkswagenie Crafterze (4×4 od Achleitnera lub
własnej konstrukcji 4MOTION – bez skrzyni rozdzielczej), Fiacie Ducato i Peugeocie Boxerze (4×4
firmy Dangel), a także Fordzie Transicie 4×4.
Jednak nawet w przypadku wersji napędzanych
na jedną oś warto dopilnować, by taki budowlany pomocnik był wyposażony w jakiś układ wspomagający
trakcję napędzanej osi, np. blokadę mechanizmu
różnicowego. Cięższe wersje samochodów dostawczych mają też odpowiednio do ładowności i przeznaczenia wzmocnione zawieszenia.
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Na 5,5-tonowym podwoziu można zainstalować całkiem pokaźną
wywrotkę. Niestety, taki pojazd musi już mieć tachograf
A to dowód na to, że mocną wywrotkę do transportowania gruzu lub zaprawy betonowej można
zabudować nawet na niewielkim samochodzie
dostawczym, jakim jest Fiat Doblò

© Renault

Lekkie, długie
przedmioty można
też przewozić
pod dachem

neracji, o pojemnościach 1,5–2 l, z turbodoładowaniem, zasilane nowoczesnymi systemami wtrysku bezpośredniego typu common rail. Charakteryzują
się bezawaryjną pracą i zużywają niewiele paliwa – średnio wystarcza im ok.
6,5–7,5 l oleju napędowego na 100 km.
Zakres mocy to przedział od 85 do 150 KM
(63–119 kW), łatwo więc dopasować parametry silnika do własnych wymagań.

Duży furgon
W zakresie dmc. 3,3–3,5 t też mamy
do wyboru całą gamę aut dostawczych
wielu producentów – zarówno pod względem technicznym, jak i cenowym ich
oferty są zbliżone. Nieco rozwlekając
rozmowy o zakupie i prowadząc je z kilkoma oferentami na zasadzie powolnych
eliminacji, można „wycisnąć” przyzwoite
ustępstwa cenowe. Zdobyte w ten sposób środki można przeznaczyć np. na
lepsze dostosowanie pojazdów do naszych
potrzeb. Samochody te napędzane są
silnikami Diesla najnowszych generacji

o pojemności 2–3 l o mocach od 80 do
nawet 200 KM (59–147 kW). Średnio zużywają 9,5–13 l paliwa na 100 km.
Niemal każde takie auto jest dostępne
w kilkudziesięciu konfiguracjach, co
umożliwia maksymalne dopasowanie go
do własnych potrzeb. Jakie to samochody? To np. Fiaty Talento i Ducato,
Ford Transit Connect i Transit, Citroën
Jumpy i Jumper, Peugeoty Expert i Boxer, Iveco Daily, Mercedesy Vito i Sprinter, Renault Trafic i Master, Ople Vivaro
i Movano, Hyundai H350, Toyota ProAce, Volkswageny Transporter i Crafter.
W samochodach tych zmieści się na
pewno komplet narzędzi i urządzeń potrzebnych na budowie i jeszcze nieco
materiałów budowlanych. Jedną z zalet,
często niedocenianą przez przedsiębiorców, jest też ogromna powierzchnia
ścian tych pojazdów, którą można wykorzystać jako darmowy, wielki baner reklamowy. W odróżnieniu od małych furgonetek mamy do dyspozycji większe
ładownie i ładowność. W przypadku największych furgonów o długościach nad-
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wozia od 6 do ponad 7 m można je łatwo
przystosować do pełnienia jednocześnie
roli samochodu warsztatowego (wnętrza o wysokości 2,1 m pozwalają na
pracę na stojąco przy stole) oraz środka
transportu nawet dla siedmioosobowej
brygady. Umożliwia to oddzielona od
warsztatu ścianką i wyposażona w niezależne ogrzewanie postojowe kabina
załogowa.

Ile to kosztuje?
Koszty zakupu niewielkiej furgonetki
(bez wyposażenia specjalistycznego, np.
zabudowy warsztatowej) zaczynają się
od ok. 42 tys. zł. Na nieco większe auto
dostawcze o dmc. do 3 t trzeba wydać
60–62 tys. zł (podwozie do zabudowy)
i 70–100 tys. zł (furgon). Niewiele więcej zapłacimy za pojazdy 3,5-tonowe –
maksymalnie do 120–130 tys. za najdłuższe i najmocniejsze wersje. W przypadku samochodów ciężarowych wkraczamy już w zupełnie inny zakres cenowy.
Tu rozmowy zaczynają się od mniej więcej 140–160 tys. zł w przypadku wersji
o dmc. 6–10 t. Opisywane tu wersje z napędem na wszystkie koła cenowo sięgają
jeszcze wyżej, często podwajając wartość
pojazdu.
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Rok najlepszy od lat
czasie zorganizowanej pod
koniec lutego br. konferencji
prasowej Volvo Group Trucks
Baltic Sea Market przedstawiciele firmy
zaprezentowali wyniki sprzedaży pojazdów marek należących do grupy, a także
omówili plany sprzedażowo-marketingowe na najbliższe miesiące.

Sprzedaż i obsługa
Spółka Volvo Trucks Polska zakończyła rok 2016 sprzedażą 4519 samochodów ciężarowych w segmencie pojazdów
o dmc. > 16 t, notując udział w rynku
na poziomie 18,5%. „Dało nam to drugą
pozycję na polskim rynku i czwartą w Europie. Muszę dodać, że Polska jest cały

czas bardzo ważnym rynkiem dla Volvo
Trucks w Europie. Dynamika wzrostu
sprzedaży naszego produktu była dużo
wyższa niż dynamika wzrostu rynku
(37% r/r przy prawie 21-procentowym
wzroście całego rynku). Dobre działanie
naszej sieci pokazuje również prawie
38-procentowy wzrost sprzedaży kontraktów serwisowych. Widzimy, że klient
chce się związać z serwisem, chce przerzucić ciężar obsługi pojazdu na serwis,
chce mieć zapewnioną dyspozycyjność.
Bardzo się z tego cieszymy, to pomaga
nam być bliżej klientów, rozumieć ich potrzeby oraz problemy” – mówiła w czasie konferencji Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Group Trucks
Baltic Sea Market.

Volvo FH w wersji Performance Edition z 13-litrowym
silnikiem o mocy 540 KM i skrzynią biegów I-Shift
Dual Clutch jest już dostępne na polskim rynku
© Volvo Trucks

Dla Volvo Trucks
Polska i Renault Trucks
Polska miniony rok był
bardzo udany. Obie
marki zwiększyły
sprzedaż i udziały
w rynku. W bieżącym
roku planują dalszy
rozwój swojej oferty,
wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom
klientów.
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Małgorzata Kulis

,
dyrektor zarządzająca
Volvo Group Trucks Baltic Sea Market

Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki
będzie rok 2017. Musimy pamiętać, że
w ciągu dwóch ostatnich lat nastąpiła
duża dynamika wzrostu i większość wielkich klientów flotowych dokonała już wymiany swojego taboru. Poza tym to, z czym
boryka się branża w Europie, to mocno
odczuwalny brak kierowców i zmiany
w ustawodawstwie wprowadzane przez
kraje Europy Zachodniej. Te ostatnie powodują bardzo wiele kosztów administracyjnych. Istnieje obawa, że małe firmy
przewozowe mogą nie sprostać wymaganiom tej machiny administracyjnej.
Doskwierającym problemem są też coraz nowsze pojazdy ciężarowe zalegające
na placu po krótkim okresie wynajmu.
Kiedyś można było je upłynnić na rynku
rosyjskim, obecnie ze względu na sytuację w Rosji jest to trudne. Widać jednak
pozytywne sygnały pochodzące z tego
rynku – sprzedaż samochodów ciężarowych na rynku rosyjskim zaczyna znów
rosnąć.
Biorąc to wszystko pod uwagę, nie możemy oczekiwać, że wzrost sprzedaży
będzie następował w nieskończoność. Być
może rok 2017 będzie jednym z ostatnich
przed jakąś korektą rynku. Szacuję, że
rynek pojazdów o dmc. > 16 t ukształtuje się na poziomie relatywnie wysokim
23–23,5 tys. pojazdów. Nie zakładam
jednak, żeby sprzedaż w tym roku urosła
bardziej niż w 2016 . W tym względzie
jestem umiarkowaną optymistką.

W obszarze produktów „miękkich”
Volvo Trucks Polska uzyskała także wzrost
w zakresie sprzedaży pojazdów z systemami telematycznymi. „W ubiegłym roku
odnotowaliśmy prawie 40% wzrostu
sprzedaży pojazdów razem z naszą telematyką. Żyjemy w coraz bardziej połączonym świecie, chcemy mieć 24-godzinną łączność ze światem zewnętrznym.
Dlatego wzrost zainteresowania systemami telematycznymi i ogólnie ekonomiką paliwową, ekonomiczną jazdą to
trend, który jest widoczny na rynku. Myślę,
że wiele firm transportowych zdaje sobie
sprawę z tego, co jest największym kosztem prowadzonej przez nich działalności
i są świadomi, że kierowców należy szkolić, wpływać na sposób ich jazdy, gdyż
przez to można znacznie zredukować zużycie paliwa” – dodała Małgorzata Kulis.
W przypadku marki Renault Trucks
wzrost sprzedaży w 2016 r. dla segmentu
najcięższego wyniósł 36,4 %, czyli więcej niż rynek (20,7%). Pojazdów z logo
marki ma masce o dmc. > 16 t sprzedano
w ubiegłym roku 1593, co cało Renault
Trucks 6,5% udziału w tym segmencie.
„Jeśli chodzi o penetrację rynkową kontraktów serwisowo-naprawczych Renault Trucks to przekroczyła ona 41%.
To dla nas duże osiągnięcie, gdyż przed
połączeniem spółek Renault Trucks oraz
Volvo Trucks w jedną grupę Renault
Trucks oferowało głównie rozszerzone
gwarancje. Wyzwaniem dla nas było pokazanie klientowi wyższości kontraktu
serwisowego nad usługą przedłużonej
gwarancji. Postęp w tej dziedzinie widoczny jest w liczbach – 96% wszystkich
sprzedanych kontraktów serwisowych
w 2016 r. to kontrakty Excellence, czyli
nie tylko kontrakty obsługowe, ale i naprawcze” – informuje Małgorzata Kulis.
Przez trzy ostatnie lata Renault Trucks
dostarczyło na rynek polski ponad 5000
pojazdów, z czego 90% to pojazdy z gamy T, a wśród nich 60% to pojazdy z silnikiem 11-litrowym. Widać jednak, że
klienci coraz chętniej wybierają pojazdy
z silnikiem 13-litrowym, także z kabinami High Sleeper Cab (około 30% sprzedaży). W 2016 r. Renault Trucks miało
w swoim portfolio 666 pojazdów wyposażonych w telematykę Renault Trucks
Optifleet i przeszkoliło 360 klientów.
Należy też dodać, że Renault Trucks
dostarczyło swoim klientom 235 samochodów gamy lekkiej, z których większość stanowią Mastery. Przeważnie były
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to pojazdy z nadwoziem skrzyniowym
oraz plandeką i kabiną sypialną. Na
wzrost sprzedaży Masterów wpłynęło
również wydłużenie gwarancji.

Finansowanie pojazdów
W minionym roku w porównaniu
z 2015 r. Volvo Financial Services sfinansowało o 460 pojazdów marki Volvo
więcej, co stanowi wzrost o 34% r/r.
Widać również, że klienci coraz bardziej
interesują się usługą najmu – 36% klientów Volvo Trucks, którzy zdecydowali
się na finansowanie fabryczne, wybrało
ten rodzaj finansowania. W przypadku
marki Renault Trucks VFS sfinansowało
w 2016 r. 930 pojazdów, co oznacza
wzrost o 31% r/r. Finansowanie usługi
najmu stanowiło 47% spośród wszystkich produktów finansowania.
Łącznie w 2016 r. VFS sfinansowało
2778 samochodów obu marek (wysokość
finansowania 943 mln zł), co stanowi
wzrost o 28% r/r. Dzięki wysokiej penetracji rynku i rosnącej sprzedaży marki
Renault Trucks jej udział w portfelu finansowym rośnie i na koniec 2016 r. wyniósł 26%.

Co poza tym?
Oprócz sprzedaży samochodów miniony rok dla Volvo Trucks w Polsce był
też czasem skupienia na tematach związanych z ekonomiką paliwową, bezpieczeństwem i wydajnością, co znalazło
odzwierciedlenie w realizowanych przez
firmę kampaniach tematycznych.
Z myślą o promowaniu ekonomicznego stylu jazdy wśród kierowców samochodów ciężarowych w 2016 r., po
roku przerwy, wznowiono konkurs The
Drivers’ Fuel Challenge. W jego ubiegłorocznej edycji (5. na rynku polskim) zwycięzcą rozegranego na torze w Bednarach
konkursu został Piotr Krahel, który zajął
również drugie miejsce w zorganizowanym dzień później, również w Bednarach, finale konkursu dla rynku Baltic Sea
Market. Tym samym znalazł się w trójce
najlepszych kierowców z tego rynku,
którzy na początku września wzięli udział
w Globalnym Finale The Drivers’ Fuel
Challenge 2016 w Göteborgu (Szwecja).
Rozgrywany w Bednarach konkurs
był też okazją do zaprezentowania modelu Volvo FH w wersji Performance Edition. Ten samochód ciężarowy, wyposa-
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W tym roku Renault Trucks po raz kolejny zorganizuje
konkurs Optifuel Challenge, którego celem jest wyłonienie kierowcy potrafiącego zużyć jak najmniej paliwa przy
jak najwyższej średniej prędkości

żony w 13-litrowy silnik o mocy 540 KM
oraz skrzynię biegów I-Shift Dual Clutch,
z przełożeniem tylnego mostu 2.85, może
osiągać wysokie prędkości średnie przy
jednoczesnym niskim zużyciu paliwa.
Samochód wyposażony jest także m.in.
we wszystkie systemy bezpieczeństwa
zapobiegające kolizji oraz system I-See
rozpoznający topografię terenu. Obecnie
Volvo FH Performance Edition jest dostępne w specyfikacji fabrycznej również na polskim rynku.
Wśród ubiegłorocznych aktywności
Volvo Trucks na uwagę zasługuje również skierowana do małych i średnich
firm transportowych kampania sprzedażowa pod nazwą „Wspieramy polski
transport”. Grupą docelową kampanii,
w ramach której oferowane były pojazdy
Volvo FH – zarówno ciągniki siodłowe,
jak i podwozia 6×2, z silnikami o mocy
460 lub 500 KM i w określonej konfiguracji bazowej – były firmy, których floty
nie przekraczały 20 pojazdów ciężarowych, istniejące na polskim rynku transportowym od co najmniej pięciu lat. Atutem oferty była możliwość uzyskania
dodatkowego wsparcia ze strony Volvo
na jeden z trzech towarzyszących ofercie
produktów, czyli: leasing VFS, kontrakt
serwisowy lub pakiet wspomagający kontrolę zużycia paliwa przez 3 lata.

A w nowym roku…
W bieżącym roku Volvo Trucks Polska
będzie nadal koncentrować swoje działania wokół kwestii związanych z wydajnością i ekonomiką paliwową. Obszarem
szczególnego skupienia aktywności będzie promowanie korzyści jakie zapewnia

klientom Volvo Trucks tzw. Efekt Volvo,
w ramach którego możliwe jest osiąganie
wyższej średniej prędkości na trasie przy
jednoczesnym niższym zużyciu paliwa
oraz powiązana z nim kampania Paliwo
i Osiągi (Fuel & Performance). Oprócz tego,
korzystając z pozytywnych doświadczeń
kampanii „Wspieramy polski transport”,
Volvo Trucks Polska również w tym roku
będzie chciała skierować swoją specjalną
ofertę do określonej grupy firm – tym razem realizujących przewozy lokalne lub
regionalne. W tym celu przygotowywana
jest właśnie akcja pt. 4 Poland.
Z kolei Renault Trucks Polska w 2017 r.
planuje zwiększyć sprzedaż pojazdów gamy lekkiej. Plany firmy związane z tym
założeniem obejmują pojazdy z nadwoziem skrzyniowo-kurtynowym do tzw.
lekkiej międzynarodówki. Uzupełnieniem
tego będą samochody z zabudowami
specjalistycznymi, np. do transportu
koni. W przypadku transportu objętościowego firma oferować będzie pojazdy
zabudowane na podwoziu gamy T. Każdy
zainteresowany będzie mógł skorzystać
z testowego pojazdu T430 z przyczepą
i nadwoziem Wielton.
Renault Trucks szykuje też ofertę
dla rynku podwozi komunalnych. Do
dyspozycji klientów będzie niskowejściowe Renault Trucks D Access. Po raz
pierwszy pojazd niskowejściowy pochodzić będzie z oferty na polskim rynku.
Także po raz pierwszy na polskie drogi
trafią samochody z zasilaniem gazowym.
Oprócz tego Renault Trucks Polska przygotowało ofertę na pojazdy wyposażone
w pakiety rozwiązań „Opti” (m.in. Optiroll, Optivision, Optifleet), wspomagające obniżanie zużycia paliwa.

Rok 2017 dla Renault Trucks będzie
też rokiem Optifuel Challenge – znanego od 2007 r. konkursu, który ma na
celu wyłonienie kierowcy potrafiącego
zużyć jak najmniej paliwa przy jak najwyższej średniej prędkości.

Profesjonalni kierowcy
Aby wspomóc przedsiębiorstwa transportowe borykające się z brakiem kierowców, pięć firm związanych z branżą
– Volvo Trucks, Renault Trucks, Wielton,
Ergo Hestia i Michelin – postanowiło po
raz drugi zorganizować akcję społeczną
„Profesjonalni kierowcy”. Tegoroczna
edycja rusza 4 kwietnia br., zgłoszenia
uczestników są już przyjmowane.
W ramach bezpłatnych kursów przeszkolonych zostanie 300 osób, które swoją
przyszłość wiążą z zawodem kierowcy samochodu ciężarowego. Podczas zajęć
uczestnicy dowiadują się m.in. jak bezpiecznie prowadzić samochód ciężarowy,
jak przygotować go do drogi, zabezpieczyć ładunek, manewrować 40-tonowym zestawem, poznają przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, mają
zajęcia z pierwszej pomocy. Akcja ta to
nie tylko szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, ale także przepustka
do znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.
Warto dodać, że nowością w tegorocznej edycji akcji jest także specjalna
kampania, w ramach której zostaną dofinansowane szkolenia kwalifikacji wstępnej dla 100 przyszłych kierowców.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Dragon Winch – bo Polak potrafi

Dragon Winch to marka wyciągarek znana na całym świecie. To siedziba
w Polsce, fabryka w Chinach, blisko 3000 partnerów z 40 krajów nawet
na Malediwach, przedstawicielstwa w Australii i Stanach Zjednoczonych.
To potwierdzenie, że Polak potrafi.

kulisach powstania firmy, przełomowych wydarzeniach i produktach Dragon Winch rozmawiamy
z jej założycielami Jerzym Woźnickim
i Waldemarem Tomankiewiczem, którzy
łącząc europejską technologię, polską
fantazję i pracowitość, od lat dostarczają
klientom najwyższej jakości sprzęt do
najróżniejszych zastosowań.

Początki firmy sięgają połowy lat 90.
ub. w., skąd wziął się pomysł na wyciągarki?
Jerzy Woźnicki: Razem z Waldkiem prowadziliśmy już firmę w branży motoryzacyjnej, firmę rodzinną, z tradycjami, więc
można powiedzieć, miłość do motoryzacji
mieliśmy we krwi. Biznes z wyciągarkami
wyszedł nam trochę przez przypadek.
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Jestem pasjonatem starych samochodów, szczególnie polskiej motoryzacji.
Będąc na urlopie w Jastarni, zobaczyłem
właśnie warszawę i automatycznie podszedłem, by porozmawiać z właścicielem.
Był to starszy pan, dość dużo o aucie
opowiadał i wtedy właśnie zauważyłem,
że w bagażniku miał wyciągarkę własnoręcznie zrobioną z rozrusznika war-
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szawy i jeszcze jakichś innych podzespołów. Wyciągarki tej właściciel używał
do wciągania łódki na przyczepę, z którą
podróżował. Zapytałem go, dlaczego nie
kupił sobie jakiegoś oryginału. Jak się
okazało, wyciągarek na rynku polskim
wtedy praktycznie nie było, a te, które
można było kupić, to jedynie amerykańskie marki premium – niesamowicie
drogi sprzęt. Opowiedziałem tę historię
Waldkowi i tak od słowa do słowa zrodził się pomysł przyjrzenia się rynkowi
wyciągarek w Polsce.

Pomysł wykiełkował?
Jerzy Woźnicki: Zrobiliśmy rozeznanie
i rzeczywiście było zapotrzebowanie na
wyciągarki. Zaczęliśmy o tym rozmawiać, zaczęliśmy myśleć, a że Waldek jest
inżynierem, nasze rozmowy od razu zaczęły się przeradzać w wizję, jak skonstruować, jak zbudować. Tak narodził się
Dragon Winch. Zaczęliśmy od wyciąga-

Wyciągarki Dragon Winch mają gwarancję
na 5 lat, według producenta przy prawidłowej
eksploatacji 90% sprawności powinny wytrzymywać przez 7 lat. W przypadku wyciągarek
hydraulicznych okres ten wydłuża się do 25 lat

Jerzy Woźnicki
„Chodziło nam nie tyle o zarabianie pieniędzy, ile o stworzenie czegoś nowego, o pokazanie,
że Polak też potrafi. Zależało nam
na zbudowaniu marki, produktu
polskiego. I mimo iż produkowany jest w Chinach, to od samego
początku do kompletnego produktu mamy nad nim kontrolę”.

Przełomowym wydarzeniem dla firmy
było wprowadzenie modelu Maverick.
Waldemar Tomankiewicz: Było to w roku
2006. Poszerzyliśmy wtedy gamę wyciągarek, kierując ją do szerszego grona
odbiorców, do osób, które przed istnieniem marki Dragon Winch korzystały
z wyciągarek ręcznych, na korbę, np.
przy obsłudze pojazdów pomocy drogowej, lawet. Zauważyliśmy, że ci klienci
nie używali wyciągarek elektrycznych
lub hydraulicznych, bo ich na nie po
prostu nie było stać. Priorytetem więc
stało się skonstruowanie wyciągarki do
pojazdów użytkowych o solidnej konstrukcji i dobrej jakościowo, a przy tym
przystępnej cenowo. Tak powstała seria
Maverick.
Jerzy Woźnicki: Dokonaliśmy czegoś, co
wydawało się teoretycznie niemożliwe.
W czasach, gdy pojawiały się już chińskie wyciągarki o trwałości do 2 lat, my
postawiliśmy sobie za cel stworzenie
modelu, który zapewni 90% mocy użytkowej przez 7 lat, a w przypadku wyciągarki elektrycznej to nie jest takie
proste. Stworzyliśmy serię Maverick i to
był strzał w dziesiątkę, który przyniósł
nam również ogromny wzrost sprzedaży
nie tylko w Polsce.
Kolejny ważny model to Highlander
w 2009 r.
Jerzy Woźnicki: Highlander to seria wyciągarek stworzonych od zera. To model
z przeznaczeniem do samochodów terenowych, przystosowany do warunków,
w jakich pracują. Wiadomo, że podczas
rajdu wyciągarka musi pracować pod
wodą, w błocie, musi być niesamowicie
silna, mieć solidną przekładnię. Musi
wytrzymać szarpnięcia, dosłownie złe
traktowanie, gdyż podczas rajdu nikt nie
myśli o dbałości o wyciągarkę, priorytetem jest wygrana. Wtedy stwierdziliśmy
z Waldemarem, że to my musimy się
dostosować do rynku i stworzyć produkt
idealny do sportu wyczynowego. Seria
Highlander ma najmocniejsze silniki na
rynku, specjalnie zbudowane dla nas.

rek specjalizowanych do dużych samochodów i statków, modeli wykonywanych
na zamówienie dla konkretnych klientów, dla których liczyła się wydajność
i wytrzymałość sprzętu. Później produkowaliśmy wyciągarki do samochodów terenowych, zyskując popularność
w świecie offroaderów. Działaliśmy na

rynku krajowym z siedzibą w Krakowie,
później otworzyliśmy oddział w Bielsku-Białej. Kolejne filie powstawały już poza
granicami kraju. Aktualnie produkcja
obejmuje ponad 100 modeli wyciągarek elektrycznych, hydraulicznych, przemysłowych, przenośnych i ręcznych do
wielu zastosowań.

A gdzie są produkowane te silniki?
Waldemar Tomankiewicz: Dzierżawimy
fabrykę silników do wyciągarek, która
w całości realizuje produkcję dla nas,
od projektu, od najmniejszej śrubki, kabelka do kompletnego silnika. W modelu Highlander zastosowaliśmy zu-
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pełnie inne, szybkie przekładnie, tak istotne podczas rajdów. Są też wytrzymałe na złe użytkowanie. Poprawiliśmy
też design tych wyciągarek, offroadowcy
to gadżeciarze, liczy się wygląd, pojazd
w całości musi fajnie wyglądać. Na początku 2015 r. wprowadziliśmy najnowszą wersję Highlandera, zupełnie nową,
przełomową, szybką i wytrzymałą, a do
tego o nowoczesnym wyglądzie.

Kiedy powstała decyzja o budowie fabryki w Chinach?
Jerzy Woźnicki: Od początku opieraliśmy się na własnych wyciągarkach, na
własnej konstrukcji i produkcji, nie na
kupowaniu wyciągarek w Chinach i ich
brendowaniu. Przez długie lata dzierżawiliśmy linie produkcyjne, ale to przestało
nam wystarczać. Pierwszą własną fabrykę w Chinach postawiliśmy w 2011 r.,
jednak w ciągu dwóch pierwszych lat
okazała się za mała, więc w 2014 r. przenieśliśmy się do kolejnej, naturalnie
też w Chinach. W ubiegłym roku postawiliśmy trzecią, dokąd przenieśliśmy
całą produkcję, ale i ta powoli robi się
za mała…

Waldemar Tomankiewicz
„Mamy opatentowanych kilkanaście rozwiązań. Nasza marka
jest zastrzeżona na całym świecie i nawet – co wydaje się niemożliwe – mamy zastrzeżenia
w Chinach. Spotykamy się z podrabianiem naszych pomysłów i naturalnie stosujemy odpowiednie
instrumenty prawne. Ale rocznie
wprowadzamy ok. 10 nowych
wyciągarek – trudno za nami
nadążyć. Jednak nasi klienci od
dawna już wiedzą, że podróbkom
daleko jest do oryginału”.

Marka Dragon Winch to ponad 100 modeli wyciągarek używanych w ratownictwie
i straży pożarnej, offroadzie, pojazdach pomocy drogowej, branży energetycznej,
leśnictwie i wojsku. To też modele warsztatowe i ręczne. Modele zarówno seryjne,
jak i wykonywane na specjalne indywidualne zamówienie
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A kto zarządza tam w waszych fabrykach, Chińczycy?
Jerzy Woźnicki: Spółek, które tworzą
Dragon Winch, jest w sumie sześć, zarządzamy całością wspólnie z Waldkiem,
ale na miejscu w Chinach mamy szefa
produkcji, który jest Chińczykiem. Jest
to osoba zaufana, zatrudniona od 12 lat.
Na miejscu są też oddelegowani Polacy,
specjaliści od kontroli jakości, od spraw
technicznych. Kilka razy w roku osobiście
tam jeździmy, ale naturalnie tutaj na miejscu mamy pełną kontrolę nad wszystkim.
Kto dostarcza podzespoły do fabryk?
Waldemar Tomankiewicz: Mamy obecnie ponad 100 podwykonawców, którzy
dostarczają nam komponenty poszczególnych wyciągarek. Cała produkcja realizowana jest w Chinach, ale wszystkie
projekty oraz rzecz jasna prototypy wyciągarek powstają w Polsce. W Krakowie
mamy tzw. prototypownię, gdzie wykonujemy wszystkie obliczenia, gdzie testujemy produkty na hamowni. Dodatkowo
posiadamy centrum badawczo-rozwojowe, gdzie wyciągarki poddawane są
najcięższym próbom i są certyfikowane,
jest w Chinach. W 100% kontrolujemy
produkcję wyciągarek, ustalamy absolutnie każdy szczegół i kontrolujemy naszych podwykonawców, którzy nie tylko
muszą spełniać i spełniają międzynarodowe standardy, ISO itp.
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Model wyciągarki z serii Maverick przeznaczony jest
do pojazdów użytkowych
i dużych samochodów
terenowych

Marka Dragon Winch obecna jest na
licznych imprezach offroadowych.
Waldemar Tomankiewicz: Tak, są to
rajdy i zloty pojazdów terenowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami,
np. na Węgrzech, Ukrainie, w Niemczech,
Rosji, Czechach czy na Słowacji, gdzie
często jesteśmy ich sponsorem i współorganizatorem jednocześnie. Nie są to tylko
imprezy offroadowe, organizujemy również szkolenia, zawody strażackie.

Wyciągarki z serii
Highlander zaprojektowane zostały z myślą o samochodach terenowych i ekstremalnych offroadowych
warunkach, w jakich pracują
– są niesamowicie silne
i wytrzymałe

Wyciągarka
z serii Truck to supersilny i wytrzymały model
przewidziany do najtrudniejszych warunków
pracy pojazdów
użytkowych

Fabryka jest w Chinach, a filie rozsiane
po całym świecie.
Jerzy Woźnicki: W 2014 r. uruchomiliśmy filię w Melbourne w Australii, a rok
później w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. To są istotne wydarzenia, gdyż
nasza obecność jest zaznaczana w USA
ostatnimi laty dosyć intensywnie. Aktualnie zaufało nam blisko 3000 partnerów
z 40 krajów. Eksportujemy wyciągarki na
praktycznie wszystkie rynki europejskie
i do części azjatyckich, a nawet na Malediwy, gdzie mamy klienta, który regularnie kupuje nasz sprzęt. Działamy globalnie – mamy ten komfort, że możemy
eksportować z Polski, ale też dużo naszych kontraktów realizowanych jest
bezpośrednio z Chin.
Co decyduje o konkurencyjności Dragon Winch?
Jerzy Woźnicki: Jesteśmy polskim producentem, właściwie jedynym europej-

Jaka jest specyfika poszczególnych rynków sprzedaży Dragon Winch?
Jerzy Woźnicki: Specyfika każdego rynku
jest inna, po naszej stronie jednak zostaje dobre rozpoznanie i dostosowanie
się do oczekiwań klientów. Oczywiście
różnica między klientem z np. Niemiec
a Chile jest zasadnicza.

skim producentem, który może wziąć
pełną odpowiedzialność za to, co produkuje i sprzedaje. To jest ta przewaga konkurencyjna, gdyż my dokładnie wiemy,
co oferujemy klientowi. Znamy nasze
wyciągarki od najmniejszej śrubki aż po
precyzyjny skład metalu, z którego są
wyprodukowane.

Czy produkty Dragon Winch są kopiowane?
Waldemar Tomankiewicz: Mamy opatentowanych kilkanaście rozwiązań. Nasza marka jest zastrzeżona na całym
świecie i nawet – co wydaje się niemożliwe – mamy zastrzeżenia w Chinach. Spotykamy się z podrabianiem naszych pomysłów i naturalnie stosujemy
odpowiednie instrumenty prawne. Ale
rocznie wprowadzamy ok. 10 nowych
wyciągarek – trudno za nami nadążyć.
Jednak nasi klienci od dawna już wiedzą,
że podróbkom daleko jest do oryginału.

Jakie są plany spółki na najbliższy czas?
Jerzy Woźnicki: Na początku ubiegłego
roku zatwierdzony został projekt naszej
nowej siedziby głównej w Polsce, która
będzie się mieścić w miejscowości Balice koło Krakowa. Budynki o łącznej powierzchni ponad 4000 m2 sąsiadować
będą z lotniskiem. Teren jest już przygotowywany, przewidujemy, że nowa
siedziba powstanie w ciągu 1,5 roku.
Będzie tam też centrum badawczo-rozwojowe. Kolejnym etapem będzie rozbudowa siedziby w Bielsku, zaczyna być
nam tam ciasno. Jeśli chodzi o plany zagraniczne, to po inwestycji w Polsce zaczniemy myśleć o powiększeniu fabryki
w Chinach.
A plany dotyczące nowych produktów,
można już coś zdradzić?
Waldemar Tomankiewicz: W ubiegłym
roku wprowadziliśmy ok. 10 nowych
produktów, do tego zmodyfikowaliśmy
kilkadziesiąt już istniejących modeli. Na
bieżący rok mamy bardzo ambitne plany,
większość tajnych. Udoskonalamy te modele, które już są, zaczynamy dbać o ich
wygląd, o ich użyteczność, o ergonomiczność, mamy parę nietypowych rozwiązań, już opatentowanych, ale na razie jest to tajemnica.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Dragon Winch
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Budowlany ekstremista
Dariusz Piernikarski
Jeszcze jesienią ubiegłego roku mieliśmy okazję przetestować
samochód Mercedes-Benz Arocs AK 8×6 w wersji Grounder –
na tym właśnie podwoziu KH-kipper zabudował półokrągłą
wywrotkę tylnozsypową W1U do transportu ciężkiego.

odele Arocs Grounder zostały
fabrycznie przystosowane do
realizacji szczególnie trudnych zadań – Mercedes-Benz zastosował
w nich wzmocnioną i bardzo stabilną
ramę z podłużnicami o grubości aż 9 mm,
wykonaną z wysokowytrzymałej stali
drobnoziarnistej. W pojazdach tych stosowane jest wzmocnione zawieszenie –
wielopiórowe resory paraboliczne o sztywnej charakterystyce pozwalające nie tylko
na pewną eksploatację w trudnych warunkach terenowych, ale i na obciążenia
nieco wyższe od normatywnych. Pozostałe elementy zawieszenia, czyli amortyzatory i stabilizatory, również zostały
specjalnie dobrane pod kątem większej
obciążalności i stabilności jazdy.

Gwiazda z gwiazdą
Tabliczka znamionowa na testowej
wywrotce Mercedes-Benz Arocs 4142
AK 8×6 wskazuje, że samochód ten został przygotowany do realizacji nieco
bardziej ekstremalnych zadań i to niekoniecznie na drogach utwardzonych.
Potwierdza to m.in. napęd 3 osi (8×6)
z możliwością blokad mechanizmów różnicowych, dwutarczowe sprzęgło, ma-

nualna 16-biegowa skrzynia przekładniowa, solidne zawieszenie mechaniczne
i hamulce bębnowe na wszystkich kołach. Tylne osie napędowe wyposażono
w zwolnice w piastach kół, przełożenie
przekładni głównej wynosiło 4.14.
Zagadka wyjaśniona: Arocs 4142 AK
8×6 to wersja Grounder, przystosowana
do operowania w trudnych warunkach terenowych. Rozstaw osi podwozia wynosił
4550 mm, maksymalna masa techniczna
samochodu to 41 t. Bez ładunku wywrotka
waży całkiem sporo – 16 600 kg, ale to
wciąż są pokaźne rezerwy ładowności,
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Mercedes-Benz
Arocs 4142 AK 8×6
w wersji Grounder
z półokrągłą wywrotką
stalową KH-kipper
W1U

jeśli będziemy samochodem operować
głównie na terenie kopalni. Na drogach
publicznych, jak każdy samochód 4-osiowy, Arocs ma dopuszczalną masę całkowitą ograniczoną do 32 t.
6-cylindrowy silnik OM 471 Euro VI
pod kabiną też do najlżejszych nie należy,
ale te kilkadziesiąt kilogramów więcej
jest warte swojej ceny, gdy weźmiemy
pod uwagę moc 310 kW (421 KM) i mo-

.eu

| TECHNIKA |
ment obrotowy 2100 Nm. Silnik współpracował z manualną skrzynią biegów
G 230-16 o 16 przełożeniach o rozpiętości 14.2–0.83. Napęd osi przedniej dołączała skrzynia rozdzielcza VG 3000-3W
(przełożenie 1.04). Osiągi te w zupełności
wystarczają do tego, by skutecznie wyratować załadowany samochód niemal z największej opresji, oczywiście z niewielką
pomocą dołączanego napędu osi przedniej i blokad mechanizmów różnicowych.

Wywrotka tylnozsypowa
KH-kipper W1U
Wywrotek produkowanych przez KH-kipper specjalnie reklamować nie trzeba,
mają one doskonale ugruntowaną pozycję na rynku, producent radzi sobie świetnie – eksport to 90% produkcji. Tylnozsypowe wywrotki budowlane half-pipe
z serii W1U to jeden z żelaznych punktów programu produkcyjnego KH-kipper,
oczywiście konstrukcja podlega stałym
modyfikacjom i udoskonaleniom usprawniającym obsługę, obniżającym ciężar
zabudowy czy podnoszącym trwałość
i niezawodność konstrukcji.
Testowany Arocs 4142 miał skrzynię
o długości ok. 6100 mm, z burtami o wysokości 1550 mm, co przy szerokości
gabarytowej ok. 2500 mm dawało pojemność ładunkową wynoszącą 20,2 m3.
Podłogę wykonano ze stali Hardox 450
o grubości 7 mm, burty o grubości 5 mm
wykonano ze stali Strenx. Ścianę przednią i klapę tylną pochylono pod kątem 10°.
Klapa tylna była podnoszona automatycznie przy uniesieniu skrzyni. Zasto-

Kabina M Classic Space, choć wysoko
zawieszona, zapewnia wystarczający
komfort pracy; widoczność otoczenia
wokół samochodu jest bez zarzutu

Solidny resor paraboliczny, wzmocnione
pozostałe elementy zawieszenia: nośność
techniczna osi tylnych to 2×16 t
Z oficjalnych dokumentów wynika, że przy 32 t
dmc. nominalna dopuszczalna ładowność
to ok. 15,4 t. Wiedząc jednak, że maksymalna
masa techniczna to 41 t, można zaryzykować
kilka ton ładunku więcej

sowano przedni siłownik hydrauliczny
Hyva Alpha stabilizowany z krótkim kielichem, był także stabilizator nożycowy
oraz system Hyfix dodatkowo mocujący
skrzynię do ramy po zamknięciu. Producent określa wagę zabudowy na 4420 kg.
Plandeka zwijana manualnie była
chyba najsłabszym elementem zabudowy – trudno się ją rozwijało i była
zdecydowanie za wąska, jej pełne i prawidłowe rozłożenie wymagało sporo
czasu i niemal ekwilibrystycznych umiejętności wspinania się na zabudowę.
Bardzo przydatnym urządzeniem
okazał się elektroniczny system mierzenia przechyłu wywrotki – ubiegłoroczna nowość produktowa KH-kipper.
Na wyświetlaczu w kabinie system na
bieżąco (gdy był włączony, także podczas
jazdy) informował kierowcę o takich parametrach, jak wzdłużny i poprzeczny kąt
nachylenia pojazdu, temperatura i ciśnienie oleju. Gdyby przechylenie podczas rozładunku zagrażało stabilności
samochodu, pojawiałoby się stosowne
ostrzeżenie.

Komfort na co dzień
Kabina średniej długości ClassicSpace M ma szerokość 2,30 m, w środku znajdziemy tunel silnika o wysokości 320 mm.
Jest to bardzo dobrze zakomponowane
miejsce pracy, o idealnej ergonomii, choć
aby dostać się do wnętrza, niezbędna jest
wspinaczka po 4 stopniach. Za kierownicą
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jest bardzo wygodnie – fotel i kolumna
kierownicy mają szerokie zakresy regulacji, zawsze ustawimy dogodną pozycję.
Siedzi się dość wysoko, ale dzięki
dobrze ustawionym lusterkom i względnie wąskim słupkom A widoczność do
przodu i w lusterkach do tyłu jest bez zarzutu. To mocny atut, zwłaszcza gdy pojawia się konieczność precyzyjnego ustawienia samochodu do za- lub rozładunku.
Nie brakuje również schowków – w dostępnych z zewnątrz schowkach po obu
stronach można umieścić najważniejsze
narzędzia czy rękawice robocze, na tunelu silnika można położyć sporo drobiazgów. Pozostawiono również trochę
miejsca za fotelami – da się tam umieścić np. niewielką torbę podróżną.
Do obsługi samochodu duża siła mięśni nie jest w zasadzie potrzebna – na
pewno nie do kierowania. Wspomaganie układu kierowniczego ZF Servotwin,
zwłaszcza przy jeździe manewrowej z niewielkimi prędkościami, jest wyraźnie odczuwalną pomocą. Dzięki elektrohydraulicznej sile wspomagania, która nie
zależy od prędkości obrotowej silnika,
wychylenie dwóch przednich osi kierowanych nie wiąże się z koniecznością
wjechania na łuk drogi, na którym z pomocą przyszłaby geometria zawiesze-

© D. Piernikarski
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Elektroniczny system mierzenia przechyłu
wywrotki na bieżąco pokazuje wzdłużny i poprzeczny kąt nachylenia pojazdu, temperaturę
i ciśnienie oleju. Przekroczenie wartości dopuszczalnych jest sygnalizowane alarmem

nia. Istotne jest również to, że podczas
jazdy w terenie nawet pokaźne nierówności nie powodują przenoszenia drgań
na koło kierownicy – samochód można
bardzo pewnie utrzymać na wybranym
kierunku jazdy, zachowując cały czas dużą
precyzję manewrowania. W momencie
gdy wyjeżdżamy na szosę, układ Servotwin redukuje siłę wspomagania, dzięki
czemu tym ciężkim 4-osiowym samochodem można precyzyjnie kierować,
jadąc również z wyższymi prędkościami.

Zawieszenie mechaniczne zmienia
oczywiście swoje właściwości, gdy w skrzyni znajdzie się kilkanaście ton ładunku
– samochód „osiada”, a komfort jazdy
znacznie się poprawia w porównaniu
z jazdą ciężarówką bez ładunku. W żadnych warunkach (z ładunkiem, na pusto)
nie pojawiały się jednak jakiekolwiek
drgania czy uderzenia, które kierowca
odczuwałby jako nieprzyjemne czy irytujące. Owszem, na dojazdach w terenie, bez ładunku, Arocs podskakiwał na
nierównościach, ale wystarczyło odpowiednio dostosować prędkość jazdy do
jakości drogi – taka „chropowatość” jest
przecież typowa dla zawieszeń mechanicznych. Dodajmy, że zawieszenie osi
przednich ma nośność 2×8 t, a tylnych
– 2×16 t, mamy więc spore rezerwy wytrzymałości, co przy regularnym przeładowywaniu pojazdu typowym dla codziennej eksploatacji ma spore znaczenie.

Garść wrażeń z jazdy
Na trasie, podobnie jak w terenie,
docenimy możliwości silnika – ruszanie
z miejsca przy włączaniu się do ruchu czy
na skrzyżowaniach przebiega bardzo
sprawnie, samochód płynnie rozpędza się
do prędkości podróżnej. Manualną skrzynię biegów zestopniowano tak, że nawet
mniej doświadczony kierowca z rzadka
będzie zmuszać silnik do pracy z podwyższonymi prędkościami obrotowymi,
a ruszanie z miejsca nawet w pełni obciążonym pojazdem jest skuteczne, gdyż
moment obrotowy uzyskuje pokaźne

Jazda w kopalni
– nawet na stromych
podjazdach – nie stanowiła
większego problemu; przemyślany sposób kolejności
dołączania napędów
i blokad ułatwiał
zadanie
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powiedniej redukcji przełożenia – hamulec silnikowy działa tym skuteczniej, im
wyższa będzie prędkość obrotowa silnika.

Na trudne sytuacje

Solidne osłony pod stalowym zderzakiem, kratki ochronne na reflektorach – Arocs nie boi się eksploatacji
w terenie; nie zapomniano o antypoślizgowym wykończeniu stopni
wejściowych

Unoszona hydraulicznie
klapa tylna ułatwia rozładunek, pochylenie ściany
przedniej i półokrągły przekrój muldy zmniejszają
przywieranie ładunku

wartości już powyżej 800 obr/min, a maksymalne 2100 Nm przy 1750 obr/min.
Utrzymując obrotomierz na środku zielonego pola, czyli przy ok. 1400 obr/min,
mamy spore rezerwy mocy i prędkości
obrotowych, co pozwala na rzadsze sięganie do drążka zmiany biegów.
Szkoda trochę jednak, że testowany
Arocs 4142 nie został wyposażony w zautomatyzowany mechanizm zmiany biegów PowerShift 3, co podniosłoby komfort prowadzenia i korzystnie wpłynęłoby
na zużycie paliwa. Z drugiej jednak strony
jazda w trudnym terenie z manualną
zmianą przełożeń daje pełną kontrolę
nad pojazdem, 4-osiowy układ jezdny
generuje zdecydowanie większe opory
ruchu, zatem i skuteczność EcoRoll nie

byłaby tak duża jak np. w ciągniku siodłowym. Arocs tankowany na stacji benzynowej pokazuje, że z paliwem obchodzi się dość „szorstko” – odprowadzając
pusty samochód do Warszawy, spaliłem
29 l/100 km. W tym kontekście 260-litrowy zbiornik paliwa mógłby zostać zastąpiony nieco większym…
Na pochwałę zasługuje skuteczność
i pewność działania zwalniacza – 3-stopniowego hamulca silnikowego. Jest to
nieodzowne narzędzie pozwalające na
utrzymanie bezpiecznej prędkości na
większych zjazdach. Równie chętnie sięgamy do dźwigni zwalniacza także na
szosie, gdy zachodzi konieczność obniżenia prędkości np. przy dojeździe do
ronda. Oczywiście trzeba pamiętać o od-

Arocs nie tylko poradzi sobie w terenie ze względu na dobre parametry
układu napędowego, ale jego sprzymierzeńcami w jeździe off-road będą również takie cechy konstrukcyjne, jak kąt
natarcia wynoszący 25°, kąt zejścia – 25°
oraz kąt rampowy – 25°. Prześwit pod
osią przednią to minimum 250 mm, pod
osią tylną – 250 mm, między osiami jest
to co najmniej 300 mm. Samochód jest
również solidnie zabezpieczony przed
przypadkowymi uszkodzeniami i trudami często „szorstkiej” eksploatacji budowlanej: stalowy zderzak, solidna belka
przeciwwjazdowa, płyta ochronna zbiornika paliwa i pod zderzakiem, metalowe
kratki ochronne na reflektorach, zaczep
do holowania z przodu i sprzęg przyczepowy z tyłu.
Już przy pierwszym załadunku piachu Arocs 4142 pokazał, na co go stać.
Pogoda nie była dobra – od kilku dni padał deszcz, więc podłoże zdążyło już porządnie nasiąknąć. Decydującą próbą
okazało się pokonanie stromego i długiego wyjazdu z wyrobiska w kopalni.
Choć była to droga prowizorycznie utwardzona, to jednak nawiezione na płyty
betonowe w sporych ilościach mokre
błoto i piach skutecznie obniżały przyczepność. Na tyle skutecznie, że wyjeżdżające na górę ciągniki z naczepami
musiały brać maksymalnie długi rozbieg,
aby rozpocząć podjazd pod górę z możliwie dużą prędkością. Mimo to nie wszystkim się to udawało. W naszym przypadku wystarczyło dołączenie napędu
przedniej osi i zablokowanie mechanizmu
różnicowego na osi tylnej. Silnik – choć
„tylko” 420-konny – pokazał, co potrafi.
Niestety, przy czwartym kursie z piachem „polegliśmy” na namokniętej łące
– konieczne było zatrzymanie samochodu, ale ruszyć ponownie z miejsca już
się nie udało mimo szeroko zakrojonych
działań ratunkowych (załączanie blokad,
rozbujanie pojazdu, odkopywanie kół itp.).
Remedium okazała się dopiero pomoc zazwyczaj niezawodnej w takich okolicznościach ładowarki kołowej, która nas z błota
wyciągnęła na bardziej twardy grunt.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Alcoa Wheels – właściwy wybór
Dlaczego właściciele firm
transportowych wybierają felgi Alcoa
Wheels? Felgi aluminiowe są lżejsze
i bardziej wytrzymałe od stalowych,
pasują do wszystkich typów pojazdów
i spisują się znakomicie we wszystkich
warunkach. Ich użytkowanie obniża
koszty eksploatacji flot.

ie od dziś wiadomo, że felgi Alcoa Wheels
z kutego aluminium są nawet o 47% lżejsze od felg stalowych w tym samym rozmiarze. W praktyce oznacza to obniżenie masy całkowitej pojazdu, czyli zysk na ładowności rzędu
od 93 kg do nawet 291,2 kg (w zależności od jego
konfiguracji). Przedsiębiorca może podnieść rentowność firmy, właśnie wykorzystując zysk z ładowności, a dokładniej – przewozić więcej towaru
jednym kursem.

Lżejsza nie znaczy słabsza
Felgi Alcoa Wheels są wyjątkowo mocne i aż
pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych.
Wyniki testów wykazały, że stalowa obręcz felgi
ugina się o 5 cm przy obciążeniu 13 600 kg, natomiast felga Alcoa ugina się dopiero przy 71 200 kg.
Z kolei w japońskim badaniu JWL, gdy na zespół
opony i felgi spada przedmiot o masie 910 kg, będący symulacją uderzenia samochodu ciężarowego
w wysoki krawężnik przy prędkości 50 km/h, felgi
Alcoa Wheels wychodzą z tej próby bez szwanku,
podczas gdy felgi stalowe ulegają znacznej deformacji połączonej ze zniszczeniem opony.

Szary to nowy zielony
Dobre przewodnictwo cieplne i mniejsze bicie
promieniowe felg Alcoa Wheels zapewniają

większą trwałość ogumienia. Podczas jazdy felgi
Alcoa Wheels są o 22°C chłodniejsze od felg stalowych, co dodatkowo przedłuża żywotność opon.
Rzadszy demontaż felg przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów operacyjnych.
Należy też wspomnieć, że aluminiowe felgi Alcoa
Wheels obniżają zużycie paliwa. Wyniki pomiarów
przeprowadzanych w całej Europie wykazują
oszczędność paliwa właśnie dzięki wykorzystaniu
felg aluminiowych przekraczającą 1%, co przekłada
się na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji
flot w skali roku, niezależnie od ich wielkości.

Zużycie kołnierzy felg? Już nie
Felgi Dura-Flange powstały wyłącznie z myślą
o europejskich ciężarówkach budowlanych. Powierzchnie tych felg poddaje się specjalnej obróbce,
podczas której tworzy się na nich warstwa ochronna zapobiegająca zużyciu kołnierzy i znacznie
przedłużająca trwałość obręczy. Wyniki testów dowiodły, że kołnierze felg Alcoa Dura-Flange nie
noszą śladów zużycia nawet po 240 000 km.
Oprócz większej wydajności i produktywności
felgi Alcoa Wheels są trwalsze, co generuje kolejne oszczędności. Felgi Dura-Flange są odpowiednie do transportu ciężkich ładunków powodujących boczne przechyły pojazdów, podczas
których obszar stopki opon powoduje szybsze
ścieranie się kołnierza felg.
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Felga
Dura-Flange
– idealna
do ciężarówek
budowlanych

Parę słów o akcesoriach
Firma Alcoa ma w swojej ofercie wyjątkowe i starannie wykonane akcesoria przedłużające żywotność felg Alcoa Wheels oraz pozwalające utrzymać je w jak najlepszym stanie. Wśród bogatego
asortymentu produktów znajdują się m.in. specjalne środki czyszczące czy smary do otworów
piast i zaworów. Wszystkie akcesoria Alcoa są dostępne w sieci dystrybutorów produktów Alcoa
Wheels.

Zachęcamy do kontaktu
Felgi Alcoa Wheels można zamówić, kontaktując
się z dystrybutorem produktów firmy Alcoa na Polskę, to jest z firmą Krysgum (+ 48 512 72 56 86,
k.piotrowska@krysgum.com.pl, www.felgikrysgum.pl) lub spółką RI-FA Handel Częściami
Samochodowymi (+48 602 196 125, rifa.kaluza@rinnen.pl). Więcej informacji na stronie
www.alcoawheelseurope.com.
Zdjęcie: © Alcoa
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Tatra – nietypowa
Arkadiusz Gawron

© K. Biskupska

czeska ciężarówka
Tatra – czeski
producent samochodów
ciężarowych słynie
z niekonwencjonalnych
rozwiązań technicznych,
a jego pojazdy są
synonimem mobilności
w najtrudniejszych
warunkach terenowych.

orzystając z zaproszenia, odwiedziliśmy poligon testowy Tatry
w miejscowości Kopřivnice i mieliśmy okazję zwiedzić fabrykę, szczególnie główną halę montażu końcowego.
Tatra jest znana z nietypowych rozwiązań, najsłynniejsze z nich to rama królewska z niezależnym zawieszeniem kół,
co zapewnia duże zdolności terenowe,
oraz chłodzone powietrzem silniki ze
skręcanymi wałami korbowymi podpartymi na łożyskach tocznych. Obecnie
w ofercie Tatry znajdują się cztery modele: Phoenix, Terra, Force oraz Tactic.
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Możliwości terenowe niezależnego
zawieszenia kół są znacznie większe niż zależnego.
Wykrzyżowanie osi nie powoduje skręcania ramy
ani centralnej rury
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Fabryka dziś
W 2013 r. fabryka zmieniła właściciela i rozpoczął się proces restrukturyzacji firmy. Obecnie głównymi akcjonariuszami są Rene Matera (Promet
Group) oraz Jaroslav Strand (Czechoslovak Group), 19% akcji ma DAF Trucks.
Takie otoczenie biznesowe wraz z technologicznym partnerem, jakim jest DAF
Trucks, może być bardzo trwałym fundamentem budowania nowego wizerunku marki, co widać po rosnącej sprzedaży ciężarówek. W 2015 r. sprzedano
858 różnych modeli Tatry, w 2016 r. już
ponad 1500. Zatrudnienie w 2015 r. wynosiło 900 pracowników, w 2016 r. wzrosło do 1600.
Ciekawostką jest, że w latach 1945–
2013 Polska była czwartym rynkiem
zbytu dla Tatry, z łączną sprzedażą w tym
okresie wynoszącą 15 946 pojazdów.
Przed nami były tylko: rodzimy dla Tatry
rynek Czechosłowacji 176 275 szt. (po
1992 r. Czechy 6342 i Słowacja 2810),
Rosja (dawniej ZSRR) 91 710 szt. oraz
Chiny 34 934 szt.
Obecnie Tatra sprzedaje swoje pojazdy m.in. do Indii, Australii, Brazylii czy
Arabii Saudyjskiej. Sądząc po wielkości
sprzedaży w Europie, te odległe kraje są
traktowane przez firmę Tatra jako główne rynki zbytu.

osie portalowe zaprojektowane przez
Tatrę). Cały proces nie zaczyna się od
ramy, jak w innych ciężarówkach, tylko
od centralnej rury, nazywanej King Frame
(tzw. rama królewska). Główki mostów
wraz z pochwami półosi, pomalowane
jeszcze tylko czerwoną farbą ochronną,
są łączone w odpowiedniej kolejności
z „surową” wzdłużną rurą, która w każdym egzemplarzu może mieć inną długość między kolejnymi osiami. Liczba
i układ osi, dzięki takiej budowie podwozia, może być dowolna. Na tym etapie
montowana jest także skrzynia rozdzielcza (jest ona zawsze łącznikiem przedniej i tylnej części ramy królewskiej),
oraz oryginalne skrzynie biegów Tatry,
wykorzystywane np. w modelu Terra.
Następnie instalowany jest układ kierowniczy, koła, elementy instalacji elektrycznej oraz pneumatycznej. Takie podwozie przechodzi proces malowania i jest
kierowane do następnego etapu – łączenia z wcześniej przygotowaną ramą podłużnicową. Pełni ona w pojazdach Tatry
rolę pomocniczą (większość obciążeń
przejmuje centralna rura) lub w tzw.
podwoziach bezramowych występuje
jako rama szczątkowa tylko w przedniej
części pojazdu.

Rama uzbrojona tylko w instalacje
elektryczne i pneumatyczne nie ma zamontowanych na tym etapie żadnych
innych elementów. Następuje połączenie
ramy królewskiej z ramą podłużnicową.
Kolejnym etapem jest montaż silnika
i skrzyni biegów (jeśli nie zamontowano
jej wcześniej) oraz uzupełnianie pozostałego wyposażenia, czyli układu wydechowego, chłodzącego (jeśli występuje),
zbiorników powietrza i paliwa, zaworów
pneumatycznych, skrzynki akumulatorów itd. Dopiero po tym etapie podwozia otrzymują kabiny, które czekają na
swoją kolej zawieszone pod sufitem.
Tak skompletowany pojazd jest napełniany płynami technicznymi i przekazywany do końcowego montażu: błotników, oświetlenia zewnętrznego, obudów,
osłon itp. Po tych etapach ciężarówka jest
regulowana, badana, przechodzi końcową kontrolę jakości i wyjeżdża na plac
(stok) magazynowy. Biorąc pod uwagę
liczbę rocznie produkowanych pojazdów
(w 2016 r. ponad 1500 szt.), raczej należy uznać tę produkcję za małoseryjną,
jednak różnorodność powstających tu
pojazdów rozpatrywana zarówno pod
względem liczby modeli, jak i niepowtarzalności budowanych podwozi jest nie-

Metody produkcji

© A. Gawron

© A. Gawron

Wszystkie cztery modele Tatry powstają na jednej linii montażu końcowego, mimo że jeden model – Tactic/T810,
ma zupełnie inną konstrukcję od swoich
starszych i większych „sióstr” (sztywne

Program produkcyjny Tatry
to cztery modele. Od lewej:
Phoenix i Terra, u góry:
Tactic oraz Force (model
na zdjęciu jest wyposażony
w sprzęt, w przygotowaniu
którego pomagała firma
PS Szczęśniak)
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wątpliwym atutem marki. U innych producentów na jednej linii produkowane
są najwyżej dwa modele, u Tatry cztery.

Poligon Tatry

Jak widać, pojazdy tego producenta są
przygotowane na szczególne wyzwania,
bo każda Tatra wjedzie pod wszystkie
wymienione podjazdy pod warunkiem,
że jest załadowana. Aby mieć lepsze pojęcie o stopniu trudności, jaki stanowią
te odcinki dróg, trzeba sobie wyobrazić,
że każdy jest wyłożony kostką brukową
i trudno jest na nie wejść pieszo, a co dopiero wjechać kilkudziesięciotonowym
samochodem. Na wspomnianym wzniesieniu są także dostępne różne drogi
gruntowe, przejazdy przez rowy, powierzchnie trawiaste i inne elementy
nawierzchni pozwalające przebadać pojazdy pod różnym kątem.

Jazdy testowe
Do jazd testowych udostępniono nam
pięć pojazdów, w tym cztery Tatry Phoenix i jedną Tatrę Force. Każdy pojazd
był inaczej skompletowany. Dwuosiowa
Tatra Force (na pojedynczym ogumieniu)
była przygotowana dla straży pożarnej,
miała pneumatyczne zawieszenie kół,

© A. Gawron

Poligon testowy Tatry należy do najbardziej wymagających w tej części Europy. Korzystają z niego także inne
marki, w tym nasz polski Solaris. Na terenie poligonu znajdują się obok siebie
tory testowe o różnej nawierzchni, w tym
odcinki ułożone z: grubych otoczaków,
poprzecznych występów o kilkunastomilimetrowej wysokości, prostokątnych
zagłębień o różnej wielkości i głębokości
około 3 cm czy po prostu odcinka o nierównej nawierzchni przypominającej zużytą drogę. Do testów przechyłu pojazdów przewidziano drogę o różnym
stopniu nachylenia wzdłużnego. Głębokość brodzenia jest testowana w dużej
betonowej „wannie”. Do testowania hamulców przewidziano odcinek o różnej
nawierzchni po lewej i prawej stronie pojazdu. Wykrzyżowanie osi jest badane na

słynnych „wstęgach”, czyli drodze ułożonej z kostki przypominającej swym
kształtem nieregularną taśmę używaną
w gimnastyce artystycznej, na których
najlepiej widać, na czym polega wyższość
zawieszenia niezależnego nad zależnym.
Na wspomnianych „wstęgach” dochodzi
do maksymalnego wykrzyżowania osi,
czyli uniesienia jednego koła maksymalnie do góry z jednoczesnym maksymalnym opuszczeniem koła znajdującego
się po przekątnej stronie samochodu,
oczywiście bez odrywania kół od nawierzchni i bez skręcania ramy, jak to ma
miejsce w tradycyjnych konstrukcjach
samochodów ciężarowych.
Poligon testowy Tatry jest usytuowany na wzniesieniu sąsiadującym z fabryką, które zostało też wykorzystane do
wybudowania podjazdów o różnym kącie
nachylenia. Najmniejszy podjazd ma 30°,
oczywiście występuje również podjazd
o nachyleniu 100% (45°). Największy podjazd ma droga o kącie nachylenia 65° (to
130% nachylenia!). Żadne cywilne drogi
nie są budowane w takim nachyleniu.

Przykład bezramowego podwozia. Rama szczątkowa
występuje tylko w przedniej części pojazdu. Wszystkie
obciążenia przejmuje centralna rura, czyli rama
królewska (King Frame). Na zdjęciu Tatra Terra
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Tak „rodzi” się każda Tatra
– od „kręgosłupa”. Na zdjęciu widzimy 4-osiowe podwozie od tyłu. Dwie ostatnie osie tridemu mają
pojedyncze ogumienie i są
skrętne. Tworzenie takich
nietypowych podwozi
to dla Tatry standard

Na tym etapie
rama królewska
jest już połączona
z ramą podłużnicową i podwozie
jest uzbrajane
w pozostałe elementy. Po silniku
widać, że powstaje nowy
Phoenix
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Tor testowy z kabiny wygląda
inaczej niż z zewnątrz. Zdjęcia
nie oddają wrażeń, jakich doświadcza się w trakcie przejazdów. Pochylenie podłużne
drogi, jaką może przejechać
dany model/egzemplarz, łatwo
sprawdzić w praktyce na specjalnie do tego celu przechylonym odcinku

cztery miejsca siedzące w kabinie, zautomatyzowaną skrzynię Tatra Norgren
i oryginalny silnik Tatry V8. Samochód
nie miał żadnego wyposażenia „strażackiego”, dzięki temu był lekki, a jego osiągi bardzo dynamiczne. Tatry Phoenix to
dwie 4-osiowe wywrotki, jedna na ogumieniu balonowym, druga przeznaczona
dla przemysłu wydobywczego z potężną
osłoną kabiny, o dmc. 50 t. Trzeci Phoenix to „standardowa” trójstronna wywrotka 3-osiowa. Ostatnim pojazdem był
2-osiowy ciągnik siodłowy, dostarczony
do testów „solo”. Wszystkie Phoeniksy
były wyposażone w dzienne kabiny, silniki Euro VI i manualne skrzynie biegów.
Pewne pojęcie o tym, jakie „przeszkody” znajdują się na terenie poligonu
testowego Tatry, już mamy, ale pokonanie ich to już coś zupełnie innego. Przejazd przez „wstęgę” drogi z poziomu
miejsca w kabinie wydaje się zdecydowanie trudniejszy niż widziany z boku.
Główne obawy wiążą się z możliwością
zahaczenia przednim zwisem lub spodem pojazdu o następujące po sobie wybrzuszenia. Wysokość kolejnych wzniesień i głębokość następujących po nich
zagłębień sprawiają wrażenie, że „wstęga”
jest niemożliwa do przejechania. O ile
wzniesienia chociaż widać, to zagłębie-

nia często są widoczne z miejsca kierowcy dopiero wtedy, kiedy się je pokonuje.
Myślę, że nawet kierowcy, którzy na co
dzień poruszają się po różnych budowach, nie są narażani na takie przeszkody, które Tatry pokonują bez trudu.
Nieobciążona Tatra Force (dla straży
pożarnej) poruszała się bardzo sprawnie.
Wspomniane wcześniej odcinki o różnych nawierzchniach były przejeżdżane
z prędkością 60 km/h! Reakcje samochodu były dokładnie odwrotne do tych,
jakich oczekiwałem. Przejazd przez drogę
z dużych otoczaków nie wywołał w kabinie większych drgań czy hałasu. Tatra
przejechała ten odcinek tak, jakby jechała
po równym asfalcie.
Za to po przejeździe przez drogę o prostokątnych zagłębieniach lub z niewielkimi poprzecznymi wybrzuszeniami,
przypominającymi tarkę, nie spodziewałem się odczuwania w kabinie większych
drgań. W rzeczywistości było dokładnie
odwrotnie. Prędkość, z jaką odbywały
się przejazdy, powodowała generowanie
drgań o wysokiej częstotliwości i niskiej
amplitudzie, w efekcie z trudem można
było utrzymać ostrość obrazu w oczach.
Spytałem kierowcę testowego Tatry, czy
przejazdy po tych nawierzchniach zawsze odbywają się z taką prędkością,

czy tylko podczas naszego redakcyjnego
testu są tak przeprowadzane. Odpowiedział, że zawsze. Jeśli Tatry przechodzą
takie testy bez uszczerbku, to można
stwierdzić, że jakość wykonania i ich
wytrzymałość są naprawdę na najwyższym poziomie.
Zautomatyzowana skrzynia biegów
Tatra Norgren może działać w trybie automatycznym, czyli sama sugeruje poprzez wyświetlacz na desce rozdzielczej
wybór konkretnego biegu, a akceptacja
ze strony kierowcy odbywa się przez
wciśnięcie sprzęgła. Oczywiście można
skorygować proponowane przez „automat” przełożenie, przesuwając selektor
umieszczony koło fotela kierowcy w odpowiednim kierunku lub w ogóle przejść
na sterowanie manualne. W razie awarii należy wybrać jedno z pięciu możliwych przełożeń dodatkowym pokrętłem
zainstalowanym w podstawie selektora.

Podsumowanie
Liczba sprzedawanych ciężarówek
z logo Tatry systematycznie rośnie, co
pozwala sądzić, że firma odnalazła swoją
niszę rynkową. Bardzo specyficzne produkty oferowane w portfolio przez czeskiego producenta świetnie spisują się
w branżach wymagających dużej mobilności w trudnym terenie oraz wytrzymałości, którymi niewątpliwie cechują się pojazdy Tatry.
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Olejowy
Niezbędne do smarowania
i ochrony wysokoobciążonych
silników ciężarowych.
Nowoczesne oleje silnikowe,
bo o nich mowa, zapewniają
także niższe zużycie paliwa
i dłuższe okresy między
wymianami.

kalejdoskop
Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Producenci
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Europart

LOTOS Oil

Olej silnikowy NFZ Premium 10W-40 to nowoczesny olej typu
Low SAPS do silników wysokoprężnych wyprodukowany w technologii syntetycznej. Produkt został opracowany z myślą o zapewnieniu jak najdłuższych okresów między wymianami oleju (do
120 000 km w zależności od typu i warunków eksploatacji). Zakres zastosowania NFZ Premium 10W-40 obejmuje wysokoobciążone silniki pojazdów użytkowych, zoptymalizowane pod kątem
niskiej emisji spalin. Olej został opracowany i dostosowany do
pracy w trudnych warunkach, w pojazdach użytkowych wyposażonych w instalacje SCR.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CI-4, ACEA E6-10/E7-10,
M3477, M3271-1, MB 228.51, MB 235.27/228.3, Mack EO-N,
RVI RLD-2, VDS-3, spełnia wymagania: Cat ECF-1 A/ECF 2, DAF,
Deutz DQC III-10-LA/IV-10 LA, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash

Turdus Powertec 1100 15W-40 to olej silnikowy typu SHPD
(Super High Performance Diesel). Olej przeznaczony jest przede
wszystkim do smarowania wysokoobciążonych silników Diesla
w samochodach ciężarowych wyposażonych w układy oczyszczania spalin, przystosowanych do spełniania normy emisyjnej
Euro V i Euro VI. Turdus Powertec 1100 15W-40 to produkt Low
SAPS, który zapewnia bardzo dobre smarowanie silnika w każdych
warunkach eksploatacyjnych oraz czystość współpracujących ze
sobą elementów, a także ogranicza do minimum emisję cząstek
stałych. Produkt przyczynia się również do bezpiecznej pracy elementów układu wydechowego silników samochodów ciężarowych.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, SM, ACEA E9,
VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, RVI RLD-3, MB 228.31,
M3575, CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, spełnia wymagania
MTU Typ 2.1

Olej silnikowy Europart SAE 5W-30 to syntetyczny całoroczny
olej silnikowy typu Low SAPS. Produkt ułatwia pracę silnika szczególnie w czasie tzw. zimnego startu. Oprócz tego olej ułatwia
pracę silnika i zapewnia długie okresy między wymianami oleju –
aż do 120 000 km. Stosowanie oleju powoduje również niższe zużycie
paliwa, co jest szczególnie ważne w krajach o niskich temperaturach zewnętrznych. Europart SAE 5W-30 jest przeznaczony do
stosowania w silnikach o niskiej emisji spalin, które spełniają normy
Euro IV, Euro V i Euro VI. Nadaje się do pojazdów z układami SCR.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CI-4, ACEA E6-10/E7-10,
M3477, Mack EO-N, Mack EO-M Plus, MB 228.51, RVI RLD-2,
VDS-3, RVI RGD, spełnia wymagania: Cat ECF-2, DAF, Deutz
DQC IV-05/IV-10 LA, M3271-1, MTU Typ 3.1, Volvo CNG

Turdus Powertec 5100 FE 5W-30 to syntetyczny olej silnikowy
typu UHPD (Ultra High Performance Diesel) o obniżonej zawartości
SAPS przeznaczony do uniwersalnego stosowania w najnowszych
samochodach ciężarowych. Producent szczególnie poleca produkt
do samochodów MAN spełniających normę Euro VI, w których jest
wymagane stosowanie olejów o jakości M3677. Turdus Powertec
5100 FE 5W-30 zapewnia smarowanie w każdych warunkach
eksploatacyjnych zarówno w przypadku standardowych, jak i wydłużonych interwałów wymiany. Olej przyczynia się również do obniżenia zużycia paliwa w porównaniu z olejami o lepkości 15W-40
i 10W-40. Oprócz tego Turdus Powertec 5100 FE 5W-30 „współpracuje” z układami oczyszczania spalin różnych typów, zapewnia
czystość współpracujących elementów oraz ma wysoką zdolność
neutralizacji kwaśnych produktów spalania (dzięki liczbie zasadowej TBN>12).
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, ACEA E4, E6, E7, E9,
MB 228.51, VDS-4, M3677, M3477, M3575, M3271-1, RVI
RLD-3, Mack EO-O Premium Plus, spełnia wymagania: MB
228.31, MTU Typ 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Cat ECF-3, Detroit
Diesel 93K218, Scania Low Ash, CES 20081

SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2017 | 63

| TECHNIKA |

Mobil

ORLEN Oil

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 to w pełni syntetyczny, wysokowydajny olej do wysokoobciążonych silników Diesla, w tym zgodnych
z normą z Euro V i Euro VI oraz US EPA 2007/2010. Najnowsze technologie zastosowane w oleju silnikowym Mobil Delvac 1 LE 5W-30
zapewniają jego skuteczne działanie, dzięki czemu produkt ten
sprawdza się w pojazdach napędzanych silnikami Diesla, wykorzystywanymi w sektorze drogowym i przemysłowym. Zaawansowana technologicznie formulacja Mobil Delvac 1 LE 5W-30 gwarantuje bardzo dobrą wydajność silnika w trudnych warunkach
eksploatacyjnych, zapewniając jednocześnie ochronę systemu
oczyszczania spalin.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, SN, ACEA E6, E7, E9,
Jaso DH-2, Cat ECF-3, CES 20081, DAF – wydłużone przebiegi,
Ford WSS-M2C171-E, MB 235.28, MB 228.51, MB 228.31,
M3677, M3477, VDS-4, VDS-3, Voith Retarder Oil Class B,
Deutz DQC IV-10 LA, Detroit Fluids Specification 93K218, Mack
EO-O Premium Plus, MTU Typ 3.1, RVI RLD-3, RVI RLD-2, RVI
RGD, RVI RXD, Scania Low Ash, Avtodisel YaMZ-6-12

Platinum Ultor Progress 10W-40 to najnowszej generacji syntetyczny olej typu UHPD opracowany z myślą o europejskich wysokoprężnych silnikach spełniających normy emisji spalin Euro V
i Euro VI. Przeznaczony do stosowania w silnikach Diesla wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z filtrami cząstek stałych oraz
bez nich, a także w silnikach z selektywnym katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach. Jest to produkt typu Low SAPS
gwarantujący niski poziom zawartości siarki, fosforu i popiołu siarczanowego. Platinum Ultor Progress 10W-40 może być stosowany
także w silnikach spełniających wymagania norm Euro IV, Euro III,
Euro II oraz Euro I. Olej może być również stosowany w silnikach
spełniających w zakresie emisji NOx oraz PM (cząstki stałe) także
normy EPA Tier 1 i 2. Produkt jest odpowiedni do zastosowania
w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CI-4, ACEA E6, E7,
M3477, M3271-1, MB 228.51, VDS-3 (również dla pojazdów
z silnikami zasilanymi CNG), RVI RLD-2, Mack EO-N, MTU Typ 3.1,
Deutz DQC-III-10-LA, CES 20076/77, spełnia wymagania:
DAF, MAZ, Isuzu

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 to najwyższej jakości olej do silników Diesla pozwalający na przedłużenie żywotności silnika w najbardziej nawet wymagających warunkach eksploatacji zarówno na
drogach, jak i w zastosowaniach przemysłowych. Zalecany do stosowania w nowoczesnych silnikach (spełniających normy Euro V
i Euro VI), które wykorzystują takie technologie, jak filtr cząstek stałych
(DPF), selektywna redukcja katalityczna (SCR), reaktor katalityczny
z filtrem cząstek stałych (CRT), katalizator utleniający (DOC) oraz
recyrkulacja spalin (EGR). Olej Mobil Delvac MX ESP 15W-40 jest
kompatybilny z silnikami starszej generacji. Mobil Delvac MX ESP
15W-40 powstał przy użyciu technologii dodatków uszlachetniających Trimer i zastosowaniu mieszanego pakietu detergentów. Produkt zapewnia bardzo dobrą kontrolę gęstnienia oleju spowodowanego osadzaniem się sadzy oraz odznacza się wysokim
stopniem zachowania TBN, co pozwala na wydłużenie okresu wymiany oleju.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SM, SL, CG-4,
CF-4, CF-2, CF, ACEA E7, E9,
Cat ECF-3, Jaso DH-2, RVI RLD-3, CES 20081, Detroit Fluids
Specifications 93K218 /93K214, Mack EO-N Premium Plus 03,
Mack EO-O Premium Plus, M3575, M3275-1, Deutz DQC II-10 LA,
MB 228.31, VDS-4, VDS-3, VDS-2, Allison TES-439, Allison C-4
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Z kolei Platinum Ultor Perfect 5W-30 to najwyższej jakości olej
typu UHPD powstały z połączenia syntetycznego oleju bazowego
oraz systemu dodatków uszlachetniających typu Low SAPS. Dzięki
temu możliwe jest zapewnienie silnikowi maksymalnej ochrony,
a także wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji nowoczesnych systemów obróbki spalin, stosowanych w pojazdach spełniających
normy Euro V, Euro VI oraz EPA Tier 4. Zastosowanie komponentów
obniżających tarcie między współpracującymi elementami zapewnia obniżenie zużycia paliwa. Olej przeznaczony jest do stosowania w konstrukcjach silników pojazdów ciężarowych wyposażonych
w zaawansowane systemy obróbki spalin, takich jak recyrkulacja
spalin EGR czy filtry cząstek stałych (DPF). Jego właściwości niskotemperaturowe pozwalają na ochronę jednostki napędowej
również podczas zimnego startu w zimowych warunkach, gdy silnik jest najbardziej narażony na awarie wskutek niedostatecznego
smarowania. Platinum Ultor Perfect 5W-30 jest odpowiedni do zastosowania w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, SN, ACEA E6, E7, E9,
Scania Low Ash, MB 228.51, MB 228.31, M3477, M3677, VDS-4,
Mack EO-O Premium Plus 07, RVI RLD-3, spełnia wymagania:
CES 20078, CES 20081, Detroit Diesel Extranet 93K218,
Deutz DQC IV-10 LA, Jaso DH-2, MTU Typ 3.1, VDS-3
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Shell

Total

Olej Shell Rimula R6 LME 5W-30 zawiera specjalistyczny pakiet dodatków niskopopiołowych i przeciwzużyciowych. Syntetyczny olej bazowy zwiększa aktywność dodatków, umożliwiając
oszczędność paliwa związaną z niską lepkością oleju. Dzieje się to
bez uszczerbku dla ochrony silnika. Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania oleju to: wydłużenie przebiegów, oszczędność paliwa i brak obciążania układów emisji spalin. Shell Rimula
R6 LME 5W-30 jest szczególnie przydatny w nowoczesnych pojazdach o niskiej emisji zanieczyszczeń, spełniających normy emisji
spalin Euro IV, Euro V i Euro VI.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CF, ACEA E6, E7,
CES 20077, Deutz DQC IV-10 LA, spełnia wymagania: Iveco TLS
E6, Mack EO-N, M3477, M3677, MB 228.51, RVI RLD-2, VDS-3,
Scania Low Ash

Rubia TIR 9900 FE 5W-30 to nowej generacji olej syntetyczny
typu Low SAPS szczególnie polecany do silników spełniających
normę emisji spalin Euro IV, Euro V i Euro VI. Produkt pozwala na
osiąganie maksymalnych, dopuszczalnych przez konstruktorów,
przebiegów (dzięki zastosowaniu odpowiednich baz syntetycznych) między wymianami oleju, co znacząco może wpłynąć na
obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Rubia TIR 9900 FE 5W-30
cechuje się bardzo dobrymi właściwościami myjącymi, przeciwzużyciowymi i dyspergującymi (odporność na utrzymywanie dużej
ilości sadzy w oleju nie powodujące zanieczyszczeń silnika). Oprócz
tego olej zapewnia wysoką odporność na utlenianie, właściwości
antykorozyjne oraz kompatybilność z paliwami zawierającymi biokomponenty.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CI-4, CI-4 Plus, CJ-4, ACEA E6, E9,
MB 228.51, M3677, M3477, VDS-4, RVI RLD-3, Mack EO-O
Premium Plus, CES 20081, DAF

Olej Shell Rimula R6 LM 10W-40 zawiera pakiet dodatków niskopopiołowych Low SAPS oraz unikatowy pakiet dodatków przeciwzużyciowych. Ochronne działanie jest dodatkowo wzmocnione
przez zastosowanie syntetycznego oleju bazowego. Dzięki temu
możliwe jest wydłużenie interwałów wymiany, zapewnienie doskonałej ochrony oraz czystości silnika. Olej Shell Rimula R6 LM 10W-40
spełnia wymagania norm na wydłużone przebiegi producentów zarówno najnowszych silników, spełniających wymagania normy
ograniczenia emisji spalin Euro VI, jak i jednostek napędowych
starszych generacji.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, ACEA E6, E9,
Cat ECF-3, CES 20081, DAF (dla ACEA E6), Deutz DQC IV-10 LA,
spełnia wymagania: Iveco NG2, Jaso DH-2, Mack EO-O
Premium Plus, M3477, M3271-1, MB 228.51, MTU Typ 3.1,
RVI RLD-3, VDS-4, Scania Low Ash

Rubia TIR 8900 FE 10W-30 to olej syntetyczny typu Low SAPS
do zastosowania w silnikach spełniających normę Euro III, Euro IV,
Euro V i niektórych Euro VI wyposażonych w filtry cząstek stałych
(DPF) oraz systemy łączące technologię SCR i EGR. Produkt jest
przystosowany do smarowania silników na gaz takich producentów jak MAN, Mercedes-Benz, Scania i Renault Trucks. Rubia TIR
8900 FE 10W-30 znacząco wpływa na obniżenie zużycia paliwa.
W połączeniu z olejem przekładniowym z gamy FE średnia oszczędność paliwa wynosi ponad 1 l na 100 km (dane te potwierdza certyfikat TÜV). Olej cechują bardzo dobre właściwości myjące, przeciwzużyciowe i smarujące, a także wysoka odporność na utlenianie
pozwalające na stosowanie długich przebiegów między wymianami.
Klasyfikacje jakościowe i normy fabryczne producentów:
API CI-4, CH-4, ACEA E4-99 wyd. 3, E6, E7,
MB 228.51, M3477, M3271-1, VDS-4, RVI RLD-3, Mack EO-O
Premium Plus, DAF wydłużone przebiegi, Scania Low Ash
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Klienci oczekują usług
najwyższej jakości
Przy okazji obchodów
20-lecia Continental
Opony Polska o aktualnych
trendach w branży i zarządzaniu ogumieniem
rozmawiamy z Constantinem
Batschem, który w firmie
Continental odpowiada
za rynek wymiany opon
w regionie EMEA.

„Samochody Specjalne”: W jaki sposób
rekordowa sprzedaż nowych samochodów ciężarowych w ubiegłym roku odbije się na rynku oponiarskim? Jak to
wpłynie na sprzedaż opon?
Constantin Batsch: To bardzo dobrze, że
rośnie liczba nowych samochodów – są
one wyposażane w opony typu premium,
co cieszy nas jako ich producenta. Im lepiej wyposażona będzie flota, tym także
lepiej i dla nas – jeśli pojawia się konieczność wymiany opon na oś napędową, prowadzącą czy naczepową, to
z dużym prawdopodobieństwem właściciele takich flot sięgną ponownie po
opony marek premium. Pojazdy kupowane jako używane wchodzą głównie
w skład flot, których właściciele bardziej liczą się z ponoszonymi kosztami
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i raczej nie będą inwestowali w najlepsze opony, a sięgną po te tańsze.
W transporcie ciężarowym najwięcej zależy od właściciela floty i tego, jak profesjonalnie nią zarządza. Wynika to z pełnej świadomości, jaką daje stosowanie
dobrych opon, gdy brane są pod uwagę
korzyści kosztowe, nie związane jedynie
z ceną zakupu. Opony premium mają
przede wszystkim niższe opory toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie
paliwa, czyli mniejsze wydatki z nim
związane. Oszczędności te są szczególnie istotne i zauważalne w transporcie
dalekobieżnym.

Polskie firmy transportowe są numerem jeden w międzynarodowych przewozach na terenie Unii Europejskiej.

| BIZNES |
Czy do tego sukcesu przyczyniło się również umiejętne zarządzanie oponami we
flotach?
Polskie firmy transportowe realizujące
dalekobieżny transport międzynarodowy
to absolutni profesjonaliści. Dla nich
właściwe zarządzanie oponami jest obecnie jednym z priorytetowych zadań.
Oczywiście my – jako Continental – oferując usługi związane z zarządzaniem
oponami, chcemy mieć pewność, iż niezależnie od miejsca, w którym znajduje
się w danym momencie ciężarówka, gdy
zajdzie potrzeba, będzie można zająć się
jej oponami. Jeśli dochodzi do uszkodzenia opony w polskiej ciężarówce będącej
w dowolnym miejscu w Europie, musimy
zagwarantować, że ten pojazd wyruszy
ponownie w trasę tak szybko, jak to możliwe. I to jest jeden z aspektów zarządzania oponami. Klienci oczekują, że dostarczymy im usługi najwyższej jakości.

pejskiej strukturze firmy. Ponieważ rynek
polski rozwija się dynamicznie, musimy
stale czuwać nad tym, abyśmy dotrzymywali mu kroku. Wiąże się to z odpowiednim inwestowaniem w polską organizację. Obecnie staramy się bezpośrednio
obsługiwać floty, od samego początku
istnienia Conti360° rozbudowywaliśmy
sieć tych usług, obecnie jest ona na bardzo profesjonalnym poziomie.
Siła naszej całej organizacji wynika z tego,
że wymieniamy się wzajemnie doświadczeniami zebranymi na różnych rynkach,
w różnych krajach, a poszczególne organizacje krajowe nie rywalizują ze sobą.
Siłą Continental jest współpraca na poziomie europejskim, tworzymy jedną
„ciężarową” wspólnotę. Jest stała wymiana informacji – to co się dzieje obecnie w Polsce, może być przydatne za kilka
lat np. w Rumunii czy Bułgarii. Uczymy
się nawzajem od siebie.

Jak Pan ocenia pozycję firmy Continental i Continental Opony Polska na europejskim rynku wymiany opon?
W Polsce Continental znajduje się w gronie trzech najlepszych producentów premium na rynku. Oczywiście pozostali
producenci oferują również doskonałe
opony. Najważniejsi z nich raportują
swoją sprzedaż, na tej podstawie można
w pewien sposób określić udziały rynkowe. Ale te dane sprzedażowe to około
80% rynku. Continental w niektórych
krajach jest na pewno liderem, w innych
jesteśmy na 4. czy 5. pozycji. Uśredniając, powiedziałbym, że w Europie jesteśmy na 3. pozycji z udziałem w rynku
na poziomie około 15%. Dużym problemem jest to 20%, które nie jest w żaden
sposób rejestrowane. Są to udziały producentów tanich opon, głównie pochodzenia azjatyckiego. Niepokojące dla nas
jest to, że udział tej grupy produktów
w rynku wzrasta.

Wystarczy mieć teraz tylko dobre opony?
Producent opon w klasie premium powinien mieć w ofercie najlepsze opony
z technicznego punktu widzenia, ale również musi je łączyć z najlepszymi usługami i rozwiązaniami systemowymi. Cały
biznes przesuwa się w stronę przewidywania tego, co się dzieje z oponami
w trakcie ich eksploatacji, jak można
unikać ich uszkodzeń w przyszłości,
mierząc np. ciśnienie i temperaturę. Ale
samo zebranie tych danych to nie wszystko, ważne jest bowiem, aby wykorzystać je we właściwy sposób, tak aby na
bieżąco dysponować informacjami i gdy
trzeba, otrzymywać ostrzeżenia.
Coraz istotniejsze staje się zarządzanie
oponami, w tym także monitoring ciśnienia i temperatury. Obecnie systemy
mierzące ciśnienie i temperaturę w oponach to najlepsze, co można zaoferować
klientom – przełomem będzie dopiero
wprowadzenie na rynek systemów pomiaru głębokości bieżnika. Wtedy zarządzanie oponami przeniesie się na
wyższy poziom.

Jak jako szef regionu ocenia Pan działania Continental Opony Polska na tle
odpowiedników w innych krajach?
Jest na pewno kilka cech, które inne organizacje powinny przejąć od firmy Continental w Polsce. Przede wszystkim jest
to poczucie dumy z tego, co się robi i stałe
dążenie do bycia najlepszym. Są to wartości, które bardzo wysoko cenimy w naszej firmie. Continental Opony Polska
jest dla nas bardzo ważną organizacją,
zalicza się do 5 największych w euro-

Czy klienci flotowi mają świadomość
tego, że kluczem do sukcesu w przyszłości jest nie tylko wykorzystywanie
najlepszych opon, ale również odpowiednie nimi zarządzanie?
Tak, jak najbardziej. Zarządzanie ogumieniem to segment, który rozwija się
bardzo dynamicznie, jest to jednak silnie
uzależnione od wielkości floty. Duże floty

postrzegają swój park pojazdów jako
składnik kosztowy i próbują go obniżyć,
jednocześnie maksymalizując wykorzystanie pojazdów. Dla nich opona jest po
prostu niechcianym kosztem i w pewnym
sensie obciążeniem.
Staramy się dać obietnicę zarządzania
oponami w najlepszy możliwy sposób,
zdejmując z flot ten obowiązek. Najlepsze wykorzystanie opon pozwala obniżyć
koszty operacyjne: właściwa opona na
właściwej osi, najwyższe przebiegi, niższe zużycie paliwa. Pojazdy muszą być
także obsługiwane we właściwym czasie, aby zagwarantować właściwą pracę
opony. Tu jest zawsze konieczność znalezienia równowagi. W efekcie można powiedzieć, że klient kupuje oponę, gumę,
w przeliczeniu na kilometr przebiegu.

Wszyscy producenci opon realizują w Polsce podobny biznes, którego nadrzędnym hasłem jest być bliżej klienta i lepiej realizować jego oczekiwania. Co
Continental może w Polsce uczynić, aby
działać jeszcze lepiej i być o krok przed
konkurencją?
Myślę, że obecnie trwa coś na kształt wyścigu. Jeśli popatrzymy na opony różnych
marek, to widzimy różnice, ale też bardzo wiele cech wspólnych. Gra przenosi
się bardziej w obszar usług i rozwiązań
systemowych. Pojawiają się „gorące” tematy, takie jak cyfryzacja i przetwarzanie dużych ilości danych. W tych dwóch
dziedzinach Continental stara się być
na czele – dla nas najważniejsze jest to,
aby zrozumieć, jaki jest najwłaściwszy
sposób wykorzystania, interpretacji informacji, które nasze systemy gromadzą.
Mamy duże doświadczenie w zakresie
elektroniki i oprogramowania motoryzacyjnego, korzystamy z tego także w biznesie oponiarskim. Sami rozwijamy nasze
systemy, w niewielkim zakresie korzystając z pomocy partnerów zewnętrznych.
W bieżącym roku uruchomimy platformę
ContiConnect, w ramach której nasi
klienci uzyskają dostęp do obszernych raportów na temat swojego ogumienia.
Podzielimy się z nimi naszą wiedzą.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Continental
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O karkas nowej opony należy dbać.
Dzięki temu nie trafi ona na złomowisko
i będzie ją można ponownie wykorzystać, czyli oddać do bieżnikowania

Potencjał
bieżnikowania
Renata Pawliszko
Opony bieżnikowane w porównaniu z oponami nowymi
charakteryzują się podobnymi osiągami z taką jednak
różnicą, że koszt ich zakupu jest nawet o 30% niższy.
Podobieństwo osiągów wynika natomiast z dopracowania
w ciągu ostatnich kilkunastu lat technologii i materiałów
stosowanych w procesie bieżnikowania.
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zasy, kiedy zużyta opona trafiała
na wysypisko śmieci, minęły bezpowrotnie. Obecnie każdy dobry
karkas ciężarowy jest na wagę złota.
Zmiana, którą obserwujemy, to wynik
oszczędności – odpowiednie zarządzanie
karkasami w branży transportowej pozwala bowiem na optymalizację kosztów prowadzonej działalności. „Menedżerowie firm flotowych, dla których
obecnie gospodarka odpadami stanowi
dodatkowy i zbędny koszt, poszukują
oszczędności również w tym aspekcie.
Dlatego obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc dotyczącą zagospodarowania zużytych opon
i szukania w nich źródła dodatkowych
dochodów” – mówi Łukasz Puchała,
Conti360° Network Manager, Continental Opony Polska.
Trzeba też dodać, że oferowane rozwiązania w zakresie zarządzania karkasami nie tylko przyczyniają się do znacznego obniżenia kosztów ogumienia, ale
także wpływają na ochronę środowiska
naturalnego. Ponowne wykorzystanie
karkasu opony oszczędza energię oraz
zużycie surowców naturalnych.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie
rynku usługi zarządzania oponami, w tym
zużytymi karkasami, oferują operatorom flot producenci ogumienia. Dzięki
temu menedżerowie i właściciele flot
nie muszą się martwić, co zrobić z uszkodzonymi lub zużytymi oponami, ponieważ każda z nich po przeprowadzonej
klasyfikacji, w zależności od stanu i stopnia zużycia, jest albo poddawana utylizacji, albo przeznaczana do pogłębiania
lub bieżnikowania. Opony z dobrymi,
nieuszkodzonymi karkasami mogą w ten
sposób zyskać tzw. kolejne życie. „Bieżnikowanie jest kluczowe dla operatorów
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wprowadziliśmy na rynek bieżniki pierścieniowe Ringtread Blackline produkowane z najlepszych, ale i najdroższych
surowców. Mimo wysokiej ceny sprzedaż
tych bieżników rośnie, a klienci pytają
o nowe wzory bieżnika i rozmiary. Okazuje się, że bieżnikownie dysponujące
nowoczesnymi urządzeniami do kontroli
karkasów (szerograf) oraz bieżnikami
klasy premium są w stanie wykazać przewagę ekonomiczną takich opon nad tanimi
oponami azjatyckimi˝ – mówi Marek Wrażeń, menedżer sprzedaży Marangoni Retreadings Systems Deutschland GmbH.

Bieżnik regionalny
Ringtread Blackline
RDR-HM3 firmy
Marangoni

pojazdów użytkowych, którzy chcą uzyskiwać maksymalne korzyści finansowe
ze stosowanego ogumienia. Korzystanie
z naszych opon pozwala obniżyć koszt
eksploatacji w przeliczeniu na kilometr,
a także całkowite koszty użytkowania
opony. Nasz wewnętrzny proces produkcyjny opon bieżnikowanych TreadMax odtwarza proces wytwarzania nowego ogumienia, wykorzystując te same
surowce. Dzięki temu produkty TreadMax charakteryzują się osiągami zbliżonymi do parametrów nowych opon” – powiedział Grégory Boucharlat, dyrektor ds.
bieżnikowania opon Goodyear w regionie
EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Karkas jest ważny
O wymianie opony na inną należy myśleć ze sporym wyprzedzeniem. Według
ekspertów firmy Continental nie warto
zużywać opony do samego końca – czyli
ustawowego 1,6 mm – tylko ściągnąć ją
z koła już przy głębokości 2–3 mm. W ten
sposób jakość karkasu pozostanie lepsza,
co przełoży się również na jakość później
eksploatowanych opon bieżnikowanych.

O karkas należy dbać również dlatego, że po pierwsze – coraz częściej za
jego złomowanie nakładane są wysokie
opłaty utylizacyjne, po drugie – firmy
wykorzystujące zużyte opony do produkcji elementów gumowych (jak wycieraczki, dywaniki gumowe) lub używające
złomu oponiarskiego jako paliwa w cementowniach nie narzekają na brak dostępnego surowca, stąd też nie są tak
bardzo zainteresowane przyjmowaniem
nowego materiału. Jest to wynik nadpodaży opon, których karkasów nie można
poddać bieżnikowaniu. Są to w zdecydowanej części tanie opony chińskie,
których duża ilość w ostatnich latach
została importowana do Polski.
„W firmie Marangoni, która jest jednym z globalnych dostawców zarówno
maszyn do bieżnikowania, jak i materiałów do bieżnikowaia w technologii na
zimno i na gorąco, zaobserwowaliśmy ciekawą zmianę na rynku. Wszyscy wiemy,
że import tanich opon azjatyckich nie ułatwia pracy firmom zajmującym się bieżnikowaniem. Mimo to od kilku lat widzimy
wzrost zainteresowania oponami bieżnikowanymi klasy premium. W 2013 r.

© Marangoni

Zanim opona zyska tzw.
kolejne życie, czyli zostanie
zabieżnikowana warstwa
starego, zużytego bieżnika,
musi zostać usunięta

Z tego względu odpowiednie dbanie
o karkas, który będzie się nadawał do
bieżnikowania, jest dla wielu firm opłacalne. Po pierwsze – firma transportowa
odsprzedająca dobry karkas otrzymuje
za niego wynagrodzenie, po drugie –
oszczędza na braku opłat utylizacyjnych.

Zarządzanie od A do Z
W przypadku usługi ContiCasingManagement firmy Continental służącej
do zarządzania karkasami (serwis ContiCasingManagement jest częścią programu Conti360° Fleet Services) cały
proces rozpoczyna się od odbioru opon
po zakończeniu okresu ich eksploatacji.
Następnie specjaliści Continental zajmują się oceną techniczną opony, czyli
przeprowadzają jej szczegółową kontrolę – sprawdzają jej wiek, liczbę napraw, a także uszkodzeń w obszarze
rzeźby bieżnika, boków opony oraz stopki
i warstwy butylowej. Tak dokładna analiza pozwala ocenić, czy dany produkt
nadaje się do ponownego użycia, czyli
bieżnikowania. Takie podejście pozwala
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również zagwarantować, że jakość opony
bieżnikowanej będzie porównywalna z jakością opony nowej. Jeśli zużycie karkasu
jest zbyt duże, wówczas opona zostaje oddana do utylizacji bądź recyklingu.

Jeszcze sprawniej
W celu usprawnienia przepływu informacji i zleceń między użytkownikiem
końcowym (klientem) a usługodawcą
firma Goodyear opracowała aplikację mobilną eCasing Mobile pomagającą w bardziej sprawnym zarządzaniu zużytymi
oponami. Bezpłatna aplikacja (dostępna
w wersji na urządzenia zarówno z systemem operacyjnym Android, jak i iOS) zapewni użytkownikom wygodniejszy i szybszy dostęp do systemu eCasing z urządzeń
mobilnych.

Mobilna wersja eCasing to większa
wygoda obsługi transakcji, szczególnie
dla użytkowników pozostających poza
biurem lub znajdujących się w pojeździe.
Mimo iż jest bezpłatna, wymaga akredytacji użytkownika przez firmę Goodyear
– jednakże wszyscy aktualni użytkownicy
eCasing otrzymają do niej automatyczny
dostęp. Aplikacja będzie stopniowo udostępniana w Europie. Mobilne rozwiązanie obsługuje wszystkie warianty systemu
bieżnikowania Goodyear, w tym obsługę
osnów pozostających własnością klienta
oraz program wymiany osnów.
Dodajmy, że mobilna wersja eCasing jest kolejnym rozwiązaniem biznesowym Goodyear skierowanym do branży
transportu ciężarowego, które obejmuje
usprawnienia systemu zarządzania flotą
Goodyear FleetOnlineSolutions (FOS).
Nowa mobilna aplikacja eCasing jest zintegrowana z FOS Next Generation.

Jedyną widoczną
różnicą między oponą
nową a bieżnikowaną
jest odpowiednie
oznaczenie na ścianie
bocznej opony. W zależności od producenta będzie ono
inne – na zdjęciu napis TreadMax oznacza, że opona została
poddana procesowi
bieżnikowania na
gorąco w technologii
firmy Goodyear

eCasing to opracowany przez Goodyear internetowy system zarządzania
osnowami opon do pojazdów użytkowych.
Jest wykorzystywany w całej Europie nie
tylko przez Goodyeara i partnerów odpowiedzialnych za bieżnikowanie oraz sprzedawców, ale także przez floty pojazdów
ciężarowych, autobusów i autokarów.
„Wprowadzając nową mobilną aplikację, zwiększyliśmy wszechstronność
zastosowań systemu zarządzania bieżnikowaniem eCasing. Typowe przykłady
transakcji w systemie eCasing to bieżnikowanie i zwrot osnów należących do flot
lub wymiana osnów na opony bieżnikowane. Wprowadzenie mobilnej wersji
systemu eCasing zwiększy atrakcyjność
naszej oferty bieżnikowania” – powiedział Grégory Boucharlat.

Nowe i bieżnikowane
Potencjał tkwiący w bieżnikowaniu
opon (oszczędność kosztów, obniżenie
negatywnego wpływu na środowisko naturalne) producenci ogumienia odkryli
już dawno. Dlatego obecnie większość
nowo wprowadzanych na rynek opon
ma swoje bieżnikowane odpowiedniki.
Opony nowe, które funkcjonują już
na rynku, z czasem zyskują swoje bieżnikowane wersje. Poza tym bieżniki przeznaczone do bieżnikowania mają te same
wzory co opony nowe, stąd po przeprowadzeniu bieżnikowania opon nowych
od bieżnikowanych w zasadzie nie sposób odróżnić – zdradza je tylko informacja umieszczona na bocznej ścianie
opony.
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Przykładem opony, która zyskała niedawno swój bieżnikowany odpowiednik
(Bandag M-Drive 001), jest opona Bridgestone M-Drive 001. Nowy model bieżnika do opon budowlanych – Bandag
M-Drive 001 właściciele flot pojazdów
budowlanych docenią przede wszystkim
za zwiększoną wydajność i trwałość, co
przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Bieżnik Bandag M-Drive 001 jest
rozwiązaniem dla tych, którzy chcą przedłużyć żywotność i wydajność opony na
oś napędową Bridgestone M-Drive 001.
Bieżnik ten sprawdzi się zarówno na
drodze, jak i w terenie. Oprócz tego zapewni on oponie dużą odporność na przypadkowe uszkodzenia oraz ma bardzo
dobre właściwości samooczyszczania.
Bieżnik ma również zoptymalizowany
wzór, a symbol M+S zapewnia oponie
bezpieczeństwo i komfort jazdy nawet
w warunkach zimowych.
„Opony to niezbędny element pomyślnego przeprowadzenia każdej „operacji” drogowej. Muszą one sprostać wszelkim wyzwaniom eksploatacji na trasie
i w terenie, zapewniając bezpieczeństwo
na drodze, ale także dobrze spisując się
na nierównościach. Nowy bieżnik Bandag M-Drive 001 daje nawet więcej –
maksymalizuje żywotność karkasu bez
uszczerbku dla bezpieczeństwa, trwałości i przyczepności. Jest to efekt optymalnego połączenia długotrwałej wydajności ze skutecznością we wszystkich
możliwych warunkach” – mówi Harald
Van Ooteghem, Senior Manager Truck
& Bus Tyres Product Marketing.
Bieżnik Bandag M-Drive 001 to połączenie specjalnie zaprojektowanej mieszanki gumowej i wzoru bieżnika. Kierunkowy bieżnik wykonany w technologii
Tie Bar optymalizuje sztywność klocków,
zwiększając tym samym odporność na zużycie. Klocki bieżnika zostały zaprojektowane tak, by zapewnić oponie bezpieczną
jazdę w deszczu oraz na śniegu przy jednocześnie zwiększonej przyczepności. Bieżnik Bandag M-Drive 001 jest odporny na
nacięcia i odpryski, dzięki czemu zachowuje trwałość przez cały cykl eksploatacji.
Bandag M-Drive może być także zastosowany do bieżnikowania innych karkasów opon premium w popularnych
rozmiarach, jak 13 R22,5, 295/80 R22,5
i 315/80 R22,5.

Zdjęcia: © R. Pawliszko
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Na rynku
opon różnie
Piotra Sarneckiego, dyrektora generalnego Polskiego Związku
Przemysłu Oponiarskiego, poprosiliśmy o kilka zdań podsumowania
na temat wyników branży w minionym roku.

„Samochody Specjalne”: Minął już rok
2016, nadszedł czas podsumowań. Jak
ten rok zakończył się dla branży oponiarskiej w Polsce?
Piotr Sarnecki: Ogólnie rok 2016 dla branży oponiarskiej był lepszy od poprzedniego. Nie dotyczy to jednak wszystkich
kategorii opon. Wzrosty widać szczególnie w segmencie opon przeznaczonych
do samochodów osobowych i lekkich dostawczych oraz motocykli. W przypadku
opon do samochodów osobowych, w tym
SUV-ów i lekkich dostawczych, wzrost
sprzedaży w skali całego roku wyniósł aż
13%. Dokonując także porównania czwartego kwartału 2016 r. z tym samym
okresem w 2015 r., widzimy, że wzrost
osiągnął imponujące 18%. Pozytywnym
trendem widocznym na rynku jest także

rosnąca sprzedaż opon segmentu premium
– 14% w skali roku. Z kolei sprzedaż
opon klasy tzw. średniej wzrosła o 7%,
a sprzedaż najtańszych opon budżetowych o 1%. Szczególnie wysokie wzrosty można było zauważyć w segmencie
samochodów typu SUV, gdzie wzrost
roczny wyniósł 20%, natomiast w pojazdach typu van i lekkich dostawczych
było to solidne 11%.

Jak w kontekście wyników za 2016 r.
wygląda rynek opon ciężarowych w Polsce? Jak rynek ten wypada na tle Europy?
Segment opon ciężarowych w ostatnim
kwartale 2016 r. odnotował wzrost w wysokości 6%. Niestety nie jest tak dobrze,
jeśli spojrzymy na sprzedaż roczną –
wówczas mamy spadek o 1%. Mam na-
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dzieję, że jest to trwałe odbicie po kilku
kwartałach spadkowych. Te niższe od
możliwości rynku wyniki są m.in. efektem importu opon niemarkowych z Dalekiego Wschodu. Od 2012 r. wartość tego
importu została podwojona. Liczymy, że
świadomość firm transportowych odnośnie do opłacalności zakupu tego typu
opon będzie się zmieniać. Obecnie często
jeszcze patrzy się tylko na cenę zakupu,
zapominając, że należy liczyć koszt całego okresu użytkowania opon. A przecież opony choć stanowią 5% kosztów
floty, to mają wpływ na 40% kosztów
operacyjnych firmy transportowej np.
na zużycie paliwa, koszty i częstotliwość
serwisu.
Na tym tle wyniki w całej Europy są bardziej optymistyczne. W 2016 r. odnoto-
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waliśmy wzrost o 3%. Choć Polska jest
szóstym rynkiem w UE w tej kategorii,
to jednak jako jedyny z grupy największych rynków już kolejny rok odnotował spadek.
Pozostałe kategorie opon, czyli rolnicze
i przemysłowe, niestety nadal notują
spadki, zarówno w porównaniu kwartalnym, jak i rocznym. Sprzedaż opon rolniczych spadła o 23% w ostatnim kwartale
w porównaniu z ostatnim kwartałem
2015 r. oraz o 18% w skali roku. Sprzedaż opon przemysłowych z kolei spadła
o 20% (w ostatnim kwartale) i 17% w skali
roku (w porównaniu z 2015 r.).

Czy w ciągu ubiegłego roku były jakieś
zaskoczenia, „zwroty akcji”, odstępstwa
od prognozowanych wyników? Czy wydarzyło się coś ważnego, co wpłynęło na
końcowy wynik sprzedaży?
Mogę powiedzieć, że sektor budowlany
nadal nie funkcjonuje na pełnych obrotach, a także obserwowany wzrost importu najtańszych niemarkowych opon
z Dalekiego Wschodu rzuca się cieniem
na tej kategorii.

„Obecnie często jeszcze patrzy się
tylko na cenę zakupu, zapominając,
że należy liczyć koszt całego okresu
użytkowania opon”.

Jakie są najnowsze trendy w branży?
Jeśli chodzi o samochody ciężarowe to
na pewno trendem widocznym u wszystkich liczących się producentów na świecie jest wprowadzanie opon energooszczędnych pomagających oszczędzać
paliwo, a tym samym optymalizować
koszty flotowe.
Coraz częściej oferowaną usługą przez
markowych producentów opon ciężarowych jest też bieżnikowanie pochodzących z ich produkcji opon przy zachowaniu jakości fabrycznej. To pozwala
przedłużyć życie opony i zracjonalizować koszty operacyjne firmy.

reklama

Jak wygląda podział segmentu ze względu na udział opon premium/budżet w przypadku samochodów ciężarowych?
W oponach ciężarowych renomowanych
producentów wyróżniamy dwie podstawowe kategorie – premium i tzw. średnia półka. Ich udział rozkłada się mniej
więcej po 50%. Oczywiście do tego dochodzi pewna liczba najtańszych opon
niemarkowych.
Co może przynieść branży oponiarskiej
rok 2017?
Liczymy, że świadomość firm transportowych co do opłacalności zakupu opon
będzie się zmieniać. Obecnie często jeszcze patrzy się tylko na cenę zakupu, zapominając, że należy liczyć koszt całego
okresu użytkowania opon. W 2017 r.
trudno raczej oczekiwać dalszych wzrostów, szczególnie przy tak dużym imporcie opon.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Renata Pawliszko
Zdjęcie: © PZPO
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Cysternowa ofensywa
© Grupa DBK

LAG Trailers w Polsce
LAG Trailers to znany belgijski producent cystern i silosów. Od zeszłego
roku sprzedaż jego pojazdów na rynku polskim prowadzi Grupa DBK,
za serwis odpowiada zależna spółka LAG Service Polska.

AG Trailers to jeden z wiodących
producentów cystern – zabudów
i naczep do przewozu paliwa,
materiałów chemicznych, spożywczych,
a także naczep do przewozu materiałów
sypkich – silosów. W ofercie LAG znajdują się również pojazdy specjalistyczne
(cysterny i silosy do przewozów intermodalnych) i naczepy podkontenerowe.
Firma szczyci się wysoką jakością
oferowanych pojazdów, szybkimi czasami
realizacji zamówień, nie bez znaczenia
są również przystępne ceny. Szczególny
nacisk producent kładzie na kontrolę jakości swoich produktów. Klienci LAG mogą
polegać na wieloletnim doświadczeniu
firmy w produkcji cystern i silosów, korzystając z bardzo korzystnej relacji kosz-

tów, jakości, standaryzacji i elastyczności
programu produkcyjnego. Długoletnie
więzi z klientami umacnia również sprawnie działająca sieć serwisowa.
Firma działa nie tylko w Belgii, ale
również jest aktywna na innych rynkach
europejskich – w krajach skandynawskich,
Wielkiej Brytanii, Niemczech, w Polsce
– i stąd w pozostałych krajach Europy
Wschodniej. LAG Trailers zatrudnia ok.
430 pracowników.

Historia LAG w pigułce
W 1947 r. w belgijskiej miejscowości
Bree zaczęła działalność firma PVBA
„Gebr. L. and A. Geusens”, w skrócie
LAG – założona i prowadzona przez braci
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Arnolda i Lamberta Geusensów. W tym
samym roku wyprodukowana została
pierwsza naczepa. Belgijski producent
jako pierwszy wprowadził w 1958 r. na
rynek europejski cysternę ze zbiornikiem
aluminiowym o pojemności 28 tys. dm3,
co pozwoliło na znaczną redukcję masy
pojazdu. Produkcję pierwszego w Belgii
aluminiowego silosu samowyładowczego
rozpoczęto w 1963 r. Od 1973 r. wszystkie naczepy LAG mogą być wyposażone
w podwozie z całkowicie aluminiową
ramą. Rok 1991 r. to wprowadzenie na
rynek europejski rewolucyjnej konstrukcji
– cysterny S.E.L.T (Super European Low
Tanker) – pierwszej cysterny z trzyczęściowym zbiornikiem stożkowym. Korzyścią dla klientów była poprawa własności
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Zdjęcie na sąsiedniej stronie: Silos samowyładowczy LAG, który jest
w ofercie Grupy DBK, to konstrukcja pokazana po raz pierwszy na targach
IAA 2016 w Hanowerze. Zmniejszono objętość z 61 m3 do 60 m3 oraz liczbę
studzienek z 6 do 5, przez co udało się uzyskać masę własną 6240 kg, utrzymując doskonałe możliwości użytkowe – silosy samowyładowcze LAG są
tym samym jednymi z najlżejszych na rynku naczep tego typu

aerodynamicznych, obniżenie zużycia
paliwa i znaczne obniżenie położenia
środka ciężkości.
W 1996 r. Burg Industries przejęło
LAG. W 1999 r. LAG Trailers wyprodukowało swój pierwszy 30-stopowy silos
kontenerowy o pojemności 54 m3. Był to
początek sukcesów firmy w segmencie
transportu intermodalnego. W 2007 r.
Burg Industries utworzyło joint venture
z holdingiem CIMC – chińskim gigantem
zajmującym się m.in. produkcją kontenerów morskich, naczep i cystern. Tym
samym od 2007 r. LAG. Trailers NV jest
częścią CIMC Vehicles Division, dalekowschodni właściciel wspiera LAG Trailers
w realizacji własnej wizji i misji konsekwentnego rozwoju firmy. Globalną sławę
LAG Trailers przyniosło opracowanie we
współpracy z CIMC nowej generacji alu-

miniowych cystern paliwowych, które
w liczbie ponad 1500 szt. zostały wykonane na zlecenie Saudi Aramco – największego producenta paliw na świecie.

LAG w Polsce
LAG dostosowuje strategię marki do
obecnych realiów rynkowych i rozszerza
swoją obecność na rynku europejskim.
W 2016 r. roku firma otworzyła 4 nowe
punkty sprzedaży i obsługi w 4 różnych
krajach. Od lipca ub. r. marka LAG wzmocniła także swoją obecność w Polsce –
działalność rozpoczęła spółka zależna
LAG Service Polska. Lokalne autoryzowane punkty serwisowe otrzymały specjalne oznaczenia, podlegają także ściślejszej integracji z belgijską firmą matką,
czyli LAG Trailers.

reklama

„Projektowanie, produkcja i serwis
wszystkich pojazdów zawsze były pod
bezpośrednim nadzorem LAG. Producent cystern i silosów zyskał silną rozpoznawalność marki od czasu jego wprowadzenia w Polsce jeszcze w połowie
lat 90. Nowa spółka reprezentująca polski dział serwisowy jest logiczną ewolucją” – wyjaśnia Piotr Blachowiak, dyrektor zarządzający LAG Service Polska.
Producent nawiązał również ścisłą
współpracę z Grupą DBK, która jako generalny importer marki ma zająć się sprzedażą pojazdów LAG na terenie całego
kraju. Główne punkty sprzedaży znajdują
się w Swarzędzu k. Poznania, Święcicach
k. Warszawy, Radzionkowie k. Katowic
oraz w Gdańsku. Grupa DBK jest również
generalnym importerem LAG w krajach
bałtyckich.
„Cieszymy się, że tak ceniona w branży
marka, jaką jest LAG, dołączyła właśnie
do portfolio Grupy DBK. To już kolejny
wiodący producent, który nam zaufał i powierzył rozwój sprzedaży swojego produktu – mówi Piotr Bogdański, dyrektor
generalny LAG w Grupie DBK. – Jestem
przekonany, że wspólnie z rozbudowaną
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Naczepa cysterna marki LAG (LGBF) używana do transportu paliw płynnych; oferowany produkt jest dopuszczony do eksploatacji w Polsce przez Transportowy Dozór
Techniczny oraz ma stosowną homologację

i dobrze zorganizowaną siecią sprzedaży
Grupy DBK osiągniemy zamierzony cel,
jakim jest pozycja lidera w segmencie cystern paliwowych. Połączenie produktu
wysokiej jakości i naszego doświadczenia z pewnością przyniesie sukces na
polskim rynku”.

jemności zbliżonej do naczep cystern.
Cysterny paliwowe LAG mają budowę
modułową, dzięki czemu łatwo można
skonfigurować pojazd odpowiadający
wymaganiom klienta.
W ofercie LAG znajdziemy również
cysterny ze stali nierdzewnej do przewozu materiałów chemicznych, mas bitumicznych i materiałów spożywczych
o różnych objętościach i konfiguracjach,
zgodne z normami ADR w zakresie trans-

portu materiałów niebezpiecznych. Dla
obniżenia masy własnej 3-elementowa
skręcana rama naczep wykonywana jest
z odpornego na korozję anodowanego
aluminium.
Większość pojazdów LAG jest dostępna
w ciągłej sprzedaży Grupy DBK, co przekłada się na krótki czas oczekiwania na
zamówioną cysternę lub silos.

Opracował Dariusz Piernikarski

© LAG Trailers

Jednymi z flagowych produktów marki
LAG są zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do przewożenia różnorodnych materiałów sypkich, czyli silosy. Produkowane są silosy o objętościach od 36 do
65 m3, również w wersji ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych.
LAG Trailers produkuje naczepy cysterny do przewozu paliw o przekroju
okrągłym lub eliptycznym, a także kuferkowe (rzadziej eliptyczne) cysterny
montowane na samochodach ciężarowych, z firanką lub bez. Produkowane są
również przyczepy ze zbiornikami o po-

© LAG Trailers

Cysterny i silosy LAG

LAG produkuje również cysterny ze stali nierdzewnej do przewozu materiałów chemicznych, mas bitumicznych i materiałów spożywczych
o różnych objętościach i konfiguracjach, zgodnie z normami ADR w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych
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Wskaźniki w górę,
czyli leasing w 2016 r.
struktura klientów firm leasingowych
roku 2016 łączna wartość
aktywnego portfela branży
leasingowej, która wyniosła
105,1 mld zł (97,8 mld zł dla ruchomości i 7,3 mld zł dla nieruchomości), była
porównywana przez ekspertów z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (114,5 mld zł
według stanu na koniec 2016 r.). Zatem
leasing to nadal główne, obok kredytu,
zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce.
„Wielu przedsiębiorców obawiało się
w ubiegłym roku, że zawirowania zarówno w polskiej gospodarce, jak i w Unii Europejskiej wywołane Brexitem, mogą
odbić się na stanie polskiego sektora
przedsiębiorstw. Wyniki branży leasingowej pozwalają jednak odetchnąć z ulgą
i zasugerować, że sytuacja jest dobra. Po
raz pierwszy w historii branży roczny
wynik udzielonego przez firmy leasingowe finansowania przekroczył granicę
50 mld zł i zamknął rok na sporym plusie” – powiedział Radosław Woźniak,
wiceprezes EFL.

Leasing – dla kogo?
Branża leasingowa obsługuje głównie
sektor firm mikro i małych. „16,6-procentowa dynamika branży leasingowej
i 58,1 mld zł wartości sfinansowanych
aktywów wskazują na to, że w 2016 r.
polskie firmy nie wstrzymywały inwe-

© ZPL

Branża leasingowa zakończyła miniony rok bardzo dobrym wynikiem.
Według danych Związku Polskiego Leasingu łączna wartość sfinansowanych
inwestycji w wysokości 58,1 mld zł przekroczyła wynik z 2015 r. (49,8 mld zł).

stycji realizowanych za pomocą leasingu.
To bardzo dobra wiadomość, a jednocześnie zapowiedź dalszego stabilnego finansowania firm MŚP przez sektor leasingowy”– wyjaśnia Andrzej Krzemiński,
przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
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Pojazdy lekkie i maszyny
Pojazdy lekkie (czyli osobowe, dostawcze i ciężarowe o dmc. do 3,5 t) w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju rynku leasingu. Największy udział
w strukturze przedmiotowej tego segmentu (aż 82%) zajmują samochody
osobowe.
W 2016 r. branża leasingowa sfinansowała zakup samochodów z grupy pojazdów lekkich o łącznej wartości 24,4 mld zł
przy 30,9-procentowej dynamice (r/r) dla
tego segmentu. Wynik ten jest mocno

Transport ciężki
Wzrost finansowania w segmencie
transportu ciężkiego w 2016 r. wyniósł
27,7% r/r. Odnotowane wzrosty widoczne były w większości kategorii tego segmentu – to jest w zakresie finansowania
ciągników siodłowych, naczep/przyczep,
samochodów ciężarowych o dmc. powyżej 3,5 t czy autobusów. Rozwój ten
w wyraźny sposób łączy się z 22,5-pro-

centowym wzrostem rejestracji nowych
pojazdów ciężarowych w ubiegłym roku.
W 2016 r. branża leasingowa sfinansowała środki transportu ciężkiego
o łącznej wartości 17,2 mld zł. Wzrosty
finansowania wynikają głównie z wymiany używanego taboru na nowe pojazdy
spełniające normę emisji spalin Euro VI
oraz z procesów zachodzących w gospodarce: strefa euro stopniowo się rozwija
(dzięki czemu rośnie nasz eksport) i rośnie popyt krajowy w Polsce. Równie istotne okazują się także współpraca firm
leasingowych z przedsiębiorstwami miejskimi (w zakresie finansowania autobusów), utrzymujące się niskie ceny paliw
oraz pojedyncze transakcje na leasing
samolotów.
„Chyba nikt nie przewidywał kolejnego roku z tak wysokimi, szybszymi
niż cały rynek leasingu (16,6%), wzrostami w transporcie ciężkim. Po ponad
26-procentowym wzroście finansowania w 2015 r. branża transportowa przewidywała spowolnienie w II półroczu
2016 r., a nawet dość ostre wyhamowanie na koniec roku. Tymczasem okazało

Finansowanie rynku ruchomości (pojazdy) w 2016 r. (wartość netto w mln zł)
© ZPL

Pojazdy:
osobowe
ciężarowe o dmc. < 3,5 t
ciężarowe
ciężarowe o dmc. > 3,5 t
ciągniki siodłowe
naczepy/przyczepy
autobusy
inne
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2015
31 480,7
15 174,4
3 481,3
12 392,2
2 033,0
6 669,3
2 741,8
948,1
432,8

2016
40 613,4
19 992,1
4 436,7
15 810,1
2 518,9
8 528,4
3 423,5
1 339,2
374,5

------------------------------------------------------------

W strukturze finansowania przedmiotów przez branżę leasingową wyróżnia
się kilka podstawowych grup. Wśród nich
znajdują się zarówno pojazdy osobowe,
dostawcze i ciężarowe o dmc. do 3,5 t (stanowiące łącznie 42,1% udziału w rynku),
jak i środki transportu ciężkiego, czyli
ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, samochody ciężarowe o dmc. powyżej 3,5 t,
autobusy, samoloty, statki, środki transportu kolejowego (z łącznym udziałem
w rynku na poziomie 29,7%). Kolejną
grupą aktywów finansowanych przez
branżę są maszyny i inne urządzenia
wykorzystywane w rolnictwie, budownictwie, produkcji tworzyw sztucznych
i obróbce metali, przemyśle spożywczym,
sektorze IT czy sektorze medycznym.
Łączny udział maszyn i urządzeń w rynku,
liczonych łącznie z IT, wynosi 26,4%.

skorelowany z wyraźnym wzrostem rejestracji nowych samochodów osobowych
i dostawczych: o 16,6% r/r za cały 2016 r.,
do 475,9 tys. sztuk. Dobre wyniki na
rynkach motoryzacyjnych widoczne są
także w innych krajach Europy.
Transakcje dotyczące maszyn i innych
urządzeń (liczone łącznie z IT) odnotowały spadek r/r 3,4% przy wartości nowych umów na poziomie 15,3 mld zł. Sytuacja ta miała miejsce głównie z powodu
kończących się środków z perspektywy
unijnej 2007–2013 i brak jeszcze wydatkowania kolejnych z perspektywy
2014–2020.

------------------------------------------------------------

Struktura rynku

struktura finansowania przedmiotów

------------------------------------------------------------

Związek Polskiego Leasingu szacuje,
że 53% spośród wszystkich klientów stanowią ci o rocznych obrotach do 5 mln zł.
Są to firmy kwalifikowane jako mikroprzedsiębiorstwa według kryteriów Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Rozwoju).
Ponad 70% oferty branży leasingowej stanowią usługi dla firm o obrotach
do 20 mln zł. Grupa ta obejmuje całość
firm mikro oraz istotną część małych
firm (przedsiębiorstwa o obrotach do
10 mln euro). Z szacunków ekspertów
wynika, że ponad 3/4 swoich usług branża leasingowa kieruje łącznie do mikro
i małych firm. Pozostali odbiorcy usług
to firmy o obrotach powyżej 20 mln zł.
Branża leasingowa w marginalnym stopniu finansuje sektor publiczny. Również
klienci indywidualni stanowią niewielki
obszar działalności firm leasingowych.

© ZPL
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2016/2015
29,0%
31,7%
27,4%
27,6%
23,9%
27,9%
24,9%
41,3%
–13,5%

| BIZNES |
się, że w 2016 r. rynek leasingu transportu ciężkiego (w sektorze ciągników
siodłowych, naczep i przyczep) wzrósł
o ponad 27%, a Idea Leasing umocniła
pozycję lidera, osiągając jeszcze szybszy
wzrost – aż 31% r/r, co przełożyło się na
portfel nowych umów o wartości ponad
1,13 mld zł” – komentuje Małgorzata
Terlecka-Urbanik, dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych Idea Leasing SA.

Przede wszystkim ciągniki
W strukturze przedmiotowej leasingu
transportu ciężkiego niemal połowę stanowiły ciągniki siodłowe (49%). Łączna
wartość sfinansowanych w 2016 r. ciągników przekroczyła 8,5 mld zł. Kolejne
pozycje zajęły naczepy i przyczepy z udziałem 20% (3,4 mld zł) oraz samochody
ciężarowe o dmc. powyżej 3,5 t – 15%
(2,5 mld zł). Z kolei największą dynamikę
wzrostu r/r odnotowały dwie kategorie:
samoloty, statki i kolej oraz autobusy,
choć łącznie wartość ich finansowania
nie przekroczyła 2,5 mld zł.
„Obserwujemy, że polskie firmy transportowe są bardzo dobrze oceniane w Europie Zachodniej, szczególnie pod względem jakości świadczonych usług. Dzięki
temu zdobywają coraz więcej kontraktów i zgłaszają zapotrzebowanie na nowe
pojazdy, głównie ciągniki i naczepy. Problem braku kierowców w branży transportu ciężkiego częściowo został rozwiązany poprzez zatrudnianie młodych
pracowników wchodzących na rynek,
a także pracowników pochodzących ze
wschodniej części Europy” – dodaje Małgorzata Terlecka-Urbanik.

Wyniki badania koniunktury
branży leasingowej
Związek Polskiego Leasingu kwartalnie realizuje badanie koniunktury branży
leasingowej. Badanie jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za
sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL.
Dane dotyczą oceny mijającego okresu
oraz trendów w kolejnym kwartale.
W I kwartale 2017 r. ankietowane
firmy oczekują wzrostu zatrudnienia oraz
przyspieszenia aktywności sprzedażowej.
Jednocześnie spodziewają się nieznacznego pogorszenia jakości portfela leasingowego. Badane firmy oczekują też

wyższego poziomu finansowania dla
wszystkich głównych grup środków trwałych, przy czym zdecydowanie najlepsze
perspektywy widzą dla finansowania pojazdów lekkich oraz transportu ciężkiego.
Nieco słabsze perspektywy rysują się
dla maszyn i IT.

A jaki będzie rok 2017?
W 2017 r. branża leasingowa oczekuje
wzrostu na poziomie 16,5% i 67,7 mld zł
łącznej wartości udzielonego finansowania. Analizy przygotowane przez Marcina
Nieplowicza, dyrektora ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL, zakładają, że
dynamika rynku w 2017 r. będzie zgodna
z prognozowanym wzrostem inwestycji
prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego kraju. Prognozowany rozwój
rynku będzie opierał się na pojazdach

częcia wydatkowania środków z perspektywy unijnej 2014–2020, drgnie
segment maszyn i urządzeń. Potwierdzeniem tych przypuszczeń mogą być
wyniki zrealizowanego przez nas wśród
przedsiębiorców badania »Inwestycje
MŚP. Pod lupą«, z których wynika, że
w najbliższych miesiącach połowa firm
planuje inwestycje, z czego 15% w maszyny produkcyjne, a 12% w pojazdy” –
komentuje Radosław Woźniak.
Związek Polskiego Leasingu prognozuje, że w 2017 r. wzrost finansowania
leasingiem pojazdów ciężkich wyniesie
14,4% r/r i osiągnie poziom ok. 18,1 mld zł.
Niestety, przedstawicieli firm leasingowych niepokoją ostatnie informacje na temat unijnego tzw. sojuszu drogowego,
skierowanego także przeciwko polskim
firmom transportowym. Sygnatariusze
sojuszu, ministrowie transportu 9 krajów

Struktura przedmiotowa
rynku transportu ciężarowego

lekkich (ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne), pojazdy ciężkie (za sprawą wymiany starego
taboru samochodowego na nowe pojazdy spełniające normę emisji Euro VI
i utrzymujący się wzrost eksportu) oraz
finansowanie maszyn.
„W nadchodzących miesiącach, podobnie jak w minionym półroczu, nasza
gospodarka powinna być pod wpływem
dobrej koniunktury, szczególnie w handlu
detalicznym. Wzrosty będą napędzane
zarówno większymi zamówieniami z zagranicy, jak i wewnętrznym popytem krajowym. Nadal motorem napędzającym
rynek będą pojazdy. Spodziewamy się, że
w drugiej części roku, za sprawą rozpo-

europejskich (Francji, Austrii, Belgii,
Danii, Niemiec, Włoch, Luksemburga,
Szwecji oraz Norwegii), zamierzają wprowadzić przepisy, które doprowadzą do
utrudnienia i ograniczenia działalności
m.in. polskich kierowców ciężarówek
w Europie Zachodniej. „Myślę jednak, że
podobnie jak w analogicznych sytuacjach,
czyli zaostrzenia unijnego prawa czy
ustawy Milog, polscy przedsiębiorcy doskonale sobie poradzą i tzw. sojusz drogowy nie będzie miał znaczącego wpływu
na wyniki branży” – mówi Małgorzata
Terlecka-Urbanik.

Opracowała Renata Pawliszko
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Polski rynek autobusów
w 2016 r.
Piotr Muskała

W Polsce w 2016 r. sprzedano łącznie 1987 nowych autobusów.
Podtrzymany trend wzrostowy pozwolił na uzyskanie najwyższego
w historii wyniku sprzedaży.

ostatnich latach polski rynek
autobusowy systematycznie
podnosi się po recesji związanej z kryzysem gospodarczym i z roku
na rok notujemy stały wzrost sprzedaży
nowych autobusów, przede wszystkim
w kategorii pojazdów miejskich, turystycznych i minibusów. „Czarną owcą”
pozostaje nadal kategoria pojazdów lokalnych/międzymiastowych. Takie przewozy wciąż są obsługiwane głównie pojazdami używanymi, zarówno krajowej
produkcji, jak również sprowadzanymi
z Zachodu (przeważnie z Niemiec).

sów w Polsce. Doskonały wynik marki
Mercedes-Benz związany jest przede
wszystkim ze sprzedażą minibusów
(694 szt.). W pozostałych kategoriach
zarejestrowano w Polsce 257 nowych
autobusów z gwiazdą na masce.
Z kolei Solaris z wynikiem 465 sprzedanych autobusów jest niepodważalnym
liderem na rynku autobusów miejskich.
Podpoznański producent sprzedał w Polsce o 117 pojazdów więcej niż przed rokiem, co dało niemal 34-procentowy
wzrost sprzedaży i zapewniło mu udział
w rynku na poziomie 23,4%. Zwycięzcy
zamieniają się miejscami na podium,

jeśli brać pod uwagę wyłącznie autobusy o dmc. > 10 t, a więc Solaris podobnie jak w poprzednich latach został
liderem sprzedaży dużych autobusów. Na
trzecim miejscu uplasował się Ford, oczywiście dzięki bardzo dobrej sprzedaży
minibusów. Ford sprzedał 105 minibusów, osiągając dzięki temu ponad 6-procentowy udział w rynku. Czwarte miejsce
przypadło w udziale Scanii. Szwedzki
producent sprzedał 78 autobusów. Piąte
miejsce zajęła Setra (71 szt.), co wskazuje na coraz silniejszą pozycję segmentu
autokarów turystycznych, zwłaszcza wysokiej klasy.

Producenci
Najwyższe wyniki sprzedaży uzyskały dwie marki: Mercedes-Benz i Solaris. W przypadku Mercedesa sukces (951
sprzedanych autobusów o dmc. > 3,5 t)
związany jest, podobnie jak w ubiegłych
latach, z doskonałą sprzedażą minibusów
(w tym także pojazdów karosowanych
przez małych producentów na podwoziach Mercedes-Benz). Niemiecki producent zanotował ponad 50-procentowy
wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym i niemal 50-procentowy
udział w całym rynku nowych autobu-
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Udziały poszczególnych producentów w sprzedaży nowych
autobusów o dmc. > 3,5 t
na polskim rynku w 2016 r.
Market shares of main
OEMs in the sales of new buses
and coaches in Poland in 2016
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RON na pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych. Liderem rynku minibusów jest Mercedes-Benz, tuż za nim
uplasował się Ford. Znaczna część sprzedaży minibusów to pojazdy zabudowywane w Polsce przez takich producentów, jak m.in. Mercus Bus (225 szt.),
Auto-Cuby (74 szt.), Bus Prestige (48 szt.),
CMS-Auto (46 szt.) i Automet (39).
Sprzedaż 722 autobusów miejskich
oznacza 26 więcej niż rok wcześniej.
Wzrost 3,7% jest co prawda niewielki,
jednak eksperci wskazują na niski udział
pojazdów zakupionych w ramach programów unijnych, które dopiero wchodzą
w fazę realizacji. Najwięcej nowych autobusów miejskich trafiło do Warszawy
(MZA i Arriva zakupiły łącznie 94 szt.),

W swoich analizach autobusowego
rynku transportowego firma JMK podkreśla, że w 2016 r. zmniejszył się w stosunku do poprzedniego okresu udział
autobusów, które zbudowano w fabrykach znajdujących się w Polsce (558 szt.
– 28,1%, odpowiednio w 2015 r. 656 szt.
– 37,6% i w 2014 r. 479 szt. – 30,9%).
W czołówce sprzedaży w Polsce zabrakło
takich renomowanych producentów autobusów jak m.in. Volvo, MAN, Irizar,
Van Hool czy Iveco. Od kilku lat w rankingu marek na polskim rynku tworzy się
swoisty dipol Mercedes-Benz–Solaris,
przy czym niemiecki producent niepodzielnie „zagarnia” segment turystyczny
i minibusów, a polski – autobusów miejskich. Wysoka tegoroczna pozycja Setry
daje firmie Evo Bus praktycznie absolutną dominację w segmencie turystycznym. Wysokie miejsca Forda i Scanii
(obaj producenci odnotowali wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2015) również
wydają się powoli stabilizować. Dziwi
nieco niewielka sprzedaż Volvo i MAN-a
mających swoje fabryki w Polsce.

Segmenty
W 2016 r. sprzedano najwięcej minibusów (858 szt.), a więc ponad 40% nowych autobusów to tzw. busy. Tradycyjnie duży udział miały również autobusy
miejskie (722 szt.). Największym zaskoczeniem jest wysoka sprzedaż autokarów
turystycznych (347 szt.). W świetle
rosnącego udziału transportu lotniczego
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Mercedes zawdzięcza zwycięstwo
przede wszystkim minibusom

Solaris zwyciężył na rynku autobusów miejskich oraz autobusów o dmc. > 8,5 t

(tanie linie) i „odrodzenia” kolei międzymiastowej dobra sprzedaż autokarów jest tym bardziej godna uwagi. Przy
obecnych stawkach opłat za wynajem
autokarów zakup fabrycznie nowych pojazdów jest dla przewoźników nie lada
wyzwaniem. Jednak wymagania rynku
i chęć podnoszenia jakości usług oraz
konkurencja robią swoje. Doskonała
sprzedaż autobusów turystycznych to
nie tylko 347 pojazdów zakupionych typowo jako autokary. Do nich należy doliczyć 56 MAN-ów dla wojska i 12 autokarów, które będą wykorzystywane jako
międzymiastowe. Łącznie daje to 415
sprzedanych w Polsce autokarów.
Dobra sprzedaż minibusów to zasługa przede wszystkim zakupów robionych
przez małych przewoźników prywatnych
oraz dofinansowania ze środków PEF-
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z kolei prywatny przewoźnik z podwarszawskich Mościsk zarejestrował 117
autobusów, które trafiły do Warszawy
i Krakowa. Krakowscy przewoźnicy zakupili 91 nowych autobusów. Z dużych
zamówień warto jeszcze odnotować Jaworzno (39 autobusów), Jastrzębie Zdrój
(również 39) oraz Lublin (33).
W 2016 r. udział autobusów ekologicznych w sprzedaży autobusów miejskich wyniósł niecałe 6%. Autobusy gazowe trafiły m.in. na ulice Częstochowy,
Myślenic i Katowic. Autobusy elektryczne i hybrydy wyjechały na linie w Jaworznie, Krakowie i Warszawie. Łącznie
w 2016 r. zarejestrowano 41 nowych
pojazdów z napędami alternatywnymi
lub zasilanych gazowo, w tym 19 z zasilaniem gazowym, 17 hybryd i 5 autobusów elektrycznych. Jest to co prawda

.eu
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Udziały poszczególnych marek autobusów używanych
importowanych
do Polski w 2016 r.
Market shares
of different OEMs
in the Polish used
bus market in 2016

o ponad połowę mniej niż rok wcześniej,
ale w 2017 r. zrealizowanych będzie
dużo „zielonych” kontraktów, można
więc mówić o zachowaniu w tym zakresie trendu wzrostowego. Na 2017 r.
szykują się kolejne duże dostawy autobusów miejskich (np. do Wrocławia),
w tym także elektrycznych, hybrydowych i gazowych.
Jak zawsze w ogonie pozostaje segment autobusów międzymiastowych (lokalnych). W 2016 r. zakupiono zaledwie
56 takich autobusów, przy czym część
z nich to autokary do obsługi tras międzymiastowych (dalekobieżnych) zakupione przez PKS i Polskiego Busa. Rynek
przewozów pracowniczych i podmiejskich wciąż musi się zadowolić autobusami używanymi, a o jego skali świadczy
choćby liczba sprzedanych autobusów
używanych, wśród których niewiele jest
przecież pojazdów miejskich – dominują
lokalne, międzymiastowe i turystyczne.
Sprzedanych 56 autobusów międzymiastowych to niecałe 3% całego krajowego
rynku autobusowego. Taki fatalny stan
utrzymuje się już od 8 lat, od czasu kryzysu i drastycznego spadku zamówień
z PKS-ów oraz samorządów na potrzeby przewozów szkolnych. Największym
przegranym katastrofalnej sytuacji w tym
segmencie rynku jest Autosan.

Autobusy używane
W 2016 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 3575 autobusów używanych, a więc na polskim rynku wciąż
przeważają zakupy „używek”. Jest to
jednak o 249 szt. mniej niż rok wcześniej, co w połączeniu ze wzrostem sprzedaży nowych pojazdów może oznaczać,
że są to pierwsze symptomy końca wieloletniego okresu dominacji używanych
autobusów na naszych drogach.

Oczywiście poprawa struktury wiekowej taboru wymaga jeszcze wielu lat,
niemniej jednak w 2016 r. przełamany
został trwający od dłuższego czasu trend
wzrostowy importu używanych autobusów. Jeszcze kilka – kilkanaście lat temu
używane autobusy sprowadzane zza naszej zachodniej granicy to pojazdy wyeksploatowane, kilkunasto-, a nawet ponad dwudziestoletnie. Dziś jest już nieco
lepiej, choć do ideału wciąż jeszcze daleko.
Polscy przewoźnicy operujący w branży
turystycznej kupują autobusy kilkuletnie,
maksymalnie kilkunastoletnie. Wyeksploatowane kilkunastolatki trafiają jednak do przewoźników obsługujących
trasy lokalne, co wyraźnie zaznacza się
w strukturze wieku sprowadzanych pojazdów. W 2016 r. niemal 30% sprowadzonych nad Wisłę autobusów wyprodukowano w latach 2000–2002, a więc
ponad 15-letnich. Jeśli do tego doliczyć
pojazdy z okresu 1997–1999, daje to łącznie ok. 45% sprowadzonych do Polski autobusów używanych.

Podsumowanie
Rok 2016 był rekordowy, jeśli chodzi
o liczbę sprzedanych nowych autobusów. Zmniejszył się jednocześnie import
pojazdów używanych. Dobra sytuacja
miała miejsce praktycznie we wszystkich
segmentach rynku, począwszy od autokarów turystycznych, przez klasycznie
już dobrą passę w autobusach miejskich
związaną ze środkami publicznymi (w tym
unijnymi), aż po dynamicznie rozwijający
się od paru lat segment minibusów. Zastój, podobnie jak przez wszystkie lata
od kryzysu, obserwujemy w segmencie
autobusów lokalnych i międzymiastowych. Lukę taborową wypełniają tam
wciąż kilkunastoletnie pojazdy importowane z Europy Zachodniej. Nadzieje

związane ze zmianami legislacyjnymi
wciąż musimy odłożyć na przyszłość –
ustawa, która ma poprawić sytuację,
wejdzie w życie dopiero w 2018 r. Spadkobiercy dawnego PKS-u, podobnie jak
ich pasażerowie, wciąż są w trudnej sytuacji zarówno z powodu wieku i stanu
taboru, jak i jego liczby niewystarczającej
do zapewnienia dostępności transportu
lokalnego na europejskim poziomie. Problem wydaje się duży, a jego przyczyny
leżą głównie w braku wizji transportu lokalnego w skali ogólnokrajowej. Nie chodzi tu bynajmniej o centralizację zarządzania usługami transportu lokalnego
na wzór dawnego PKS, a raczej o dostęp
do odpowiednich środków dla urzędów
marszałkowskich, które mogłyby organizować takie przewozy w systemie podobnym do transportu miejskiego.

Źródło danych: analiza PZPM i JMK
przygotowana na podstawie danych
z Centralnej Ewidencji Pojazdów
(MSW/MC)

Summary
The registrations of new buses and
coaches in Poland in 2016 have reached its historic highest level of 1987
vehicles. The market leader again
was Mercedes-Benz with the sales of
951 vehicles (GVW > 3.5 t), including very good sales of mini- and
midi-buses (694 buses). The undisputable leadership in the city bus
market was again confirmed by Solaris Bus & Coach – the polish manufacturer sold 465 buses vehicles
which is 34% more than year before. The third position was taken by
Ford – thanks to high sales of minibuses (105 vehicles). Scania sold 78
vehicles, and Setra – 71 coaches.
The last score points to the increasing importance of touristic busses
on the polish market, especially those
of high class.
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Solaris Urbino Electric
– Międzynarodowy
Autobus Roku 2017

Podsumowanie
roku 2016
w Solarisie

Piotr Muskała

1300 sprzedanych autobusów i trolejbusów,
tytuł International Bus of The Year 2017
oraz rozwój napędów alternatywnych
i działu tramwajowego – tak w skrócie
można podsumować ubiegły rok w firmie
Solaris. Podpoznański producent jak
co roku na lutowej konferencji prasowej
pochwalił się swoimi osiągnięciami.
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2016 r. Solaris Bus & Coach SA
osiągnął przychód 1,72 mld zł.
Funkcję prezesa zarządu objęła ponownie Solange Olszewska. Firma
rozpoczęła współpracę z innymi podmiotami w zakresie rozwoju napędów
elektrycznych i produkcji tramwajów.
471 autobusów spod znaku zielonego
jamnika trafiło do krajowych przewoźników. Jest to nieco ponad 36% całego wolumenu produkcji firmy. Taki wynik przełożył się na 66% udziału w rynku
autobusów miejskich o dmc. > 8 t w Polsce i jest to rekord w 20-letniej historii producenta, który spodziewa się, że
w tym roku może osiągnąć jeszcze lepszy rezultat.
Największymi krajowymi odbiorcami
Solarisa w 2016 r. były następujące firmy: MPK Kraków (77 autobusów, w tym
5 elektrycznych i 12 hybrydowych), Mobilis Warszawa (54 szt.), Arriva Warszawa
(54 autobusy, w tym 4 hybrydowe). Po
raz pierwszy autobusy z Bolechowa wybrał w 2016 r. Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie, dokąd dostarczono 2 autobusy Urbino 12.
Rok 2016 można określić jako udany
dla polskiego producenta również na
rynkach zagranicznych. Łącznie firma
wyeksportowała 829 pojazdów. Najwięcej (276 szt.) dostarczono do Niemiec.
Kolejnymi krajami pod względem liczby
sprzedanych autobusów były Izrael i Włochy. Warto odnotować, że dobry wynik
sprzedażowy we Włoszech związany jest
z rozpoczęciem realizacji dostaw z zamówienia na 300 autobusów międzymiastowych Solaris InterUrbino dla firmy
Cotral. Jest to drugie pod względem łącznej liczby pojazdów zamówienie w historii Solaris Bus & Coach SA. Duże zamówienia Solaris zrealizował również
w Austrii, Hiszpanii, Czechach, Szwaj-
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carii i Francji. Po kilkanaście autobusów miejskich trafiło również do krajów
skandynawskich.
W 2016 r. do oferty nowego modelu
dołączyły Solaris Urbino 12 CNG, Solaris Urbino 12 Hybrid z napędem spalinowo-elektrycznym oraz midibus Urbino
10,5. Na bieżący rok planowana jest premiera przegubowego nowego Solarisa
Urbino 18 w wersji elektrycznej oraz nowego trolejbusu Trollino. Dodatkowo
producent zapowiedział poszerzenie listy
produktów o trolejbus z baterią oraz wodorowym ogniwem paliwowym. Dziesięć
tego typu pojazdów zamówił przewoźnik w Rydze (Łotwa).
Od kilku lat Solaris mocno stawia na
rozwój napędu elektrycznego. Jednym
z owoców tej pracy jest powołany wspólnie z grupą dziewięciu innych firm i instytucji klaster o nazwie „Polski Autobus
Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. W skład klastra wchodzą:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-

Dariusz Michalak,
wiceprezes zarządu
Solaris Bus & Coach SA

Z punktu widzenia rozwoju technologicznego najważniejszym celem na
najbliższą przyszłość jest dla nas dokończenie tego procesu transformacji – przejścia z poprzedniej generacji
do nowego Urbino, tak aby wszystkie modele, które chcemy utrzymywać w ofercie, były dostępne w nowej wersji. Ważna jest stabilizacja
i pełne urynkowienie nowych rozwiązań w obszarze e-mobility, tak aby
były niezawodnymi i sprawdzonymi
w 100% rozwiązaniami, które można
aplikować i implementować na różnych rynkach. Dotyczy to także całego
łańcucha naszych poddostawców.

Solange Olszewska,
prezes zarządu Solaris Bus & Coach SA

Miniony rok, zamykający dwudziestolecie naszej działalności, był pełen nowych doświadczeń. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zarówno
ja oraz zarząd, jak i pracownicy naszej
firmy jesteśmy pełni zapału i motywacji do pracy, aby świętować kolejne tego
typu jubileusze. W obszarze sprzedaży
symptomatyczny jest wzrost liczby zamówień autobusów elektrycznych. Myślę,
że jesteśmy dobrze przygotowani do
„elektrycznej zmiany”, która następuje
na rynku pojazdów komunikacji publicznej w Polsce i w Europie.
Jesteśmy także niezwykle dumni ze zdobycia nagrody Autobus Roku 2017 dla
naszego autobusu elektrycznego. To mię-

wie, EC Grupa, Ekoenergetyka Polska,
Impact Clean Power Technologies, Komel,
Medcom, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska oraz SKB Drive
Tech. Liderem przedsięwzięcia jest Solaris. Klaster został utworzony, aby połączyć
siły polskich firm w obszarze elektromobilności. Wkrótce dołączy do niego jeszcze kilka podmiotów. Jak zapewnia dr inż.
Dariusz Michalak, wiceprezes Solaris Bus
& Coach SA odpowiedzialny za badania
i rozwój, w ramach klastra zostaną opracowane rozwiązania, które podniosą poziom zaawansowania technologicznego
pojazdów i pozwolą na skomercjalizowanie tych rozwiązań nie tylko na rynku polskim, ale także na rynkach światowych.
Zwieńczeniem dotychczasowych prac
firmy na rzecz rozwoju autobusu elektrycznego było otrzymanie prestiżowej
nagrody International Bus of the Year.
We wrześniu 2016 r. podczas IAA w Hanowerze statuetką uhonorowano Solarisa za autobus Urbino 12 electric. Warto
podkreślić, że po raz pierwszy w historii tę prestiżową nagrodę zdobyła polska
firma i po raz pierwszy za autobus elektryczny. Przyznana nagroda idzie w parze z komercyjnym sukcesem elektrobusa

dzynarodowy dowód uznania dla poziomu zaawansowania technologicznego
naszych pojazdów bateryjnych. Ten rok
rozpoczął się dla nas bardzo pozytywnie
od zdobycia kilku dużych kontraktów,
z zamówieniem na 208 autobusów hybrydowych w Belgii na czele. Plany produkcyjne wyglądają więc bardzo optymistycznie.
Oczywiście nie możemy spoczywać na
laurach, ponieważ sytuacja na europejskim rynku autobusowym jest niezwykle
dynamiczna. Nieustannie więc pracujemy nad poprawą naszej efektywności
i rentowności z korzyścią nie tylko dla
sytuacji naszej firmy i pracowników, ale
także polskiej gospodarki. To w Polsce
tworzymy w sposób bezpośredni i pośredni blisko 8000 miejsc pracy, a nasza działalność generuje dla systemu
gospodarczego naszego kraju wartość
dodaną w wysokości ponad miliarda
złotych rocznie.

z jamnikiem. Solaris wygrał dwa duże
zamówienia na dostawę autobusów elektrycznych w Polsce (22 dla PKM w Jaworznie oraz 20 dla MPK Kraków) i zamówienia na autobusy elektryczne do
Finlandii i Norwegii. Łącznie Solaris
dostarczył już ponad 100 autobusów
elektrycznych, które możemy spotkać
na ulicach miast w Austrii, Czechach,
Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce
i Szwecji.
Rok 2016 przyniósł istotne zmiany
w dziale tramwajowym Solarisa. Od
1 stycznia 2017 r. rozpoczęła działalność
spółka Solaris Tram Sp. z o.o., będąca
joint venture firm Solaris oraz Stadler,
która poprowadzi w Środzie Wielkopolskiej wspólny zakład produkcji tramwajów. Solaris Tram i Stadler Polska w formie konsorcjum będą wspólnie brały
udział w przetargach na rynkach europejskich (także polskim). Liderem konsorcjum będzie Stadler. W planach na
2017 r. jest znaczna rozbudowa fabryki
w Środzie Wielkopolskiej. Dostawy tramwajów Solarisa w 2016 r. objęły odbiorców zagranicznych.

Zdjęcia: © Solaris Bus & Coach
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Ducato
w 2016 r. po raz kolejny
był najchętniej kupowanym
samochodem dostawczym
w Polsce i walnie przyczynił się
do zajęcia przez Fiat Professional pierwszego miejsca
w rankingu sprzedaży

Boom z hamulcem

Tomasz Marszałek

Polski rynek samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
osiągnął w 2016 r. rekordowy wynik – niemal 60 tys. sztuk. W ostatnich miesiącach
ub. r. zauważalnie zmniejszyła się jednak dynamika jego wzrostu. Liderem rankingu
sprzedaży, podobnie jak w 2015 r., jest Fiat Professional, ale coraz skuteczniej
gonią go Renault, PSA i Ford.

edług danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
opracowanych na podstawie
Centralnej Ewidencji Pojazdów, w 2016 r.
w Polsce zarejestrowanych zostało 59 812
nowych samochodów dostawczych o dmc.
< 3,5 t. To o 12,3% więcej niż w roku
2015 i najlepszy roczny wynik sprzedaży samochodów dostawczych w ciągu
ostatnich 25 lat (sprzedawcom samo-

chodów dostawczych udało się ulokować
w polskim rynku niemal 60 tys. pojazdów).
Pojawia się jednak na tym rekordzie
pewna rysa. W tym segmencie rynku
w grudniu pogłębił się utrzymujący się
czwarty miesiąc z rzędu spadek – wyniósł
–8,1% r/r (w listopadzie –0,8%, w październiku –6,4% i we wrześniu –0,6%)
po wcześniejszych 21 miesiącach nieprzerwanego wzrostu. Z czego to wynika?
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Rysa na szkle
Eksperci jako winowajcę wskazują
polityków i urzędników (czytaj: rząd).
Ich wypowiedzi i zapowiedzi, szczególnie te mówiące o zaostrzaniu kontroli
skarbowych, dosyć skutecznie hamują
zapał przedsiębiorców do inwestowania
– także w środki transportu. W 2015 r.
polski rynek samochodów osobowych

| BIZNES |

Mocna czołówka
Na koniec 2016 r. wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek
nie było zmiany na pierwszych miejscach. Fiat Professional, marka należąca
do koncernu Fiat Chrysler Automobiles,
niezagrożona na pierwszej pozycji rankingu sprzedaży zarejestrowała jednak
o 1,2% mniej aut niż rok wcześniej –
łącznie 11 729 szt. Jej udział wyniósł nieznacznie poniżej 1/5 rynku (19,6%). Co
ciekawe, Fiat Professional sprzedał w Polsce niewiele mniej samochodów niż należące do tego samego koncernu marki
oferujące auta osobowe, czyli Fiat, Alfa
Romeo, Jeep i Lancia. Włoska marka
utrzymała pozycję zdecydowanego li-
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Razem 1–15
Pozostałe
Ogółem

Ford
Peugeot
Iveco
Volkswagen
Mercedes-Benz
Citroën
Opel
Dacia
Škoda
Toyota
Nissan
Hyundai
Isuzu

11 729
8559
6095
5472
5173
4801
4382
3729
3268
2332
1269
913
681
391
378
59 172
640
59 812

dera w sprzedaży samochodów dostawczych w kraju. Fiat Ducato to od 10 lat
najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. W 2016 r. model ten
z liczbą 7526 zarejestrowanych pojazdów
zdominował po raz kolejny rynek samochodów dostawczych w Polsce. Pozycje
nr 2 i 3 w sprzedaży marki Fiat Professional zajęły modele Doblò (2025 szt.)
oraz Fiorino (1450 szt.).
Na drugim miejscu rankingu, podobnie jak rok wcześniej, znalazło się Renault
z liczbą 8559 zarejestrowanych samochodów (+11,9% r/r). Tu także najpopularniejszym modelem był największy
z oferowanych samochodów dostawczych,
czyli Master. Ten samochód dzięki wprowadzonym niespełna trzy lata temu modyfikacjom, głównie znakomitym silnikom wysokoprężnym o pojemności 2,3 l,
skutecznie depcze po piętach Fiatowi
Ducato. „Rok 2016 był dla nas bardzo
udany. W Polsce był to już kolejny rekordowy rok dla naszych marek. Aktualnie
dysponujemy najmłodszą flotą samochodów w Europie, nasze nowości modelowe spodobały się klientom. Mam
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10,19%
9,15%
8,65%
8,03%
7,33%
6,23%
5,46%
3,90%
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0,65%
0,63%
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1916
1090
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Pozycja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsze rejestracje nowych samochodów dostawczych
o dmc. 3,5 t (sztuki) i procentowy udział w rynku
----------------------------------------------------------------------------------------------

i lekkich dostawczych po raz pierwszy od
wejścia do Unii Europejskiej przekroczył
400 tys. (408 260 szt.), teraz zbliżamy
się do 500 tys., ale ciągle jesteśmy daleko za Europą. W przeliczeniu na 1000
mieszkańców kupujemy zaledwie 12 samochodów, podczas gdy średnia europejska zbliża się do 30. Po co więc tu studzić zapały? Nasi politycy wciąż jakoś nie
potrafią zrozumieć, że siłę budżetu buduje się na sprawności i wielości działających w kraju podmiotów gospodarczych. Jeśli firmy mają stworzone dobre
warunki do funkcjonowania, to płacą
podatki. Im jest ich więcej, tym lepiej dla
państwa. I to jest właściwa droga, a nie
podnoszenie stawek podatków i tworzenie coraz to nowych obciążeń.
Tradycyjnie już (też ze względów podatkowych) bardzo dobrym miesiącem
dla sprzedawców aut dostawczych był
grudzień. Według analiz PZPM w ostatnim miesiącu 2016 r. przybyło 5831 nowo
zarejestrowanych pojazdów tego rodzaju.
Był to, chociaż ze spadkiem (–8,1% r/r)
najlepszy miesiąc ub. r. Wynik tego miesiąca w stosunku do poprzedniego był
wyższy o 17,2% (+857 szt.). Zmiana
wymagań dla nowo rejestrowanych samochodów kategorii N1, która weszła od
września br., przyhamowała rezultaty
czterech ostatnich miesięcy. Dodatnio
oddziaływała na rozwój tej części rynku
samochodów ogólnie pozytywna ocena
koniunktury w handlu detalicznym (wg
badań GUS). Zwłaszcza w tym obszarze
gospodarki są wykorzystywane lekkie
samochody dostawcze. Jednak w grudniu ocena koniunktury nie była już tak
pozytywna jak wcześniej.

Zmiana
% r/r
–2,4%
11,9%
16,5%
3,8%
58,6%
–0,1%
20,6%
3,2%
26,0%
21,7%
16,4%
11,8%
76,4%
103,6%
20,4%
12,1%
28,5%
12,3%

nadzieję, że w 2017 r. utrzymamy wzrost
sprzedaży na podobnym poziomie” – skomentował Grzegorz Zalewski, dyrektor
generalny Terytorium East w Renault.
Trzecia lokata przypadła Fordowi,
który sprzedał 6095 samochodów dostawczych (+16,5%). W końcu zaczął być
odczuwalny efekt wymiany całej gamy
modelowej tej marki. Ford zepchnął na
czwartą pozycję w rankingu Peugeota,
który ulokował na rynku 5472 samochody (+3,8%). Piąte było Iveco ze sprzedażą 5173 sztuki. Marka ta zanotowała
najbardziej dynamiczny wzrost wśród
wymienionych – aż o 58,6%! Najbardziej
imponujące jest jednak to, że osiągnęła
to jednym modelem Daily. Zajmujący
szóstą lokatę Volkswagen na liście rankingowej zarejestrował 4288 aut dostawczych tej marki (–0,1%).
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy
wynikach dwóch marek koncernu PSA,
czyli Peugeota i zajmującego siódme miejsce Citroëna (3729 szt.; +3,2%). Samochody dostawcze obu francuskich producentów różnią się w zasadzie tylko detalami
zewnętrznymi, znaczkami na kierowni-
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Najpopularniejsze

cach i niuansami w wyposażeniu, czyli
bliźniaki Berlingo/Partner, Jumpy/Expert i Jumper/Boxer to w gruncie rzeczy
takie same pojazdy. Jeśli skumulujemy
ich wyniki, okaże się, że w Polsce zarejestrowano aż 9201 aut dostawczych
pochodzących od PSA – jednak będzie ich
wciąż mniej niż dostawczych Fiatów.

Trzecia lokata
w rankingu wskazuje
na to, że odnowiona
gama dostawcza Forda
wreszcie zdobyła serca
polskich klientów
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Renault Master w pięknym stylu dogania Ducato. Francuskiej marce
do pokonania włoskiego rywala zabrakło 211 pojazdów...

Wśród najpopularniejszych modeli
2016 r. na pierwszym miejscu utrzymał się Fiat Ducato (7510 szt.) mimo
spadku sprzedaży o 7,9% w skali roku.
Tuż za nim znalazł się Renault Master
(7299; +20%). To wynik gorszy od lidera
tylko o 211 sztuk! Kolejne były Iveco
Daily (5171 szt.; +58,7%), Peugeot Boxer (3380 szt.; +8,3%) i Mercedes-Benz
Sprinter (3251 szt.; +27,7%). Tak więc
pierwsza piątka najpopularniejszych
w Polsce nowych samochodów dostawczych składa się wyłącznie z dużych aut
o dmc. wynoszącej około 3,5 t. Dopiero
na szóstym miejscu znalazł się reprezentant grupy najmniejszych dostawczaków – to Dacia Dokker (2301 szt.), za nią
Fiat Doblò (2025 szt.), który wyprzedził
Forda Transita (1983 szt.). Pierwszą
dziesiątkę zamykają dwa małe bliźniaki
z koncernu PSA – na dziewiątym znalazł
się Citroën Berlingo (1830 szt.), a na dziesiątym Peugeot Partner (1702 szt.).
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Zadowoleni z rekordów

© Archiwum autora

O sile polskiego rynku świadczy to,
że trudno jest znaleźć producenta samochodów, którego przedstawiciele, oceniając rok 2016, byliby niezadowoleni.
Mimo zajęcia dopiero szóstego miejsca
w rankingu rejestracyjnym PZPM Volkswagen Samochody Użytkowe zakończył
go rekordowym wynikiem. Niemiecki producent poza wersjami typowo użytkowymi
swoje samochody dostawcze sprzedaje
też w osobowych wersjach i gdybyśmy
brali je pod uwagę, byłby czwarty w sta-

szłość” – powiedział Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody
Użytkowe.
Dział Samochodów Dostawczych Mercedes-Benz Polska także ma za sobą rekordowy rok i to pod wieloma względami.
Liczba rejestracji nowych samochodów dostawczych marki zwiększyła się o 25,5%,
do 4382 szt. (licząc podobnie jak u VW
razem z osobowymi wersjami 6543),
a głównym motorem wzrostu jest Sprinter. Popyt na ten model wzrósł o 28%, podczas gdy cały rynek dużych samochodów
dostawczych urósł „tylko” o 12%.

czych do 3,5 t, co stanowi wzrost ponad
37% w stosunku do grudnia 2015 r. Był
to najwyższy wzrost wśród czołowej
dziesiątki oraz najlepszy grudniowy wynik Opla w Polsce od 13 lat. Cały rok zakończył się dla Opla również rekordowo,
bo najlepszym wynikiem sprzedaży od 16
lat. W 2016 r. do polskich klientów trafiło 37 480 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t. Oznacza to 17,5%
wzrostu (5586 sztuk) w porównaniu z rokiem 2015. Udział Opla w rynku samochodów dostawczych do 3,5 t wyniósł
5,46%. „Nie tylko po raz trzeci z rzędu
zanotowaliśmy wzrost sprzedaży, ale
także osiągnęliśmy piąty, najlepszy wynik w historii marki w Polsce. Dzięki tak
imponującym rezultatom, umocniliśmy
naszą pozycję jednej z najchętniej wybieranych marek przez polskich klientów”
– powiedział Wojciech Mieczkowski, dyrektor generalny General Motors Poland.
Popularnością cieszyły się samochody
dostawcze Opla. Marka w 2016 r. zanotowała 26-procentowy wzrost sprzedaży
w tym segmencie, dzięki czemu znalazła się w grupie liczących się rynkowych graczy. Najpopularniejsze modele
w dostawczej gamie Opla to Vivaro
(1656 szt.) i Movano (1484 szt.).

Iveco swój sukces zawdzięcza tylko jednemu modelowi – Daily

tystykach z liczbą 8484 sztuki. Najpopularniejszymi w ub. r. dostawczymi
VW sprzedawanymi w osobowych wersjach były Caddy i Transporter T6. „Miniony rok był najlepszy w historii dla
marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce. W ciągu ostatnich dwóch
lat odświeżona została cała gama modelowa, która wyróżnia się na tle konkurentów zaawansowanymi systemami
zwiększającymi komfort i bezpieczeństwo
podróży, przy czym auta wciąż mają doskonałe walory użytkowe. W zeszłym
roku wprowadziliśmy do oferty Amaroka z mocnym silnikiem 3.0 TDI V6. Aktualnie jesteśmy w trakcie wprowadzania na rynek nowego Craftera – w 100%
produkowanego w Polsce, najlepszego
auta w klasie, o czym świadczy przyznana przez ekspertów nagroda International Van of the Year 2017. Tak doskonała paleta samochodów pozwala
nam z optymizmem spoglądać w przy-

Poza klasą V, która celuje przede
wszystkim w nabywców prywatnych,
i Vito, użytkowanym głównie przez firmy, portfolio średniej wielkości modeli
Mercedesa obejmuje również kampery
Marco Polo i Marco Polo Activity. Wszystkie odnotowują systematyczny wzrost rejestracji. Od stycznia do grudnia 2016 r.
sprzedano 1744 pojazdy. Przekłada się
to na wzrost o 23% i potwierdza, że segment samochodów dostawczych średniej wielkości staje się coraz istotniejszy
na polskim rynku, rosnąc czwarty rok
z rzędu. W przypadku nowego Vito liczba
rejestracji wyniosła 1068 sztuk. W ub. r.
dostarczono łącznie 636 Citanów – co
oznacza wzrost o blisko 20% względem
roku 2015 i pobicie wcześniejszego rekordu sprzedaży.
Miniony rok był również wyjątkowo
udany na polskim rynku dla Opla. W ostatnim miesiącu zeszłego roku klienci kupili
3877 samochodów osobowych i dostaw-

Summary
Light commercial vehicle market in
Poland (up to 3.5 t GVW) has reached
its best level ever with registration
of 59 812 vans, which is 12.3% better than in 2015. The market leader
remains the same – it is Fiat Professional (FCA) with 11729 registrations (19,6% market share), however it is 1.2% less than year before.
Fiat Ducato has been a best selling
van for ten years in a row (in 2016
7526 Ducato were sold in Poland).
Second place winner in a LCV ranking
is Renault – French manufacturer,
that sold 8559 new vans (11.9% increase y/y) – the best selling model
was Master. Ford is on the third position, with sales of 6095 vehicles
(16.5% increase y/y).
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Dirk Beckmann

Aymeric Poilpot

Od 1 stycznia br. jest dyrektorem Global Aftermarket w grupie FTE
automotive. Ma wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej.
Wcześniej był członkiem zarządu i pracował w działach zarządzania
produktem, marketingu i dystrybucji w takich firmach, jak Hella, Behr
Hella Service oraz Schaeffler international. W tej ostatniej obejmował
stanowisko wiceprezesa i dyrektora naczelnego ds. rynku części
zamiennych dla Meksyku, Ameryki Centralnej i Karaibów.
W ramach pracy w FTE automotive będzie zajmował się przede
wszystkim rozwojem globalnego rynku części zamiennych.

Z początkiem nowego roku objął stanowisko dyrektora finansowego
w Alphabet Polska Fleet Management, należącego do Grupy BMW.
W latach 1997–2000 studiował zarządzanie w ESC Lille, a 10 lat
później uzyskał tytuł MSc na prestiżowej HEC Paris. Jest związany
z Grupą BMW od piętnastu lat. W tym czasie zajmował kierownicze
i dyrektorskie stanowiska w spółkach BMW Finance we Francji oraz
BMW Bank w Niemczech. Jako dyrektor finansowy w Alphabet zastąpił
Christiana Hoeltla, który po pięciu latach pobytu w Polsce wrócił
do Monachium, aby przyjąć nowe obowiązki w centrali.

Sławomir Bekier

Ewa Milczarek-Vaubourg

Z początkiem lutego został dyrektorem administracji, finansów i kontroli zarządzania FCA Poland. Jest absolwentem katowickich uczelni:
Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Szkoły Controllingu, dodatkowo
studiował zarządzanie na University of Calgary. Pracę w Grupie Fiata
zaczął w roku 2000. Pracował na stanowiskach związanych z kontrolingiem. Był m.in. kontrolerem zakładu FCA Poland w Tychach i brał
udział w uruchomieniach inwestycji w modele Fiat 500, Ford KA oraz
Lancia Y. W kolejnych latach był dyrektorem finansowym (CFO) w FCA
Serbia oraz w FCA Melfi we Włoszech. Tam uczestniczył m.in. w realizacji inwestycji związanej z uruchomieniem pierwszej europejskiej
produkcji modelu marki Jeep przeznaczonego na eksport na światowe
rynki (Jeep Renegade). Na nowym stanowisku zastąpił Czesława Świstaka, który po 43 latach pracy dla Fiata przeszedł na emeryturę.

2 stycznia br. objęła funkcję dyrektora marketingu Grupy PSA
w Polsce. Będzie odpowiadać za marketing wszystkich marek
należących do grupy: Peugeota, Citroëna i DS Automobiles.
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ma za sobą
18 lat doświadczenia w marketingu w branży FMCG sektora kosmetycznego. We Francji przez 8 lat koordynowała regionalną politykę w koncernie L'Oréal na Europę Wschodnią, następnie w regionie Adria w Chorwacji zarządzała portfelem marek koncernu. Od 2012 r. w Polsce,
nadal w ramach Grupy L'Oréal, zdobywała doświadczenie na rynku
B2B, zarządzając markami związanymi z rynkiem fryzjerskim. W roku
2016 została dyrektorem marketingu marek masowych Grupy L'Oreal.
Prywatnie jest dumną mamą 10-letnich bliźniaków. Interesuje się
trendami, kulturą i podróżami.
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zaprosili nas
Volvo Group Trucks na konferencję podsumowującą rok 2016, a także inaugurującą
akcję „Profesjonalni kierowcy” 2017.
Continental na konferencję prezentującą sytuację na rynku opon.
DAF na galę wręczenia nagród Dealer Roku
DAF 2017 i konferencję podsumowującą
rok 2016.

Schmitz Cargobull na europejską premierę
Van Body V.KO.
EvoBus Polska na spotkanie prasowe podsumowujące miniony rok w czasie targów Bus
Expo Warsaw oraz na kolację z przedstawicielami zarządu EvoBus Polska.
KH-kipper do odwiedzenia stoiska w czasie
Międzynarodowych Targów Budownictwa
Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA i Rotra.

W MARCU NA ANTENACH

ORAZ

Marcowe odcinki jak zwykle przyniosą ciekawe spojrzenie na świat pojazdów użytkowych,
tym razem nie tylko przez europejski pryzmat. Znajdzie się miejsce na sprawy bolące polskich
przewoźników, a także – dla poprawienia humorów – na tematy lżejsze.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

Premiery w Motowizji w soboty o 19:20, a w Tele5 we wtorki o 22:25. Wszystkie godziny emisji
programu na obu antenach są dostępne na nowej stronie internetowej www.naosi.pl

sponsor
programu

1. odcinek marcowy
Jak MAN wraz z Golec uOrkiestrą
rozwoził świąteczną atmosferę;
happening rozpoczynający kampanię
społeczną „odśnież trucka”; nowiutkie
DAF-y w firmie Antrans; co kierowcy
oferuje prawdziwy amerykański Truck
Stop; reportaż o rolach pań w transporcie,
spedycji i logistyce.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek marcowy
DAF XF – pojazd na miarę XXI wieku;
wielka gala 20-lecia polskiego Continentala; Scania Hot Rod – przykład
tuningu z najwyższej półki; dlaczego
w USA niemal nie gasi się silnika
ciężarówki; spostrzeżenia branżowych
dziennikarzy na temat Volvo FMX.

2. odcinek marcowy
Dakar 2017 w pigułce, sposoby
na oszczędności na ogumieniu;
dlaczego MAN zorganizował przejażdżkę
pociągiem; jak funkcjonują firmy
transportowe w USA; dokąd DAF-a LF
doprowadziły dokonywane w nim zmiany.

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl
Więcej na www.naosi.pl oraz
na ww.facebook.com/ProgramNaOsi

4. odcinek marcowy
Dwa oblicza Renault T; jakie zastrzeżenia
przewoźników budzi „pakiet transportowy”; MAN TGE atrakcją targów Budma;
ociekające chromem amerykańskie
ciężarówki na zlotach za oceanem;
najważniejsze branżowe targi i wystawy.

Zapraszamy do oglądania!
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tel. 71 783 24 18
Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
Dział Prenumeraty
Maria Szydłowska
tel. 71 345 60 00
prenumerata@mazur.eu
Skład i łamanie
Michał Bykowski, Anna Białek
tel. 71 783 24 17
dtp@samochody−specjalne.com.pl
Fotoedycja, design
Anna Mazur, Agata Zdziarska
Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas
Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa
Nakład: 10 000 egz.

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak
Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogłoszeń, reklam
i artykułów promocyjnych, nie odpowiada jednak za ich
treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do
potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały
opatrzone wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie
niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż
numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując
się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7.00 –18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

