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Władza rad
i elektryfikacja
Coraz częściej mówi się o elektryfikacji układów napędowych
pojazdów użytkowych jako idealnym remedium na problem emisji
gazów cieplarnianych (czyli de facto dwutlenku węgla) przez środki
transportu. Podchodzę do tego z pewnym sceptycyzmem… i staram
się nie ulegać ogólnej fali zachwytów. Dlaczego?

P

opularny slogan przypisywany Leninowi głosił,
że komunizm to władza rad plus elektryfikacja.
O ile władzę rad zapewnia nam Ministerstwo
Rozwoju i Finansów, o tyle warto jednak zastanowić się, co oznacza termin „elektryfikacja”,
ponieważ obejmuje on swoim zakresem wiele
technologii. Są więc napędy hybrydowe spalinowo-elektryczne, są pojazdy napędzane przez
silniki elektryczne zasilane z akumulatorów,
a także samochody, w których źródłem energii
elektrycznej jest ogniwo paliwowe. Najprawdopodobniej to właśnie w tej kolejności – przy
wsparciu rad oczywiście – postępuje elektryfikacja. To, w jakim zakresie technologie te zostaną wdrożone (niektóre już są) do rozwiązań
seryjnych, zależy od rodzaju pojazdu, obszaru
jego zastosowania i najważniejszych warunków eksploatacji. Już na pierwszy rzut oka
widać, że problem nie jest banalny.
Jest i druga kwestia do wyjaśnienia. Warto
uściślić, jak definiujemy termin „emisja CO2”.
W literaturze fachowej znajdziemy kilka metod
określania emisji dwutlenku węgla. Mamy zatem metodę tank-to-wheel (od zbiornika do
koła), well-to-wheel (od szybu do koła), a nawet cradle-to-grave (czyli od kołyski po grób).
Rezultaty obliczeń emisji CO2 wykonane tymi
metodami dość istotnie się różnią. Osobiście
skłaniałbym się do holistycznego podejścia „od
kołyski po grób”, czyli uwzględnienie pełnego
bilansu jako jedynego sposobu na rzeczywistą
redukcję emisji. Jest to jednak najtrudniejsze
podejście ze względu na brak danych z wielu
uwzględnianych obszarów analizy.
Aby uprościć problem, zajmijmy się na
chwilę metodą tank-to-wheel, czyli zbilansujmy emisję CO2 na podstawie ilości spalonego paliwa. Tak to właśnie robi się w większości publikacji.

Samochody dostawcze i w pewnym zakresie lekkie ciężarowe, zwłaszcza operujące
w ruchu miejskim, mogą mieć napęd hybrydowy lub całkowicie elektryczny. W przypadku
hybryd miejskich wiemy, że potencjał redukcji
emisji CO2 sięga 20% – jest to jednak bilans
„od zbiornika do koła”. Analizując szerzej
bilans well-to-weel, natychmiast można zadać
pytanie o pochodzenie energii elektrycznej.
Jeśli została wytworzona z odnawialnych źródeł energii (np. przez turbiny wiatrowe), jest
OK, lecz jeśli prąd powstał w elektrowniach
opalanych przez węgiel wydobyty z kopalni,
brzmi to mniej ekologicznie. Dla przypomnienia: w Polsce udział energii wyprodukowanej
ze źródeł odnawialnych w 2016 r. wynosił
tylko ok. 13,3%.
Wracając do elektryfikacji ciężarówek:
samochody ciężarowe w transporcie dalekobieżnym (takich jest najwięcej) pokonują rocznie ok. 150 tys. km. Nikogo zatem nie powinno
dziwić, że walka o pojedyncze procenty w niższym zużyciu paliwa ma sens. Hybrydyzacja
napędu w połączeniu z innymi rozwiązaniami
(np. downsizing, optymalizacja doboru
przełożeń w zależności od topografii terenu)
może dać oszczędności paliwowe na poziomie
8–10%. Duży niewykorzystany wciąż potencjał
tkwi w poprawie własności aerodynamicznych
(np. spojlery tylne naczepy).
Trudno mi jednak wyobrazić sobie
dalekobieżną ciężarówkę zasilaną z baterii.
Akumulatory są wciąż zbyt ciężkie i zbyt
drogie, a ponieważ w biznesie transportowym
chodzi o pieniądze, te można zarabiać, mając
tańszy i bardziej ładowny pojazd. Bliższa jest
chyba wizja ciągnika napędzanego elektrycznie, gdy prąd produkuje ogniwo paliwowe
– potwierdzeniem jest już przecież
elektryczna Nikola One.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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MOTORYZACJA BOI SIĘ BREXITU
CEA wystosowała ostrzeżenie dotyczące potencjalnych strat, jakie Brexit może przynieść branży samochodowej. Motoryzacja generuje 6,5% PKB Unii Europejskiej i daje pracę 1,2 miliona osób.
Jest to też branża wielowarstwowa. Części samochodowe składają się
z wielu komponentów i przechodzą setki procesów, zanim staną się końcowym produktem. Jedna część bywa wytwarzana w 15 krajach. A każdy
samochód to ok. 30 tys. części.

A

Podczas konferencji prasowej Erik Jonnaert, sekretarz generalny ACEA,
oświadczył: „Obecnie przemysł samochodowy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii jest zintegrowany pod względem ekonomicznym, technicznym i prawnym.
Jakiekolwiek zmiany z całą pewnością będą miały negatywny wpływ na działalność branży motoryzacyjnej, a w efekcie na całą europejską gospodarkę”.
Zmiany mogą dotyczyć stawek i procedur celnych, przepisów prawnych, dostępu do pracy. Prawdopodobne jest, że np. opłaty celne wzrosną do 10%
w przypadku samochodów osobowych, 10–22% w przypadku pojazdów
ciężarowych oraz 3–4% w przypadku części i komponentów.
(KW)

© MTD Skuratowicz

Pojazdy w Europie powstają w ok. 300 fabrykach zajmujących się produkcją i montażem. Silniki czy skrzynie biegów są wytwarzane w jednym kraju,
a składane w innym. Producenci strategicznie rozplanowali ogólnoeuropejskie łańcuchy dostaw i sieć dystrybucji. Przepisy unijne zapewniły wysoki
poziom regulacji w tym zakresie.

Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii.
Import pojazdów z Wielkiej Brytanii jest w 80% skierowany do innych krajów europejskich. Ich mieszkańcy kupują ponad połowę samochodów osobowych i 90% pojazdów ciężkich wyprodukowanych przez Brytyjczyków. Wartość brytyjskiego importu motoryzacyjnego wynosi 42 miliardy euro.

WZROST
RYNKU NACZEP
WE WSCHODNIEJ
EUROPIE
najnowszego badania wykonanego
przez grupę konsultingową Clear International wynika, że rynek naczep
we wschodniej Europie wzrósł o 5,1% w roku
2016 i w 2017 r. będzie rósł nadal. Wzrost
jest jednak mniejszy niż się spodziewano –
to głównie efekt wydarzeń politycznych w Turcji. W 2015 r. Turcja była największym rynkiem naczep w regionie. Teraz tę pozycję
zajmuje Polska. Rosja znalazła się na miejscu
trzecim. To również nieco słabsza pozycja
od oczekiwanej – tu spadek spowodowały
trudności ekonomiczne kraju.

Z

Rosja i Ukraina zanotowały wzrost sprzedaży
po raz pierwszy od 2011 r. i są to jedyne
kraje w regionie, w których sprzedaż ma wyraźnie rosnąć także w roku 2017.
Inwestycji ogólnie jest mniej. Spadły w 12 krajach na 15 branych pod uwagę w zestawieniu średnio o 6,7 %. W 2017 r. przewidywana
jest poprawa koniunktury, ale w 2018 r. najprawdopodobniej znów zanotujemy spadek.
Gary Beecroft, dyrektor zarządzający Clear,
ocenia: „Mimo trudności w regionie, które dotyczą zwłaszcza Turcji i Rosji, prognozujemy
stały wzrost popytu na naczepy w ciągu najbliższych czterech-pięciu lat. Oczekujemy, że
pod koniec tego okresu sprzedaż dojdzie do
poziomu sprzed roku 2008”.
(KW)

POLSKA FIRMA
ZDOBYWCĄ ESTA
AWARDS 2017
głoszono zwycięzców ESTA Awards
– najbardziej prestiżowego konkursu
w branży transportu nienormatywnego
w całej Europie. Wśród laureatów po raz pierwszy w historii znalazła się polska firma – statuetkę
w kategorii transportu powyżej 120 t zdobyła
firma MTD Skuratowicz.

O

Gala wręczenia nagród odbyła się 6 kwietnia
w Amsterdamie. Jak zwykle była okazją do spotkania około 400 osób związanych z transportem
ciężkim, którzy podczas oficjalnej kolacji mają
okazję podziwiać najbardziej spektakularne transporty i prace dźwigowe. Już sam status finalisty
konkursu jest powodem do dumy, a wydarzeniem bez precedensu była tegoroczna nominacja
czterech polskich firm. W swoich kategoriach
nominowane zostały: ZTE & ZTE Katowice, Pe-
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ter-Star Sp. z o.o. i Sp.– Sp.K., MTD Skuratowicz
oraz Portowy Zakład Techniczny.
MTD Skuratowicz wybrana została przez międzynarodowe jury i pokonała takie marki jak ALE,
Collett & Sons Ltd czy Hareket. Firma została nominowana za transport reaktora o długości 75 m,
szerokości 5,6 m, wysokości 6,8 m i wadze 304 t.
Zwycięstwo polskiej firmy skomentował obecny
na gali Łukasz Chwalczuk – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu
Nienormatywnego OSTPN:
„To niesamowity sukces dla samej firmy, jej właścicieli i pracowników, którzy po raz kolejny pokazali, że potrafimy realizować transporty na najwyższym, europejskim poziomie. To również
zwycięstwo całej branży w naszym kraju, bo warto
pamiętać, iż nominowane zostały jeszcze 3 polskie firmy”.
Kolejne spotkanie ESTA odbędzie się w październiku w Krakowie.
(KW)
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AUSTRIACY
NAKŁADAJĄ KARY
d 1 stycznia 2017 r. na terenie Austrii
obowiązują nowe przepisy dotyczące
płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców ciężarówek. Wynikają one bezpośrednio
z nowych przepisów ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). Od tego
roku regionalne firmy transportowe, które przewożą pasażerów lub towary w ruchu dwukierunkowym z załadunkiem/rozładunkiem w Austrii,
muszą zarejestrować kierowcę pojazdu przed
przekroczeniem granicy i płacić mu minimalną
austriacką stawkę podczas pracy na terytorium
kraju. Niestosowanie się do nowych przepisów
skutkować będzie nałożeniem kar finansowych
w wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro za naruszanie nowych przepisów.

© DAF

O

NOWY DAF CF I XF
AF przedstawił nową generację samochodów ciężarowych CF i XF. Pojazdy zużywają o 7% mniej paliwa niż
poprzednie modele. Cechuje je również zwiększona ładowność oraz nowy design kabiny.

D

Doskonała wydajność w zużyciu paliwa jest
m.in. wynikiem innowacyjnego układu napędowego, który zapewnia optymalną interakcję
między silnikiem, układem oczyszczania spalin,
skrzynią biegów i tylnymi osiami. Układ zasysania powietrza w silnikach Paccar MX ponownie został usprawniony dzięki zastosowaniu nowej wydajniejszej turbosprężarki, nowego
układu EGR oraz nowej konstrukcji napędu zaworów. Sprawność termiczna została zwięk-

szona dzięki nowym tłokom, wtryskiwaczom
i fazom wtrysku paliwa oraz wyższemu stopniowi
sprężania. Zastosowano też nowe bardzo wydajne pompy cieczy chłodzącej, wspomagania
układu kierowniczego oraz oleju o zmiennej
prędkości.
Głównym celem założonym podczas opracowywania nowych układów przeniesienia napędu było ograniczenie obrotów silnika w celu
uzyskania najwyższej w swojej klasie oszczędności paliwa. Aby umożliwić obniżenie obrotów,
znacznie zwiększono maksymalny moment
obrotowy silników Paccar MX-11 i MX-13, który
jest teraz dostępny już przy 900 obr/min. Jednostką o najwyższych osiągach jest dysponujący mocą 390 kW (530 KM) silnik Paccar
MX-13, który gwarantuje 2600 Nm już przy
1000 obr/min.
(KW)

Według informacji rynkowych WebEye, węgierskiej firmy specjalizującej się w telematyce, nowe
przepisy mogą dotyczyć 30–40% regionalnych
przewoźników. Firmy przewozowe mogą ograniczyć związane z tym obciążenia administracyjne
na dwa sposoby: zatrudniając dodatkowych pracowników lub korzystając z pomocniczych rozwiązań, które przyspieszają przepływ pracy.
Najważniejszym punktem nowych regulacji jest
to, że przed dokonaniem pierwszej operacji transportowej w Austrii pracodawca musi wypełnić
odpowiedni elektroniczny formularz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Austrii (Bun-

NOWA INWESTYCJA
DAIMLERA W POLSCE
Emilianowie pod Warszawą powstaje nowy autoryzowany
serwis samochodów ciężarowych Mercedes Benz. Będzie
to najbardziej zaawansowany technologicznie i najbardziej
wydajny obiekt w kraju. Budowa rozpoczęła się 11 kwietnia, a wykonawca
obiecuje, że zakończy ją z końcem roku 2017.
„Decyzja o lokalizacji serwisu w Emilianowie nie jest przypadkowa. Jest
on położony blisko trasy S8, to sprawia, że dojazd będzie wygodny i szybki,
a jednocześnie łatwo dostępny dla kierowców poruszających się tranzytem do krajów nadbałtyckich. Punkt będzie wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania potrzebne do obsługi pojazdów ciężarowych, doskonale wyszkoloną załogę, ponadto magazyn części zamiennych, magazyn
opon, myjnię, a w części przeznaczonej dla klientów strefę, w której kierowcy będą mogli odpocząć, a nawet przenocować w wygodnych pokojach” – zapewnił Wojciech Wilusz, kierownik serwisu samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz Warszawa.
(KW)
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W

Od lewej: Sławomir Kwiatkowski, Own Retail Steering Mercedes-Benz
Trucks Senior Manager, Przemysław Rajewski, dyrektor zarządzający
Mercedes-Benz Trucks oraz Wojciech Wilusz, kierownik serwisu Mercedes-Benz Trucks Emilianów

| BIZNES |

desministerium für Finanzen). Niedopełnienie
tego obowiązku może kosztować firmę 20 000
euro za pierwszym razem i 50 000 euro za
każde kolejne wykroczenie – koszt liczony
jest od każdego pracownika.

© Jelcz

„Dziś większość firm z branży transportowej
korzysta z jakiegoś rodzaju oprogramowania
do organizacji transportu, ale aplikacje księgowe, komunikacyjne i administracyjne nie
są w powszechnym użytku. Wykorzystując te
rozwiązania, firmy mogą oszczędzić mnóstwo
czasu zarówno na co dzień, jak i podczas
okresowych rozliczeń, co może pośrednio
przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności” – powiedział Paweł Wloczek,
Country Manager w firmie WebEye Polska.

JELCZ Z KONTRAKTEM NA 420 MLN ZŁ
Innym ważnym aspektem nowych przepisów
jest to, że przewoźnicy muszą płacić kierowcy minimalną austriacką stawkę dzienną
za pracę na terytorium Austrii (przypomnijmy,
że obowiązek płacenia kierowcom minimalnych stawek za pracę na ich terytorium wprowadziły wcześniej Niemcy, Francja i Włochy).
Nowoczesny system telematyczny może
w ciągu kilku minut dostarczyć firmie dokładnych informacji o położeniu i stanie pojazdu.
„Raport rozliczeniowy powstaje na podstawie danych z tachografu. Automatycznie mierzony jest łączny czas prowadzenia pojazdu,
co jasno pokazuje, ile należy zapłacić kierowcy pod koniec miesiąca” – zauważa Paweł Wloczek.
(RP)

połowie maja zarząd spółki podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Ministerstwo gwarantuje zakup 97 ciężarówek Jelcz 442.32. Kolejne 403 pojazdy zostaną
kupione w ramach tzw. prawa opcji. „Jeśli będą dostarczane systematycznie, terminowo
i w najwyższej jakości, to zdecydujemy się kupić wszystkie 500 sztuk” – zapewnił minister Antoni Macierewicz, który przyjechał do Jelcza na podpisanie kontraktu. Termin realizacji całego zamówienia to
lata 2017–2019. Częścią umowy jest także pakiet logistyczny, składający się z zestawów naprawczych,
przenośnych zestawów diagnostycznych oraz zestawów obsługowych, a także pakiet szkoleniowy –
żołnierze będą uczeni obsługi i naprawy samochodów.

W

Jelcz 442.32 to model, którym polskie wojsko od kilku lat zastępuje najbardziej wysłużone pojazdy.
Produkcję seryjną rozpoczęto w 2014 r. Podwozie stanowi skręcano-spawana rama nośna z kabiną wysuniętą nieco przed przednią oś. Dopuszczalna masa całkowita wynosi 15,75 t, układ napędowy 4×4,
przystosowany do jazdy w różnych warunkach terenowych, w tym do pokonywania przeszkód wodnych
do głębokości 1,2 m. Pracuje w zakresie temperatur: –30°C do +50°C. Charakterystyczna kabina kierowcy,
nawiązująca do wcześniejszych konstrukcji firmy, jest własnym opracowaniem Jelcza.
(KW)

ZAPROJEKTUJ
WŁASNĄ SCANIĘ
a stronie www.scania.pl można znaleźć konfigurator pojazdów
ciężarowych Scania – to nowe narzędzie, które pozwala na zaprojektowanie własnego samochodu. Konfigurator jest dostępny
w języku polskim i zawiera ponad 100 000 opcji wyboru.
„Naszym celem było ułatwienie klientom wyboru i zamawiania pojazdów Scania, dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Konfigurator pozwala na zbudowanie nowego pojazdu bez wychodzenia z biura. Każda stworzona specyfikacja może być przesłana na dowolny adres mailowy lub udostępniona
przez Facebooka. To co nas wyróżnia na tle konkurencji, to szeroka gama
dostępnych konfiguracji oraz znakomita grafika”– mówi Paweł Kurzawa, kierownik wsparcia technicznego sprzedaży Scania Polska.

© Scania

N

Wysokiej jakości grafika i paleta ponad 140 kolorów kabin stwarza możliwość
bardzo realistycznego odtworzenia wyglądu pojazdu. Użytkownik może zapisać swoje pojazdy w wirtualnym garażu oraz wysłać swoje zgłoszenie bezpośrednio do przedstawiciela handlowego Scania w celu uzyskania oferty. (KW)
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kwietnia br. weszła w życie Ustawa
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Nowa
ustawa określa zasady systemu śledzenia przewozu tzw. towarów wrażliwych, a także wskazuje
odpowiedzialność za naruszenie obowiązków
związanych z kontrolą przewozu na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli podmiotu wysyłającego,
nadawcy, przewoźnika i odbiorcy. Funkcjonariusze sprawdzający prawidłowość procesu przewozu zapowiadają wzmożone kontrole na każdym
etapie łańcucha dostaw.

18

Celem ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów jest uszczelnienie systemu podatku VAT, a tym samym zmniejszenie korzyści
finansowych na rzecz szarej strefy. W związku z tym
nowe prawo nakłada na podmioty gospodarcze
dodatkowe obowiązki związane z transportem
niektórych artykułów. Ma to zastosowanie szczególnie w trakcie przewozu tzw. towarów wrażliwych, takich jak olej rzepakowy, susz tytoniowy,
paliwo czy alkohol.
„Aby spełnić wszystkie wymogi formalne stawiane przez nową ustawę, należy zarejestrować
się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W tym celu warto zapoznać się z instrukcją elektronicznej rejestracji
Systemu Informacyjnego Służby Celnej” – wyjaśnia Łukasz Włoch, ekspert z Ogólnopolskiego
Centrum Rozliczania Kierowców. – Procedurę
rozpoczynamy od wypełnienia w PUESC deklaracji odnośnie do przewożonego towaru, następnie
system generuje numer referencyjny, który powinien zostać przekazany przewoźnikowi oraz odbiorcy dostawy. Oprócz tego przewoźnik oraz odbiorca towaru zobligowani są do wypełnienia
w systemie informacji o transporcie już po wykonaniu zlecenia. Jest to dosyć skomplikowany
proces, a musimy jeszcze pamiętać o sytuacjach,
gdy zmieniamy dane któregokolwiek z podmiotów,
wówczas musimy dokonać zmian w systemie
w zasadzie w czasie rzeczywistym”.
Zgodnie z zapisami ustawy od 1 maja 2017 r.
(przewidziany czas na zapoznanie się z systemem monitorowania minął) egzekwowane są już
przepisy artykułów 21–32, artykułu 34 oraz artykułu 35, punkt 2 mówiące o możliwości nakładania kar na przewoźników, a także strony wysyłające i odbierające towar. Kary pieniężne mogą
sięgać nawet do 20 000 zł.
(RP)

ozwój technologiczny sprawił, że liczba
wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych spada. Niemniej jednak, jak wynika z raportu opublikowanego przez Volvo Trucks, wielu kierowców
nadal nie używa pasa bezpieczeństwa, a i bezpieczeństwo tzw. niechronionych użytkowników
dróg (piesi, rowerzyści, motocykliści) pozostawia wiele do życzenia.

R

Spośród wszystkich osób uczestniczących w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych
i użytkowników niechronionych około 35% odniosło poważne obrażenia lub zginęło. Zagrożenie
to będzie rosło, jeśli nie zostaną wdrożone konkretne działania. – „W celu zmniejszenia liczby
wypadków należy rozwijać rozwiązania techniczne,
które mogą pomóc kierowcom samochodów
ciężarowych unikać potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Ponadto wszyscy użytkownicy
dróg muszą być bardziej świadomi zagrożeń
występujących w ruchu drogowym i sposobów ich skutecznego unikania” – wyjaśnia Carl
Johan Almqvist.

„W ciągu minionej dekady liczba poważnych wypadków drogowych z udziałem samochodów
ciężarowych spadła w Europie o niemal połowę.
Jednak liczba wypadków, w których ucierpieli
niechronieni użytkownicy dróg, zmalała w mniejszym zakresie” – mówi Carl Johan Almqvist, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego
i produktów w Volvo Trucks.

Raport Volvo Trucks Safety Report 2017 został
przygotowany na podstawie analiz Volvo Trucks
dotyczących wypadków oraz danych uzyskanych
od różnych europejskich organów i instytucji. –
„W raporcie Volvo Trucks Safety Report 2017
analizujemy i opisujemy, dlaczego i jak dochodzi
do wypadków z udziałem samochodów ciężarowych oraz co można zrobić, by ograniczyć ry-

BEZPIECZNIEJ
Z VOLVO TRUCKS

© Volkswagen Poznań

USTAWA O MONITOROWANIU PRZEWOZU
TOWARÓW

MAN TGE Z NUMEREM 1
linii produkcyjnej zjechał pierwszy dostawczy MAN TGE wyprodukowany w nowo wybudowanej fabryce we Wrześni. Otrzymał numer 01. To srebrny samochód dostawczy z małym
rozstawem osi i wysokim dachem. Ma ok. 6 m długości i ładownię o pojemności 10,7 m3.
Ten samochód dostawczy w wariancie o masie do 3,5 t napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1968 cm3, osiągającym moc 103 kW/140 KM.

Z

MAN stworzył TGE w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie w branży logistycznej, kurierskiej
i handlowej czy też obsługi serwisowej. Planuje sprzedawać około 20 000 takich pojazdów rocznie.
„Nasza fabryka we Wrześni wyznacza nowe standardy. Pojazdy poddawane są drobiazgowej kontroli jakości. Stabilność wymiarowa samego nadwozia jest wielokrotnie sprawdzana podczas procesu montażu za pomocą zautomatyzowanych laserów i aparatów cyfrowych na wielu stacjach
geometrycznych. Dlatego cieszę się, że TGE uzupełnia ofertę marki MAN o nowy model o tak wysokiej wartości dodanej” – komentuje Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań. (KW)

10 | MAJ 2017 | Transport – Technika – Biznes

.eu

| BIZNES |
Volvo Trucks doskonali rozwiązania
mające na celu zwiększenie ochrony
pieszych i rowerzystów

© Volvo Trucks

Zatrzymaj się, Popatrz, Pomachaj czy Patrz i Bądź
Widoczny, które koncentrują się dokładnie na
tych właśnie problemach” – podkreśla Carl Johan
Almqvist.

zyko wypadków i ich konsekwencje. Informacje
te są ważne nie tylko z punktu widzenia naszego
własnego procesu rozwoju produktów, ale także
dla każdego, kto zajmuje się poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego” – mówi Peter Wells,
szef zespołu Volvo Trucks ds. badania rzeczywistych wypadków. Duże znaczenie dla zapobiegania wypadkom ma zapewnienie kierowcy dobrej
widoczności najbliższego otoczenia samochodu
ciężarowego. Volvo Trucks oferuje wiele rozwiązań w tym zakresie – jednym z nich, uzupeł-

niającym lusterka wsteczne, lusterka rampowe
i kamery cofania, jest kamera narożna, umożliwiająca kierowcy obserwację przestrzeni w sąsiedztwie przedniego prawego narożnika kabiny.
„Ważne jest również, by piesi i rowerzyści zdawali sobie sprawę ze znaczenia dobrej widoczności
i bycia widzianym oraz odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym. Dlatego prowadzimy
różnego rodzaju akcje edukacyjne kierowane
do młodzieży i dorosłych, takie jak np. kampanie

Jednak gdy dochodzi do wypadku, skutecznym,
sprawdzonym i najważniejszym zabezpieczeniem
pozostaje pas bezpieczeństwa. Niestety z raportu
Volvo Trucks wynika, że wciąż zbyt mało kierowców samochodów ciężarowych zapina pas bezpieczeństwa, mimo iż wiadome jest, że połowa
z grupy kierowców niezapinających pasa, którzy
zginęli, przeżyłaby, gdyby go używała.
Wewnętrzny zespół Volvo Trucks ds. badania rzeczywistych wypadków (ART) bada i analizuje wypadki drogowe z udziałem samochodów ciężarowych od 1969 r. Od blisko już 50 lat doświadczenie
i wiedza zespołu stanowią podstawę działań Volvo
Trucks w zakresie doskonalenia samochodów
ciężarowych pod kątem zapobiegania wypadkom
i obrażeniom, dzięki czemu samochody ciężarowe
Volvo są coraz bardziej bezpieczne.
(RP)

50 POJAZDÓW IVECO
WE FLOCIE LINK
irma Link kupiła 50 najnowszych Stralisów.
W ubiegłym roku – wówczas przedpremierowy – model Stralisa był testowany
przez kierowców Link. Ciągnik z naczepą pokonał
ok. 30 000 km ze średnim obciążeniem 11,69 t.
Średnie zużycie paliwa wyniosło 23,52 l/100 km
– o 11% mniej niż starsze modele jeżdżące na podobnej trasie z takim samym obciążeniem. Pozytywny wynik testu wpłynął na decyzję o zakupie.
50 pojazdów od Iveco objętych jest pakietem
serwisowym 3XL obejmującym przeglądy okresowe, naprawy wszystkich układów pojazdu oraz
wymianę elementów zużywających się. Iveco zaoferowało także kompletny pakiet usług konsultingowych w zakresie zużycia paliwa oraz szkolenie dla kierowców.

© Iveco

F

Ciągniki zostały wyposażone w 11-litrowe 6-cylindrowe jednostki napędowe o mocy 460 KM
(338 kW) przy 1600–1900 obr/min. Maksymalny
moment obrotowy 2150 Nm silnik osiąga w zakresie 925–1500 obr/min. Technologia Hi-SCR
pozwala osiągnąć normę czystości spalin Euro VI
wyłącznie za pomocą układu selektywnej redukcji
katalitycznej z wykorzystaniem roztworu AdBlue.
To rozwiązanie pozwala ograniczyć do minimum
koszty związane z serwisowaniem pojazdu. Sys-

tem Hi-SCR gwarantuje również pracę bez konieczności interwencji ze strony kierowcy, a także
bezpieczeństwo w strefach zagrożenia, ze względu
na brak aktywnej regeneracji.
W samochodach zamontowano nowe zautomatyzowane skrzynie biegów – HiTronix z możliwością
wyboru zmiany biegów w trybie sekwencyjnym
lub w pełni zautomatyzowanym oraz funkcją uwolnienia pojazdu w grząskim terenie.
(KW)
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Nienormatywna logistyka.
Planowanie projektu

Dariusz Piernikarski

© EMO-Photo

Zaplanowanie skomplikowanego transportu
ładunków nienormatywnych jest złożonym
procesem logistycznym, którego właściwe
przygotowanie warunkuje ostateczny sukces
operacji. Przyjrzymy się najważniejszym etapom
organizacji transportu nienormatywnego
w ujęciu logistycznym.

Niektóre projekty transportowe stawiają wyższe wymagania logistyczne ze
względu na rodzaj przewożonego ładunku, w innych przypadkach przebieg
trasy narzuca pewne ograniczenia – konieczne staje się odpowiednie zarządzanie ryzykiem w transporcie nienormatywnym
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Unii Europejskiej ładunek
nienormatywny (ponadgabarytowy) w transporcie drogowym jest definiowany jako ładunek,
który może być transportowany tylko
przy przekroczeniu co najmniej jednego
z wymiarów i/lub obciążeń osi, wózka
jezdnego lub dopuszczalnej masy całkowitej zestawu drogowego określonej
przez dyrektywę EC 96/53 oraz przepisy dla danego kraju. W Polsce zgodnie
z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazd
nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla danej
drogi w przepisach o drogach publicznych albo którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem
lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach
niniejszej ustawy.
W procesie realizacji transportu ponadgabarytowego wykorzystane muszą
być specjalistyczne pojazdy. Jednak sam
transport towarów ponadgabarytowych
jest ostatnim elementem długiego łańcucha specjalistycznych operacji logistycznych. Przewozy nienormatywne wymagają od operatora logistycznego dokładnych
przygotowań, odpowiedniego sprzętu
oraz doświadczenia w realizacji złożonych procesów logistycznych. Wiedza
i umiejętności muszą obejmować cały

| TRANSPORT |
proces obsługi ładunku nienormatywnego, w którego skład
wchodzą m.in. czynności związane z samym transportem,
organizacją załadunków i rozładunków, pozyskiwaniem zezwoleń specjalnych oraz zapewnieniem serwisu eskortującego
w kraju i poza jego granicami.

Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem od dawna jest kluczowym zagadnieniem w zapewnieniu bezpiecznego transportu ładunków
nienormatywnych – zarówno tych o bardzo dużych rozmiarach, jak i masie. W ostatnich latach rozwój branży przewozów nienormatywnych pozwolił wszystkim zainteresowanym
podmiotom na zgromadzenie bogatego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa logistycznego, a obecnie istnieje na
rynku wiele organizacji czy firm doradczych oferujących przewoźnikom pomoc w zakresie praktycznych kwestii związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie ponadgabarytowym. Istnieje również wiele poradników, tzw. wytycznych,
odnośnie do dobrej praktyki i dokumentów programowych przygotowanych przez instytucje takie jak np. Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej.
W cały proces transportu ładunków nienormatywnych jest
zaangażowanych wiele stron. Są to m.in.:
• dostawcy i odbiorcy ładunków, którzy zarządzają i zlecają
podwykonawstwo usług transportowych oraz organizują
wsparcie logistyczne dostarczane przez wyspecjalizowane
firmy przewozowe;
• projektanci i konsultanci dostarczający analizy techniczne
i projekty, pozwalające następnie wynajętym firmom budowlanym na odpowiednie przygotowanie (konieczne modyfikacje) infrastruktury, niezbędne np. przy budowie
elektrowni wiatrowych,
• wykonawcy z wielu branż (np. budowlanej), którzy budują
infrastrukturę i zapewniają, że miejsca docelowe są odpowiednio przystosowane do przyjmowania elementów
ponadnormatywnych (np. maszyn, elementów instalacji
przemysłowych, komponentów turbin wiatrowych, transformatorów dużej mocy itp.),
• interdyscyplinarne zespoły projektowe w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką przewozów nienormatywnych, które są w centrum koordynacji i planowania
każdego większego projektu.

Wiele firm zaangażowanych w realizację projektów w określonej branży przemysłowej (np. energetyka odnawialna bazująca na turbinach wiatrowych) dysponuje dobrze rozwiniętymi systemami pozwalającymi na optymalne zarządzanie
procesami logistycznymi, obejmującymi np. planowanie trasy
przejazdu, określanie możliwości modernizacji trasy czy sposobów pokonywania przeszkód terenowych. Istnieje wiele
różnych alternatywnych metod postępowania pozwalających
na ostateczne dowiezienie ładunku nienormatywnego na
miejsce odbioru, ale metody te niekoniecznie mówią, jak należy to zrobić w sposób bezpieczny.
Odbiorcy ładunku pozostawiają elementy zarządzania logistyką w gestii dostawców i podwykonawców. Firmy te są
w najlepszym położeniu, aby zarządzać tym specjalnym obszarem. Ostatnie trendy w sektorze przewozów nienormatywnych
wskazują jednak na konieczność bardziej zintegrowanego

reklama

Przygotowanie logistyczne transportu nienormatywnego obejmuje również dokładną analizę sposobu za- i rozładunku przewożonego ładunku

© Broshuis
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podejścia. Odbiorcy oczekują większego
skoncentrowania na wszystkich aspektach
wpływających finalnie na ich działalność.
Wraz z lepszym zrozumieniem tych
zagadnień uczestnicy całego łańcucha
dostaw zaczynają dostrzegać przesunięcie w kierunku osiągnięcia wysokiego
poziomu w zakresie bezpieczeństwa logistycznego. Na przykład już podczas
opracowywania opakowania, w którym
ładunek będzie transportowany, zaczyna
się rozważać kluczowe kwestie, takie
jak np. sposób zamocowania ładunku na
pojeździe, zapewnienie eskorty, planowanie awaryjne, dopuszczalne kąty nachylenia drogi, konieczne kombinacje
naczep i ciągników, jakość podłoża warunkująca warunki trakcyjne, punkty
zwrotne.
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Zlecający przewóz, przygotowując ładunek, powinien
zapewnić niezbędne punkty podparcia i mocowania
umożliwiające pewne zabezpieczenie ładunku
na pokładzie ładunkowym

Myślenie logistyczne
Gdy zespoły projektowe rozpoczynają
pracę nad zasadami zarządzania logistycznego, we wczesnych etapach planowania do rozwiązania jest wiele problemów. Prowadząc rozmowy na temat
realizacji samego zadania transportowego, sprawą nadrzędną dla wszystkich powinna być analiza komponentów logistycznych i kwestii bezpieczeństwa, a nie
tylko kwestie techniczne związane np.
z przebiegiem trasy i istniejącymi na niej
przeszkodami. Ważne jest, aby już na
tym wstępnym etapie wziąć pod uwagę
zarządzanie ryzykiem i ująć to jako część
kontraktu na wykonanie usługi.

© Broshuis

Dysponowanie odpowiednim wyposażeniem
dodatkowym, takim jak specjalistyczne adaptery do mocowania nietypowych ładunków,
często determinuje, czy przewoźnik jest w stanie podjąć się realizacji projektu

Znajomość przeszkód na trasie i możliwości technicznych sprzętu daje
sposobność wcześniejszego przygotowania się na trudne sytuacje

Niektóre projekty transportowe stawiają wyższe wymagania logistyczne ze
względu na rodzaj przewożonego ładunku (np. transport bardzo długich łopat
turbin wiatrowych), w innych przypadkach przebieg trasy narzuca pewne ograniczenia (np. strome podjazdy, wąskie
drogi i ostre zakręty) – tym samym przy
ich organizacji konieczna jest dokładniejsza analiza. Późniejsze zmiany w trasach, modernizacja dróg, a nawet niezdolność dostawcy usług logistycznych

14 | MAJ 2017 | Transport – Technika – Biznes

do spełnienia norm bezpieczeństwa mogą
mieć duży wpływ na końcowy efekt realizacji projektu. Włączenie do umowy standardów bezpieczeństwa i zapewnienie,
że są one szczegółowo sprecyzowane
i zostaną omówione podczas negocjacji
kontraktu, jest więc koniecznością.
Szczególnie istotne jest, aby dostawca ładunku (producent, klient) zapoznał
dostawcę usług transportowych z oryginalnym dokumentem badania trasy
już na etapie przetargu, aby umożliwić

au

określenie prawidłowego przebiegu trasy.
Wybrany usługodawca powinien następnie wykonać próbę przed rozpoczęciem
właściwej dostawy ładunku do odbiorcy.

Planowanie projektu

© Goldhofer

Zarządzając ryzykiem w transporcie
ładunków nienormatywnych, należy
podjąć rozsądne starania, aby uwzględnić liczne czynniki wpływu. Przede wszystkim należy ocenić poziom kompetencji
dostawcy usług logistycznych – firmy
transportowej realizującej przewóz ładunku, uwzględniając także jej historię
wypadkowości i umiejętności kierowców.
W podobny sposób powinno się ocenić
firmę odpowiedzialną za ewentualny pilotaż na trasie. Znając wielkość i ciężar

to konieczne jest zminimalizowanie jego
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu oraz
stwarzane przy tym utrudnienia w ruchu.
Ocena ryzyka transportu ładunków
nienormatywnych na etapie przygotowywania projektu obejmuje też przewidywanie natężenia ruchu drogowego na
trasie (także ewentualne zdarzenia specjalne). Niezbędne jest szacowanie całkowitego czasu przejazdu, odległości do
pokonania, na wszelki wypadek warto też
wziąć pod uwagę alternatywne środki
transportu. Jeśli konieczna jest eskorta
policji – powinna zostać uwzględniona
w projekcie, podobnie jak specjalistyczny
pilotaż na trasie. Oczywiście kierowcy
wykonujący przewóz powinni znać specyfikę ładunku, rozmiary i ciężar ze-

Pamiętaj o zezwoleniach
Firma Xeta zezwolenia.eu pomaga przewoźnikom drogowym, w szczególności firmom świadczącym usługi w zakresie transportu nienormatywnego, uzyskać stosowne
zezwolenia na przewóz.
Nieistotne, czy transport nienormatywny jest podstawą wykonywanych przewozów w firmie, czy
też usługi takie wykonywane są sporadycznie.
Ważne jest, by pamiętać o tym, że czasami przekroczenie danego parametru choćby o niewielką
wartość skutkuje koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń.
Pojazdem nienormatywnym możemy bowiem nazwać każdy pojazd przekraczający choćby o 1 cm
dopuszczalne wymiary i w myśl obowiązujących
przepisów również w takim przypadku należy
mieć odpowiednie zezwolenie.
Należy mieć zatem świadomość, że koszt zakupu zezwolenia jest zawsze niższy niż kara za jego brak,
nie mówiąc już o powstałych przez to opóźnieniach i niezadowoleniu
końcowego klienta.

Wiedza i umiejętności personelu nadzorującego przewóz są
sprawą kluczową w zapewnieniu bezpieczeństwa
innych użytkowników
dróg i samego
ładunku

ładunku oraz terminy dostaw, można też
odpowiednio wcześnie wystąpić o zezwolenia w odpowiedniej kategorii.
Z punktu widzenia zleceniodawcy
warto ocenić, czy dostawca logistyczny
i podwykonawcy transportowi są dobrze
przygotowani przed planowaną fazą dostaw, czy ich pojazdy są w stanie zrealizować przewóz danego ładunku, mają
odpowiednie wyposażenie i parametry
techniczne. Oceniając trasę przejazdu,
trzeba zwrócić uwagę, czy poszczególne
odcinki nadają się do przejazdu transportu nienormatywnego ze względu na
wymiary i stan techniczny. Chociaż przewóz ładunków nienormatywnych odbywa
się przeważnie w godzinach nocnych,

stawu oraz jego możliwości techniczne
w zakresie np. pokonywania zakrętów.
Nie bez znaczenia jest też uwzględnienie warunków pogodowych, a po próbnym pokonaniu trasy – zidentyfikowanie potencjalnych przeszkód możliwych
do usunięcia (np. trudno przejezdne
ronda i zakręty, znaki drogowe, drzewa,
linie energetyczne itp.) oraz przeszkód
nie do pokonania i w konsekwencji wymagających zmiany trasy przejazdu
(mosty i wiadukty o zbyt małej wysokości/nośności itp.). Ta krótka lista z oczywistych względów nie wyczerpuje tematu – celem było jedynie pokazanie
skali problemu.

Ocena trasy i miejsca dostawy
Znając miejsce dostawy i planowany
przebieg trasy, zespół projektowy może
sprecyzować wymagania techniczne do-

news

Warto podkreślić, że w wielu krajach zezwolenia takie są długoterminowe i nawet
jeżeli zostały wydane na potrzeby jednostkowego
przewozu, możemy z nich korzystać np. rok lub
trzy lata od daty wystawienia.
Niestety mimo że Unia Europejska z założenia ma
być jednolita, przepisy odnośnie do parametrów
pojazdów, tak samo jak rodzaje zezwoleń, ich
ceny, sposób pozyskiwania czy terminy ich uzyskiwania i obowiązywania, są praktycznie rzecz
biorąc inne w każdym państwie Wspólnoty.
Prowadzący firmę Xeta zezwolenia.eu zdają sobie sprawę z tego, że właścicielom firm transportowych, których pochłaniają codzienne obowiązki, trudno być na bieżąco ze wszystkimi
przepisami, zarówno podatkowymi, dotyczącymi
prawa pracy, czasu prowadzenia pojazdów, jak
i tymi dotyczącymi transportu nienormatywnego.
Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości warto
zapytać o konieczność posiadania zezwolenia.
Porady takie oraz wyceny w firmie Xeta są bezpłatne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zezwolenia.eu.
[RP]
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tyczące środków transportu zaangażowanych w realizację zadania – chodzi tu
zwłaszcza o ciągniki występujące w klasycznej roli po połączeniu z łabędzią
szyją naczepy lub przystosowane do
ciągnięcia naczepy (modułów transportowych) z ładunkiem lub ich pchania po
połączeniu sprzęgiem przyczepowym
(tzw. sprzęg drabinkowy). Wykonywane
są w tym celu stosowne obliczenia
uwzględniające gradienty nachylenia
drogi na trasie, współczynniki tarcia oraz
moc uciągu ciągników przewidzianych
do tego zadania. Gdy przewożone są ładunki o szczególnie dużej masie, należy
uwzględnić korekty związane z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania zarówno

© Nord24.de
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Długie ładunki to nie lada wyzwanie,
zwłaszcza gdy na trasie napotykamy
ostre zakręty, zwężenia lub przeszkody
infrastrukturalne
W zależności
od typu łabędziej
szyi w naczepie
konieczne jest
odpowiednie
dopasowanie
położenia siodła
w ciągniku

na siłę pociągową podczas podjazdów
pod wzniesienia, jak i na moc hamowania (retardera, hamulca silnikowego) na
zjazdach. Istotne w obliczeniach jest
również uwzględnienie poprzecznego
przechylenia drogi – w takim przypadku konieczne jest utrzymanie stałego
poziomego położenia platformy ładunkowej.
Warto też ocenić, w jakim zakresie
istnieją realne możliwości obniżenia wysokości zestawu (regulacja wysokości
zawieszenia) pozwalające na bezpieczny
przejazd pod wiaduktami lub innymi
przeszkodami ograniczającymi maksymalną wysokość. Z kolei jeśli naczepa
wyposażona jest w mechanizm wymuszonego skrętu osi (w przypadku bardziej
specjalistycznych rozwiązań jest to w zasadzie regułą), to przygotowując przejazd, należy ocenić możliwości skrętu
(kąt skrętu kół w naczepach np. z liniami osiowymi z zawieszeniem wahadłowym przekracza nawet 60°), sprawdzić
sprawność układu zdalnego sterowania

skrętem i kompetencje dodatkowego
personelu odpowiedzialnego za jego
obsługę i wsparcie kierowcy podczas pokonywania zakrętów.
Dysponując już wstępnie zestawionym
zestawem i opisem technicznym przewożonego ładunku wraz z jego punktami
mocowania, należy w prawidłowy sposób dobrać środki pozwalające na jego
bezpieczne umocowanie na pokładzie ładunkowym. Pewne, bezpieczne zamocowanie ładunku jest niezwykle ważne.
Bibliografia:
1. Transport of Abnormal Loads to Wind
Farms, Draft Consultation On Safety Excellence Standards, An IWEA Safety Series Toolkit, 2015.
2. European Best Practice Guidelines for
Abnormal Road Transports, European
Commission, Directorate-General For
Energy And Transport, 2008.
3. Mocowanie ładunków w transporcie drogowym. Wytyczne odnośnie do dobrej
praktyki europejskiej, Komisja Europejska,
Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu, 2008.
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Summary
Transport of over-normative loads is
a complicated logistic process, which
requires the teamwork of many
people. Interdisciplinary design teams
deal with transport itself and its security, organize loading and unloading, obtain permits and provide
escort service in the country and abroad. Designers and consultants provide technical analysis and modification projects necessary e.g. in the
construction of wind turbines. Involved are also contractors from various industries. They build the infrastructure and ensure that the
destinations can accommodate overnormative items such as machinery,
industrial components, wind turbine
components or high power transformers.
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DBK Rental powiększa flotę

Grupa DBK, świadcząca usługi wynajmu pojazdów użytkowych, w ramach pionu
DBK Rental powiększa swoją flotę o 1100 nowych naczep Kögel na wynajem.

BK Rental to wynajem pojazdów użytkowych realizowany przez Grupę DBK.
Dostępna flota do wynajmu krótko- i długoterminowego to ponad 1500 pojazdów ciężarowych, w tym ciągniki siodłowe marki DAF, Iveco
i MAN oraz naczepy marki Kögel i Schmitz Cargobull – kurtynowe, chłodnie, wielkoprzestrzenne
i podkontenerowe.
Aby poszerzyć zakres swoich usług, Grupa DBK
zamówiła 900 nowych naczep Kögel Cargo i 200
nowych naczep Kögel Mega, które dzięki niskim
kosztom obsługi i serwisu przeznaczone są dla firm
wynajmujących pojazdy.
W ramach usługi DBK Rental Grupa DBK oferuje
różnorodne rozwiązania. Do wynajmu długo- lub
krótkoterminowego dostępnych jest ponad 1000
ciągników różnych producentów oraz szeroki wybór naczep Kögel. Są to m.in. naczepy z rodzin
Cargo, Mega, Cool i Port. Usługa DBK Rental zapewnia również kompleksową obsługę klienta,
która obejmuje m.in. konserwację i serwis naczep
w Polsce oraz poza granicami kraju, serwis opon,
gwarancję mobilności oraz udostępnienie pojazdu
zastępczego w razie wypadku lub awarii.
„Przedsiębiorstwa wynajmujące ciągniki i naczepy
aktualnie odnotowują duży wzrost zainteresowania swoimi usługami, ponieważ coraz więcej

przewoźników wynajmuje ten sprzęt w momentach szczytowego zapotrzebowania lub dokonuje
outsourcingu całej floty” – powiedział Jacek Portalski, prezes firmy Eurotrailer, i dodał: „Naturalnie cieszymy się, że klienci zainteresowani usługą
wynajmu pytają o wysokiej jakości naczepy Kögel,
a DBK Rental odpowiednio reaguje na to zapotrzebowanie”. Spółka Eurotrailer, również należąca
do Grupy DBK, jest generalnym importerem naczep Kögel w Polsce i od dłuższego czasu dostarcza
naczepy do wynajmu DBK Rental, a w ciągu najbliższych miesięcy współpraca ta będzie się jeszcze rozwijać.

900 naczep Kögel Cargo
Naczepy Kögel Cargo w wyposażeniu podstawowym charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji i wysoką jakością wykonania. Do zabezpieczenia ładunku zastosowano perforowaną
zewnętrzną ramę stalową typu Vario-Fix z 13 parami zaczepów o wytrzymałości 2000 kg każdy.
Nadwozie spełnia wymagania wytrzymałościowe
według normy DIN EN 12642 Code XL (zabudowy niestandardowe, wzmocnione), dzięki czemu
nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przy
zwartym załadunku. Usztywnienie standardowej

plandeki dachowej Kögel Integral spowodowało,
że po otwarciu dachu przesuwnego pasy nie zwisają już w jej wnętrzu. W ten sposób wyklucza
się możliwość zahaczenia o pasy przy załadunku
i rozładunku.

200 naczep Kögel Mega
Naczepy Mega firmy Kögel nadają się doskonale
zarówno do standardowych zadań, jak i transportów wielkogabarytowych. Wysokość wewnętrzna
wynosząca trzy metry czyni te naczepy idealnymi
narzędziami dla przewoźników wykonujących
transporty „just-in-time”. Hydrauliczny mechanizm podnoszenia dachu wchodzący w skład seryjnego wyposażenia naczepy umożliwia załadunek i rozładunek trzech ustawionych piętrowo
skrzynioeuropalet (tzw. gitterboksów). Podnoszony dach zwiększa boczną i tylną wysokość
przeładunku do ponad trzech metrów. Standardowa zintegrowana plandeka dachowa Kögel dodatkowo ułatwia manipulację ładunkami przy
otwartym dachu. Naczepy Mega mają certyfikat
zgodności z normą DIN EN 12642 Code XL.
Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcie: © Kögel Trailer
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Nowe konstrukcje
w transporcie nienormatywnym
Mimo że od najważniejszych dla branży monachijskich targów bauma
minął już rok i o targach IAA 2016 w Hanowerze też niemal zdążyliśmy
zapomnieć, to niektóre z przedstawionych wówczas nowości wciąż nie
doczekały się bliższych prezentacji.

roponujemy nieco retrospektywne
spojrzenie na nowości produktowe, które zagościły w branży
transportu nienormatywnego w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.

©I

Naczepy modułowe Cometto z rodziny HDT-G mają ładowność
dochodzącą do 45 t na linię osiową (przy prędkości 0,5 km/h),
można je konfigurować w zależności od potrzeb, tworząc zestawy drogowe naczepowe lub przyczepowe

Industrie Cometto
7 marca br. ogłoszono osiągnięcie
porozumienia, w ramach którego firma
Faymonville przejęła 100% udziałów
w Industrie Cometto S.p.A. Belgijski
Faymonville to jeden z czołowych producentów naczep w segmencie od 30 do
1000 t, natomiast włoskie Cometto to jeden ze światowych liderów w segmencie
samobieżnych modułów transportowych.
Wraz z nabyciem całości akcji Cometto
Faymonville może wzmocnić swoją pozycję rynkową szczególnie w segmencie
samobieżnych modułów transportowych.

Potwierdzeniem znaczącej roli Cometto w segmencie samobieżnych modułów transportowych mogą być stale
przeprowadzane modernizacje produktów. W ubiegłym roku w Monachium na
targach bauma włoski producent zaprezentował najnowszą wersję ciężkich
naczep modułowych z rodziny HDT-G.
Pojazdy te cechują się bardzo dużą sztywnością skrętną, dużą odpornością na ugięcie oraz ładownością dochodzącą do 45 t
na linię osiową (przy prędkości 0,5 km/h).
Jednocześnie moduły Cometto HDT-G są
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kompatybilne z podobnymi produktami
innych marek. Pojazdy te można konfigurować w zależności od potrzeb, tworząc zestawy drogowe naczepowe lub
przyczepowe, albo kombinacje samobieżne po połączeniu z modułem napędowym HDE-G wyposażonym w sterowanie elektroniczne.
Moduły z rodziny HDT-G oferowane
są w wersjach o liniach osiowych od 2
do 6, platformy ładunkowe o szerokości
3000 mm mogą mieć długość 3000,
4500, 6000, 7500 lub 9000 mm. Wysokość platformy to 1175 mm z możliwością regulacji ±300 mm, rozstaw osi
to 1500 mm, rozstaw kół – 1800 mm.
Maksymalny kąt skrętu każdego koła to
60°, w pojedynczej linii osiowej pracuje
8 kół o rozmiarze 215/75 R17,5. Nośności
osi zawierają się w przedziale od 45 t
przy prędkości 0,5 km/h do 16,4 t przy

.eu
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Samobieżny moduł transportowy Cometto
MSPE Evo3 liczący od 3 do 6 linii osiowych
to sterowany elektronicznie pojazd o największej nośności osi w swojej kategorii
– wynosi ona aż 70 t

Efektem rozszerzenia oferty modułów PPU jest większa elastyczność konfiguracji i dostosowanie do aktualnie
obowiązujących norm emisji spalin.

© Industrie Cometto

Faymonville

linii osiowych długość platformy wynosi
4200, 5600, 7000, 8400 mm. Wysokość
platformy ładunkowej to 1460 mm z możliwością regulacji ±300 mm, rozstaw osi
1400 mm, rozstaw kół 1450 mm (platforma o szerokości 2430 mm) lub 2020 mm
(platforma o szerokości 3000 mm). Ładowność maksymalna modułu 3-osiowego to 194,8 t (masa całkowita 210 t),
modułu 6-osiowego to 392,5 t (masa
całkowita 420 t).
Rozszerzając możliwości wykorzystania modułów MSPE Evo3, firma Cometto zmodernizowała również swoją
ofertę modułów napędowych PPU (power pack unit). Obecnie Cometto oferuje
następujące warianty modułów napędowych:
• PPU 335 kW, norma step IIIA lub
IIIB (368kW, norma step IV – tier 4F)
• PPU 175 kW, norma step IIIA lub
IIIB (202kW, norma step IV – tier 4F)
• PPU 175 kW – w wersji hybrydowej
202 kW
• PPU 129 kW, norma step IIIB.

© Industrie Cometto

prędkości 80 km/h. Do wyposażenia można
zaliczyć głowicę holowniczą z dyszlem
oraz panel sterowania układem hydraulicznym ze zintegrowaną pompą hydrauliczną napędzaną przez zabudowany
silnik spalinowy.
Nowością w ofercie Cometto jest również rodzina samobieżnych modułów
transportowych MSPE Evo3. Moduły samobieżne to specjalność Industrie Cometto – są one stosowane w wielu odmianach na całym świecie. Najnowszy
produkt, MSPE Evo3, to sterowany elektronicznie pojazd o największej nośności
osi w swojej kategorii – wynosi ona aż
70 t. Główne cechy charakterystyczne to
podwozie o wzmocnionej strukturze, co
zapewnia większą wytrzymałość i ładowność, pneumatyczne opony bezdętkowe,
zawieszenie o wysokiej nośności Dual
Link oraz całkowita zgodność z pozostałymi (starszymi) modułami z rodziny
MSPE. Moduły MSPE Evo3 70 t oferowane są w wersjach o 3, 4, 5 lub 6 liniach osiowych, w zależności od liczby

Obecnie niewątpliwie flagowym produktem w ofercie Faymonville jest naczepa modułowa CombiMAX wyposażona w nowe obniżone osie wahadłowe
PA-X. Producent nie spoczywa na laurach,
modernizując i uzupełniając pozostałe produkty w swojej ofercie. Przykładem takiego działania jest wprowadzenie w ubiegłym roku mostka transportowego (girder
bridge) GirderMAX, pozwalającego na
przewożenie wyjątkowo ciężkich ładunków bez obawy o przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach publicznych. Mostki transportowe (mostki
przęsłowe) wykorzystywane są w transporcie takich obiektów, jak np. transformatory dużych mocy, generatory, turbiny
gazowe lub innych zwartych i bardzo
ciężkich ładunków.
Ładowność mostka GirderMAX zawiera się w przedziale od 150 t do 250 t,
może on być łączony ze wszystkimi rodzajami naczep modułowych Faymonville:
DualMAX, ModulMAX lub CombiMAX.
Dzięki łączonym belkom długość mostka
może być łatwo dostosowywana do ładunku i wymaganej liczby linii osiowych.
Dwa zestawy belek głównych o indywidualnej długości około 8 m mogą
być stosowane jako górne belki zawieszenia podwieszane z elementami podtrzymującymi obciążenie lub w połączeniu z tzw. belkami typu Z w położeniu

Maksymalna liczba linii osiowych pojedynczego
modułu HDT-G wynosi 6, wtedy długość platformy
ładunkowej to 9000 mm; do wyposażenia należy panel
sterowania układem hydraulicznym ze zintegrowaną pompą
hydrauliczną napędzaną przez zabudowany silnik spalinowy
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Faymonville GirderMAX to mostek transportowy
pozwalający na przewożenie wyjątkowo ciężkich
i zwartych ładunków, jak np. transformatory dużych
mocy, generatory, turbiny gazowe

opuszczonym zaprojektowanym z myślą
o transporcie turbin gazowych lub generatorów. Cały system można hydraulicznie podnieść o ok. 2000 mm, a opatentowany system poszerzania pozwala
na szybką zmianę wewnętrznego rozstawu belek od 2850 mm do 7950 mm.
GirderMAX stwarza wręcz idealne warunki do transportu dzięki poprzecznej
stabilizacji wahadłowej, zawieszeniu
belek w łożyskach wahliwych i samoskrętnemu układowi kierowniczemu tylnego wózka.
Zestaw dostarczany jest z wieloma
akcesoriami takimi jak np. wsporniki do
jazdy bez ładunku, urządzenia do mocowania ładunku, wsporniki do parkowania, silniki Diesla napędzające układy
hydrauliczne po obu stronach mostka
oraz system zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami układu hydraulicznego.
W porównaniu z mostkami transportowymi o podobnych parametrach
użytkowych oferowanych przez innych
producentów Faymonville GirderMAX ma
masę własną mniejszą o 20%. W konfiguracji 2×18 linii osiowych ładowność
wynosi 250 t. Całość można na miejsce
wykorzystania dowieźć po zapakowaniu
do kontenera.

szej ładowności wśród całej rodziny produktów Goldhofera. Pojazd porusza się
na osiach wahadłowych, liczba linii osiowych to przedział od 3 do 10. Producent
oferuje do wyboru kilka wersji pokładów
ładunkowych: m.in. mostek do przewozu
zbiorników, pokład do transportu koparek oraz klasyczny pokład płaski. Maksymalna nośność osi 16 t oraz profil
pokładu opuszczanego wynoszący tylko
200 mm to atuty naczepy STZ-VP (285).

Sprawdzona konstrukcja podwozia
naczep STZ pozwala na uzyskanie korzystnego połączenia szerokiej wnęki na
łyżkę koparki oraz względnie krótkich
wózków jezdnych. Świadczy to o umiejętnościach konstruktorów Goldhofera,
którzy wiedzą, że w tej branży liczy się
każdy milimetr długości. W naczepie
stosowane są osie wahadłowe o dokładnie obliczonej geometrii zawieszenia,
minimalizującej drgania swobodne kół.

Opatentowany system poszerzania pozwala na szybką zmianę
wewnętrznego rozstawu belek
od 2850 do 7950 mm
© Faymonville

Uzupełnieniem cenionej przez użytkowników rodziny naczep Goldhofer
STZ-VP jest kolejna wersja wyposażona
w opony o szerokości 285 mm (rozmiar
285/70 R17,5). Model STZ-VP (285) to
naczepa niskopodwoziowa o najwięk-
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Ładowność mostka GirderMAX zawiera się w przedziale od 150 t
do 250 t, może on być łączony ze wszystkimi rodzajami naczep
modułowych Faymonville: DualMAX, ModulMAX lub CombiMAX

© Faymonville

Goldhofer

© Goldhofer
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Naczepa STZ-VP (285) porusza
się na oponach o szerokości
285 mm (285/70 R17,5) – jest
to wersja o największej ładowności wśród całej rodziny
STZ-VP, liczba linii osiowych
to przedział od 3 do 10

Naczepa STZ-VP (285) pozwala
obecnie na przewóz znacznie
cięższych ładunków za sprawą
większych opon oraz obciążenia
sprzęgu siodłowego maksymalnie do 52 t

W efekcie uzyskuje się optymalne rozłożenie ciężaru ładunku na wszystkich
kołach (linie osiowe) i idealne wypoziomowanie pokładu podczas jazdy w nierównym terenie. Maksymalny kąt skrętu
kół wynoszący aż 65° zapewnia doskonałą manewrowość.
Uzupełnienie rodziny naczep o model STZ-VP (285) pozwala obecnie na
przewóz znacznie cięższych ładunków za
sprawą większych opon oraz obciążenia
sprzęgu siodłowego maksymalnie do
52 t. Naczepa STZ-VP (285) ma wytrzymałą ramę przenoszącą momenty gnące
o dużej wartości. Zoptymalizowana wnęka
na ramie koparki pozwala na obniżenie
wysokości całkowitej, a idealnie dopasowane komponenty gwarantują bezpieczną pracę z wykorzystaniem maksymalnej ładowności.

reklama
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Maksymalny kąt skrętu kół
wynoszący aż 65° zapewnia doskonałą
manewrowość naczep STZ-VP

Możliwość wykorzystania łabędziej
szyi połączonej z pokładem lub z dodatkowym wózkiem jezdnym oraz opcja połączenia naczepy z przednimi wózkami
jezdnymi typu MPA-K i wózkami tylnymi
z rodziny THP zwiększają uniwersalność
pojazdu. Naczepa STZ-VP (285) staje się
wszechstronnym środkiem transportu mogącym sprostać najbardziej wymagającym operacjom na placach budów. Nie
bez znaczenia jest duża trwałość eksploatacyjna opon w rozmiarze 285 i wykorzystanie przez Goldhofer komponentów
tylko o najwyższej jakości. Dla użytkownika ważna jest również globalna obecność sieci serwisowej producenta oraz
pełna dostępność części zamiennych.

Od ubiegłego roku jest dostępna naczepa Nooteboom Euro-PX, w której wykorzystano maksymalne nośności osi
dopuszczone w transporcie nienormatywnym w większości państw europejskich (12 t), co skutkuje dużą ładownością. Wnęka na łyżkę koparki jest szersza
i głębsza, co pozwala na przewożenie
większych maszyn. Wózki osiowe są bardziej zwarte, dzięki czemu naczepa ma
mniejszą długość w stanie złożonym lub
możliwe jest wykorzystanie dłuższego
pokładu ładunkowego.
Naczepa Nooteboom Euro-PX może
być wyposażona w tylny wózek jezdny
z 2 do 6 osi jezdnych. Zawieszenie hydropneumatyczne ma skok 600 mm.
Techniczna nośność linii osiowych (osie

SAF lub BPW) to 12 t lub 14 t przy prędkości 80 km/h. Montowane są opony
w rozmiarze 245/70 R17,5 lub 285/70
R19,5. Rozstaw osi to 1360 lub 1510 mm,
możliwe szerokości wózka jezdnego to:
2520, 2740, 2840 lub 2990 mm. Z przodu
naczepę można wyposażyć w jeden z kilku
wariantów łabędziej szyi, co pozwala na
łączenie z wieloma typami ciągników
siodłowych. Pokład ładunkowy może
mieć wiele wersji i długości, standardowo
naczepy Euro-PX wyposażone są we
wnękę na ramię koparki w wózku jezdnym, certyfikowane pierścienie do mocowania ładunku, kieszenie na kłonice
zabezpieczające i manualnie sterowany
układ skrętu. Zwiększenie ładowności
i optymalny rozkład ładunku można uzyskać, stosując wózek przedni typu jeepdolly lub wózek pośredni interdolly.
Osie wahadłowe w lepszy sposób
przenoszą ciężar ładunku na powierzchnię drogi niż osie sztywne lub osie z zawieszeniem niezależnym. Ta cecha powoduje, że w niektórych krajach europejskich
zezwolono na wyższe dopuszczalne naciski jednostkowe w przypadku osi wahadłowych. W 2016 r. w Niemczech (podobnie jak wcześniej w Holandii i Francji)
dopuszczono do ruchu 2-osiowe naczepy

Nooteboom Trailers

© Nooteboom Trailers

Zintegrowany z naczepą Euro-PX wózek jezdny
IF ma możliwość mechanicznego ustawienia
położenia sprzęgu w jednej z 6 pozycji i tym samym obciążenia siodła w zakresie 18–30 t

2-osiowa naczepa Euro-PX wyposażona w osie wahadłowe ma dopuszczenie
na terenie Niemiec, Francji i Holandii do jazdy z obciążeniem 12 t na linię osiową
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Niskopodwoziowa naczepa Euro-PX
z wahadłowymi osiami Pendel-X łączy
w sobie tak korzystne cechy naczep niskopodwoziowych, jak wnęka na łyżkę
koparki i łatwość obsługi z cechami charakterystycznymi dla naczep modułowych, jakimi są duża ładowność, duży kąt
skrętu kół i skok zawieszenia.
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Wprowadzona na rynek w 2005 r.
naczepa Nooteboom Euro-PX miała
osie wahadłowe i wnękę na łyżkę
koparki zintegrowane w jednym
wózku jezdnym

niskopodwoziowe z osiami wahadłowymi,
takie jak Nooteboom Euro-PX z naciskami osi 12 t. Pozostałe rodzaje niskopodwoziowych naczep o 2 osiach mają
naciski dopuszczalne osi ograniczone do
10 lub nawet 9 t. W efekcie 2-osiowe naczepy Nooteboom Euro-PX mają ładowność większą o 6 t (po 3 t na linię osiową)

niż podobne 2-osiowe naczepy z zawieszeniem niezależnym, takim jak SL (Broshuis), panther (Doll Fahrzeugbau), MPA
(Goldhofer) i Twin Axle II (Faymonville).
Nowym produktem Nooteboom Trailers pokazanym na ubiegłorocznej baumie
jest również niskopodwoziowa naczepa
Euro-PX wyposażona w zintegrowany

reklama

wózek jezdny IF. Zaletą wózka IF jest
możliwość mechanicznego ustawienia
położenia sprzęgu w jednej z 6 pozycji
(i tym samym obciążenia siodła w zakresie 18–30 t). Wózek IF i regulowana
hydraulicznie łabędzia szyja pozwalają na
zmniejszenie ciężaru pojazdu o 1000 kg
i skrócenie przedniej części o 350 mm.
Wózek Interdolly może mieć do 3 linii osiowych, długość łabędziej szyi można dobrać tak, aby łączyć naczepę z ciągnikami
w konfiguracjach 6×4, 8×4 lub 10×4.

Opracował Dariusz Piernikarski

Wirówka na szlaku
Kilka tygodni temu na niemieckich drogach odbyła się arcyciekawa operacja
transportowa przeprowadzona przez firmę Vossmann. Do śródlądowego portu
w Meppen należało dostarczyć olbrzymią wirówkę wykorzystywaną
do oczyszczania gazów w procesach przemysłowych.

biekt ten ważył 105 t, a do jego przewiezienia wykorzystano naczepę modułową Faymonville CombiMAX. Olbrzymi
cylinder o długości niemal 20 m i średnicy przekraczającej 7 m został ulokowany na 12-osiowej
kombinacji modułów CombiMAX. Z Dinklage,
miejsca produkcji wirówki, trasa wiodła wokół
miejscowości Lindern, Sögel i Werlte, by ostatecznie po ponad 100 km zakończyć się w porcie rzecznym w Meppen. Kolosalny konwój sprawnie pokonywał nawet najwęższe odcinki drogi dzięki
ponadprzeciętnym możliwościom manewrowym
naczepy CombiMAX. Nad bezpiecznym przebiegiem operacji czuwał zespół 35 specjalistów.
Naczepa Faymonville CombiMAX stała się częścią floty Vossmann kilka miesięcy wcześniej – zakupiono wówczas moduły liczące łącznie 16 linii
osiowych, dodatkowe komponenty to płaski pokład
ładunkowy, pokład z wnęką na łyżkę koparki oraz
moduł pozwalający na przewożenie obiektów cy-

lindrycznych o dużej średnicy. „Z oczywistych
względów zaletą jest olbrzymia elastyczność konfiguracji. Pozwala nam podejmować różne zadania, dysponując przy tym kilkoma możliwymi kombinacjami pojazdu” – tak o nowo nabytej naczepie
CombiMAX mówił Swen Siefken, zarządzający
projektami w firmie Vossmann.
Firma Vossmann, dysponując nowym sprzętem,
szybko postarała się o zlecenia odpowiadające
swoim poszerzonym możliwościom przewozowym wynikającym z dużej ładowności i modułowej
konstrukcji CombiMAX. Przewoźnik działa aktywnie w segmencie przewozu ładunków powyżej 100 t. Firma zebrała już sporo doświadczeń,
realizując m.in. transport na pojazdach o 10–12
liniach osiowych, z modułami do przewozu zbiorników o 2+4 osiach i modułem z płaskim pokładem w konfiguracji 3+5.
Elastyczność konfiguracji, jaką oferuje naczepa
Faymonville CombiMAX, to cenny element w bu-
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dowaniu przewagi konkurencyjnej dla firmy Vossmann. Swen Siefken podkreśla: „Jest to szczególnie ważne w sektorze związanym z transportem bardzo ciężkich ładunków, ponieważ niektóre
parametry mogą ulegać zmianie między etapem
planowania a faktycznej realizacji przewozu”.
Sytuacja taka miała miejsce także podczas przewozu olbrzymiej wirówki. Całą operację zaplanowano i zrealizowano w ciągu zaledwie 3 miesięcy.
Po pokonaniu trasy w niemal 15 godzin już w porcie docelowym sytuacja ulegała szybkim zmianom.
Elementy konstrukcji zostały rozlokowane na barce
transportowej w ciągu zaledwie 75 minut. Jeszcze
przed świtem statek wyruszył do Voerde, gdzie
komponenty miały zostać zmontowane w całość
w specjalistycznym warsztacie. Stamtąd kontynuowano podróż do Duisburga, gdzie wirówka
przekazana została klientowi końcowemu.
Opracował Dariusz Piernikarski

© Faymonville
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Kto kieruje, ten jedzie
Dariusz Piernikarski

estawy przeznaczone do przewozu
ładunków wielkogabarytowych
oraz pojazdy wykonujące przewozy ponadnormatywne (ciężkie) mają
szczególne trudności w pokonywaniu
zakrętów. Ze względu na ich długość
oraz dużą liczbę osi wymagają znacznie
większego promienia skrętu niż konwencjonalne zestawy ciągnik–naczepa.
Ponieważ wiele typów naczep niskopodwoziowych wykorzystywanych w transporcie nienormatywnym wyposażonych
jest w funkcję zmiany długości (wysuw
pojedynczy, podwójny, potrójny, a nawet
poczwórny), to dość łatwo o uzyskanie
znacznych długości zestawu. Niekiedy
podczas transportu ładunków wydłużonych (np. łopaty wirników turbin wiatrowych) długości zestawu sięgają nawet
40–60 m. W takim przypadku zastosowanie naczepy wyposażonej w układ
skrętu osi o określonych parametrach
może decydować o całkowitym powodzeniu operacji transportowej.
Układy skrętu kół osi w naczepach niskopodwoziowych, ich układy kierowania
mogą mieć różną konstrukcję i zasadę
działania. Ogólnie możemy wyróżnić
osie samoskrętne – wyposażone w mechanizmy tarciowe, osie ze skrętem wymuszonym za pomocą mechanizmów me-

© SAF Holland

Skręt kół w naczepie w ogólnym ujęciu oznacza łatwiejsze pokonywanie
zakrętów, lepszą manewrowość, niższe zużycie ogumienia oraz mniejsze siły
rozciągające działające na elementy strukturalne konstrukcji nośnej pojazdu.
W transporcie nienormatywnym dobra manewrowość zestawu często
decyduje o możliwościach pokonania trasy.

chanicznych lub hydraulicznych, w których kąt skrętu przekazuje obrotnica
(analogicznie jak w przyczepach) oraz
hydrauliczne mechanizmy skrętu wymuszonego ze zwrotnicami. Z technicznego
punktu widzenia istotne jest również
odpowiednie zestrojenie określonego
systemu skrętu z rodzajem stosowanego
zawieszenia (typowo: zależne zawieszenia penumatyczne, pneumatyczne
zawieszenia niezależne oraz zawieszenia hydrauliczne lub hydropneumatyczne
z osiami wahadłowymi). Optymalna
kombinacja układu skrętu i układu zawieszenia pozwala na uzyskanie kątów
skrętu poszczególnych kół sięgających
nawet do 60°, a zastosowanie sterowania
elektronicznego pozwala na indywidualne
dopasowanie kąta skrętu każdego koła
(każdej linii osiowej) w sposób niezależny.

Oś samoskrętna
SAF z hamulcami
bębnowymi przeznaczona do kół o średnicy
19,5” – maksymalny
kąt skrętu to 27°

Każdy producent naczep doskonali
stosowane w swoich pojazdach systemy
skrętu i systemy zawieszeń, czyniąc je
bardziej precyzyjnymi, niezawodnymi
i łatwiejszymi w obsłudze.

Osie samoskrętne
W przypadku typowych naczep stosowanych w transporcie dalekobieżnym lub
naczep niskopodwoziowych o prostszej
konstrukcji montowane są osie sztywne
– najczęściej nie są one kierowane w sposób aktywny, a jedynie ciągnione przez
pojazd holujący w określonym kierunku.
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Rysunek 1. Struktura
wymuszonych układów kierowania

© BPW

Poprawę możliwości manewrowych zapewnia wprowadzenie w osiach mechanizmów skrętu tarciowego – jest to najprostszy sposób wymuszający skręt kół,
mamy wówczas do czynienia z wleczoną
osią samoskrętną. Podczas pokonywania
zakrętów pojawiają się boczne siły tarcia. Brak osi kierowanych lub zastosowanie osi samoskrętnych z mechanizmami skrętu tarciowego to rozwiązania
stosowane wtedy, gdy nie ma zbyt dużych wymagań w odniesieniu do możliwości manewrowych naczepy.

Rysunek 2. Podstawowe
rodzaje wymuszonych
układów kierowania
skrętem osi stosowane
w osiach z wymuszonym
mechanizmem skrętu
produkowanych przez
firmę BPW

© BPW

Układ skrętu działający indywidualnie na wszystkie koła (tzw. kierowanie
wymuszone) pozwala na wykonywanie
skrętów naczepami niskopodwoziowymi
w podobny sposób jak w zestawach konwencjonalnych. Systemy wymuszające
skręt kół są niekiedy niezbędne, aby
możliwe było uzyskanie konfiguracji pojazdu spełniającej obowiązujące ograniczenia prawne.
Kierowanie z wymuszeniem jest
możliwe do uzyskania w naczepie za pośrednictwem siodła ciągnika lub mechanizmów zwrotniczych umieszczonych
w osiach. Główną cechą skrętu wymuszonego za pośrednictwem siodła jest
to, że sztywna oś połączona jest z obrotnicą. Kierowanie osi za pomocą mechanizmu zwrotniczego wymaga obecności
dwóch zwrotnic połączonych ze sobą
belką osi. Zasada kierowania skrętem
osi za pomocą mechanizmu zwrotniczego różni się od kierowania osi samosterownych w dwóch zasadniczych punktach: sworzeń zwrotnicy oraz środek
koła leżą współliniowo z osią (na jej osi
symetrii) oraz w przypadku jazdy do tyłu
nie jest wymagane blokowanie położenia
osi (rysunek 1).

© BPW

Skręt wymuszony

W mechanizmie kierowania wymuszonego koła są ustawiane pod wymaganym kątem skrętu mechanicznie lub za
pomocą mechanizmów hydraulicznych.
Jest to konieczne, jeśli jedna lub więcej
osi naczepy ma być kierowana indywidualnie, aby uzyskać wymagane zdolności pokonywania zakrętów. Kąt skrętu
kół zależy od zmiennego kąta pomiędzy
ciągnikiem a naczepą, a ogólnie – od
konstrukcji układu kierowania. Kierowanie wymuszone także spełnia wymogi
związane z jazdą do tyłu (rysunek 2).
W układzie kierowania hydraulicznego z obrotnicą kąt skrętu ciągnika połączonego z naczepą jest przekazywany
za pośrednictwem cylindrów hydraulicznych umieszczonych w łabędziej szyi
(tzw. cylindry główne) do cylindrów –
siłowników znajdujących się w podwoziu (podległe cylindry wykonawcze). Kąt
skrętu zostaje przekazany na osie za pośrednictwem obrotnicy. Gdy naczepa jest
wyposażona w hydrauliczny układ skrętu
z obrotnicą, pokonywanie rond czy manewrowanie na placach budowy jest bardzo usprawnione, podobnie łatwo jest
opanować pojazd podczas jazdy do tyłu.
W układzie kierowania hydraulicznego ze zwrotnicą kąt skrętu pojazdu
holującego jest przekazywany za pośrednictwem cylindrów hydraulicznych
umieszczonych w łabędziej szyi (cylindry
główne) do cylindrów – siłowników wykonawczych rozlokowanych w podwoziu.
Kąt skrętu jest przekazany na osie za pośrednictwem zwrotnic przy każdej osi.
Sterowanie hydrauliczne tego typu za-
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Ciężkie moduły transportowe wyposażane są z reguły w hydromechaniczny
układ skrętu wymuszonego. Przy nieparzystej liczbie linii osiowych środkowa
linia osiowa jest zazwyczaj blokowana
w położeniu do jazdy na wprost. W zależności od wielkości czy też ciężaru
tworzone są różne kombinacje modułów,
a ich układy skrętu są ze sobą łączone,
tworząc jedną centralnie sterowaną całość ze wszystkimi kołami skrętnymi. Aby
zredukować siły przenoszone przez dyszel na ciągnik, stosowane są hydrauliczne układy wspomagania skrętu, pełnią
one również pomocniczą rolę w realizacji zmian wysokości zawieszenia i pokładu ładunkowego.

W modułach transportowych wyposażonych we własny napęd (napęd hydrauliczny) możliwe jest zastosowanie
odrębnych obwodów hydraulicznych i siłowników sterujących indywidualnie skrętem każdej linii osiowej. Sterowanie hydrauliczne lub hydromechaniczne skrętu
spotykane w naczepach o większej liczbie linii osiowych z zawieszeniem niezależnym lub w modułach transportowych wyposażonych w osie wahadłowe
i łączonych z ciągnikiem za pośrednictwem dyszla może występować również
w wersji dzielonej. Rozwiązanie to po-

© Goldhofer

Skręt wymuszony w modułach
transportowych

Goldhofer w swoich naczepach niskopodwoziowych stosuje system zawieszenia
niezależnego MPA, w którym wymuszony
mechanicznie układ skrętu pozwala
na uzyskanie nawet 60-stopniowego
kąta skrętu każdego koła

© DOLL Fahrzeugbau

pewnia doskonałą manewrowość pojazdu i jego prowadzenie. Zdublowany
(tzw. nadmiarowy), dwuobwodowy obwód hydrauliczny oraz możliwość manualnej regulacji gwarantują bezpieczeństwo w każdych okolicznościach,
także w ekstremalnie trudnych sytuacjach podczas jazdy.

W 8-osiowej (2+6) wersji naczepy Doll panther z pojedynczym wysuwem o ładowności
95 t 6. linia osiowa została wyposażona w podwójny wahacz z tarciowym mechanizmem
skrętu. 2-osiowy przedni wózek jezdny ma swój własny układ skrętu, wymuszający skręt
osi w przeciwnym kierunku niż 6 osi podwozia głównego, tym samym koła wózka podążają
śladem kół ciągnika. Osie mają nośność 12 t, hydrauliczny skręt kół do 55°

reklama
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Ciężki moduł transportowy K25, będący
efektem współdziałania siostrzanych firm Kamag
i Scheuerle, występuje w wersji ze sprzęgiem przyczepowym lub jako moduł samobieżny. W wersji
K25 SPE z napędem hydrostatycznym i sterowanym elektronicznie systemem skrętu (moduły 4- lub
6-osiowe) osie wahadłowe standardowo mają kąt
skrętu ±60°, co daje olbrzymią manewrowość pojazdu. Gwarancją bezpieczeństwa użytkowania jest
to, że hydraulika sterująca jest zabezpieczona ciśnieniowymi zaworami bezpieczeństwa. Zapobiega
to uszkodzeniom w sytuacjach, gdy podczas realizacji skrętu platformy napotykana jest przeszkoda,
np. wysoki krawężnik

W modułowych naczepach niskopodwoziowych Nooteboom Manoovr można stosować wieloosiowe wózki pośrednie wpinane między łabędzią szyję a pokład ładunkowy – także w tym przypadku elektrohydrauliczny układ skrętu wymuszonego poprawia manewrowość pojazdu

lega na tym, że połowa osi ma mechaniczny układ skrętu wymuszanego przez
dyszel działający na jarzma – drążki kierownicze, tylne drążki kierownicze połączone są natomiast z przednimi za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych
podwójnego działania w ten sposób, że
koła tylnych wahadłowych linii osiowych
wykonują skręt w przeciwnym kierunku
niż osie przednie. Zastosowanie cylindrów podwójnego działanie pozwala na
skonfigurowanie 4-obwodowego układu
gwarantującego niezawodność działania.

Skręt wielokierunkowy
Wielokierunkowe (wieloobwodowe)
elektrohydrauliczne sterowanie skrętem osi stosowane jest przede wszystkim w samobieżnych modułach transportowych SPMT (Self Propelled Modular

© Goldhofer AG

Kierując modułami SPMT, operator ma więcej możliwości niż w typowych
naczepach (także modułowych) wyposażonych w osie wahadłowe z hydraulicznym zawieszeniem i mechanicznym układem skrętu. Skręt kół (wózków jezdnych) jest kontrolowany przez silniki elektrohydrauliczne, a nie
mechaniczny układ drążków kierowniczych. Każda oś modułu może zmieniać położenie niezależnie od pozostałych, ale ich wzajemne położenie jest
kontrolowane przez skomputeryzowany system sterowania modułu. Tym
samym istnieje pełna elastyczność w zakresie kierowania modułem –
każdy wózek może wykonać wychylenie o kąt do 260° (± 130°)

Transporter). Pozwala to na indywidualne wymuszanie skrętu poszczególnych
kół o zawieszeniu wahadłowym i realizację nawet bardzo skomplikowanych
manewrów. Służą do tego zdefiniowane
wcześniej programy sterujące, które operator może wybrać za pośrednictwem
panelu sterującego (także w wersji zdalnie sterowanej). Oprócz typowych manewrów, jak jazda do przodu, do tyłu
czy po łuku, możliwa jest realizacja tak
złożonych manewrów, jak przemieszczanie poprzeczne, diagonalne (ukośne)
lub obrót całego zestawu wokół zdefiniowanego punktu (wokół własnej osi lub
wokół punktu znajdującego się poza ob-
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rysem pojazdu – tzw. obrót karuzelowy).
Przy „normalnym” skręcie podczas jazdy
do przodu lub do tyłu układ skrętu działa
jak typowy skręt wszystkich kół jezdnych.
Wieloobwodowe sterowanie hydrauliczne
może być również wyposażeniem pojedynczych naczep wieloosiowych. Postępy
w zakresie sterowania elektronicznego
i cyfrowej transmisji danych doprowadziły w ostatnich latach do znacznego
uproszczenia konstrukcji tych układów.
Zastosowanie bezprzewodowego sterowania zdalnego pozwala na niezależne
ustawianie położenia każdej osi. Operator nie jest już sztywno związany z ciągnikiem ani naczepą, może dowolnie przemieszczać się w otoczeniu zestawu –
ma lepszą obserwację otoczenia, możliwe
staje się bardziej precyzyjne manewrowanie i zwiększa się znacznie poziom
bezpieczeństwa osób w otoczeniu pojazdu, ładunku i samej naczepy.

| PROMOCJA |
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Naczepy Goldhofer
na pionierskim szlaku
Naczepy Goldhofer SPZ-GL 4 AAA udowodniły swoje ponadprzeciętne możliwości
podczas realizacji trudnego zlecenia dowozu komponentów turbin na farmę wiatrową
Meikle Creek Wind Park w kanadyjskim dystrykcie British Columbia.

o iście pionierskie zadanie zrealizowała
firma Totran Transportation Services Ltd.,
działając na zlecenie General Electric. Budowana farma wiatrowa znajdowała się w okolicach miejscowości Tumbler Ridge. Dla firmy
Totran było to największe jak dotąd zadanie, jakie zrealizowano na rzecz energetyki wiatrowej.
Nigdy dotąd turbiny i przede wszystkim łopaty wirników tej wielkości nie były transportowane przez
rejony zachodniej Kanady.
W tej „podróży w nieznane” firma Totran zdecydowała się postawić na bardzo wytrzymałe i niezawodne naczepy produkowane przez firmą Goldhofer. Przewoźnik dysponuje całkiem pokaźną
flotą pojazdów Goldhofer, w której skład wchodzi
m.in. 9 naczep typu SPZ-GL 4 AAA w wersji przystosowanej na rynek północnoamerykański (rozstawy osi oraz oświetlenie dostosowane są do
obowiązujących tam przepisów), a także ciężkie
moduły transportowe typu THP/HL oraz THP/DR.
Naczepy SPZ-GL 4 AAA okazały się najlepszym
rozwiązaniem pozwalającym na przewiezienie
60-metrowych łopat wirników. Pojazdy te w stanie złożonym mają długość zaledwie 18 m, można

je rozsuwać trzystopniowo, za każdym razem
zwiększając długość o 12,3 m. Dodatkowym elementem wyposażenia jest rozkładane przedłużenie
zwiększające długość pokładu ładunkowego o kolejne 5,5 m. Tym samym maksymalna długość rozłożonej naczepy SPZ-GL 4 AAA wynosi aż 60,4 m.
Istotną i praktyczną zaletą rozkładanego przedłużenia jest to, że ma ono siłowniki hydrauliczne
i jest zamocowane na specjalnych zawiasach o kącie
obrotu wynoszącym 180°. Tym samym dodatkowy
pokład można unieść i obracając w zawiasach,
położyć płasko na pokładzie głównym, skracając
długość zestawu podczas jazdy bez ładunku. Dla
firmy Totran naczepy Goldhofer miały wszystkie wymagane cechy niezbędne do bezpiecznego i efektywnego przewiezienia łopat wirników z miejsca
nadania – Stewart World Port do miejsca montażu, czyli farmy w Tumbler Ridge.
Cała trasa, mająca ponad 1000 km długości, była
niezmiernie trudna, znajdowały się na niej kręte
i wąskie odcinki dróg górskich, a także strome podjazdy, należało pokonać odcinki o dużym ryzyku
zejścia lawin, a także przeciąć gęsto uczęszczane
szklaki zwierząt. Ponadto w Kanadzie obowiązują

ograniczenia dotyczące transportu ciężarowego
w godzinach nocnych, co w praktyce oznaczało
konieczność zmierzenia się z dużym natężeniem
ruchu w ciągu dnia. Biorąc pod uwagę rodzaj
przewożonego ładunku, ogólną charakterystykę
trasy oraz konieczność dostosowania się do ograniczeń prawnych, transport tak długich łopat wymagał szczegółowego planowania logistycznego
– przygotowania trwały ponad rok i uczestniczyli
w nich eksperci z firm Totran, General Electric oraz
Goldhofer. Dodatkowym zadaniem było wymagane
przez kanadyjskie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury wykonanie próbnego przejazdu przez
całą zaplanowaną trasę zestawu z pustą naczepą
SPZ-GL 4 AAA w stanie maksymalnego wydłużenia, co miało wykazać, że możliwości manewrowe pojazdu są wystarczające do realizacji tego
trudnego zadania.
Całe przedsięwzięcie związane z przewozem komponentów turbin na farmę wiatrową w Tumbler
Ridge zakończono sukcesem jesienią ubiegłego
roku.
Opracował Dariusz Piernikarski
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SPMT – najlepsze praktyki
użytkowania modułowej
Przedstawiamy najważniejsze informacje z „Przewodnika najlepszych
praktyk użytkowania samojezdnej naczepy modułowej” wydanego
w 2016 r. przez ESTA, koncentrując się przy tym na technicznych
aspektach związanych z eksploatacją naczep SPMT.

towarzyszenie Europaische Schwertransport Automobilkran (ESTA)
powstało w 1976 r. z inicjatywy
grupy związków przewoźników i operatorów dźwigów z Belgii, Niemiec, Francji,
Holandii i Szwajcarii. Celem była wzajemna wymiana doświadczeń i wspólna
analiza problemów związanych z trans-

portem transgranicznym. Organizacja
jest obecnie znana pod nazwą European
Association of Abnormal Road Transport
and Mobile Cranes (Europejskie Stowarzyszenie Transportu Nienormatywnego),
a skrót ESTA wszedł na stałe do nomenklatury branży nienormatywnej. Jak czytamy w oficjalnych dokumentach, zadaniem zrzeszenia ESTA jest przede
wszystkim promowanie i reprezentowa-

nie branży przez stworzenie bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy.
Mając to na względzie, w 2009 r.
grupa ESTA podjęła się opracowania
wytycznych dotyczących obsługi samojezdnych naczep modułowych SPMT (Self
Propelled Modular Transporter). W tym
celu utworzono specjalną grupę roboczą
składającą się z podmiotów związanych
z użytkowaniem SPMT – wśród nich zna-

© D. Piernikarski

Moduły można łączyć w zależności od potrzeb transportowych
– tu 6-osiowy moduł Faymonville SPMC został rozszerzony o moduł
2-osiowy – powstała kombinacja poruszająca się na 8 liniach osiowych
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Trójkąt odpowiedzialności
Wiele czynników wpływa na bezpieczeństwo i stabilność każdego transportu
naczepą SPMT. Są to zarówno kompetencje operatora, jak również rodzaj przewożonego ładunku, warunki atmosferyczne w dniu transportu, a także obliczenia
dotyczące przygotowania trasy i konfiguracji samego pojazdu.
W zakresie bezpieczeństwa transportu
trzy podmioty odgrywają istotną rolę.
Jest to producent sprzętu transportowego, spółka operacyjna odpowiedzialna
logistycznie za cały proces (operator wykonuje bezpośrednio sam przewóz) oraz
klient, który dostarczając właściwe informacje na temat przewożonego ładunku,
umożliwia spółce operacyjnej profesjonalne i bezpieczne wykonanie transportu.
W „Przewodniku najlepszych praktyk…”

© D. Piernikarski

leźli się producenci, operatorzy, urzędnicy oraz przedstawiciele klientów. Proces ten wymagał czasu, jednak w 2016 r.
zaprezentowano opracowanie pt. „Przewodnik najlepszych praktyk użytkowania samojezdnej naczepy modułowej”
[1]. Przewodnik jest przeznaczony do
bezpłatnej dystrybucji i użytkowania,
a celem jego jest uzyskanie miana „światowego standardu”.
Zdecydowaliśmy się przedstawić naszym czytelnikom najważniejsze fragmenty z „Przewodnika najlepszych praktyk użytkowania samojezdnej naczepy
modułowej”, wydanego przez ESTA, koncentrując się przy tym na technicznych
aspektach związanych z eksploatacją naczep SPMT. Tam, gdzie wydawało się to
konieczne, dokonane zostały uzupełnienia wyjaśniające pewne terminy czy zagadnienia inżynierskie.

W naczepach SPMT wózki jezdne łączone są z podwoziem za pośrednictwem
tzw. przegubów łokciowych, które wspierają się na siłownikach hydraulicznych
pełniących funkcję zawieszenia i odpowiadających za zmianę wysokości (podnoszenie platformy); nośność osi dochodzi do 60 t

wzajemne relacje między producentem,
spółką operacyjną oraz klientem określone zostały jako trójkąt odpowiedzialności.
Oczywiście w cały proces transportowy jest zaangażowanych jeszcze wiele
innych podmiotów, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo transportu
przy wykorzystaniu SPMT. Są to np. organy zarządzające drogami, stowarzyszenia branżowe oraz firmy inżynierskie.
Jednak to trzy podmioty wymienione
w trójkącie odpowiedzialności mają bezpośredni udział w zapewnieniu bezpieczeństwa transportu i ładunku.

Dobry sprzęt to podstawa
Już w fazie projektowania samojezdnej naczepy modułowej producent musi
wziąć pod uwagę bezpieczeństwo transportu. Nie tylko parametry techniczne
pojazdu (m.in. ładowność, możliwości
manewrowe, obecność dołączanego modułu napędowego), ale również instrukcje obsługi technicznej, konserwacji oraz
dokumentacje i niezbędne certyfikaty dostarczone wraz ze sprzętem muszą umożliwiać prawidłowe postępowanie w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa.
Zgodnie z zaleceniami „Przewodnika
najlepszych praktyk…” producent jest odpowiedzialny przede wszystkim za skontrolowanie, czy układ sterowania hamulcem awaryjnym działa niezależnie i jest
wykonany według zasady „bezpieczny
w razie awarii”. Ponadto hamulec bezpieczeństwa musi działać w taki sposób,
aby jak najszybciej zatrzymał ruch transportera, bez stwarzania dodatkowego
zagrożenia. Elementy sterowania hamulcem awaryjnym muszą być łatwo rozpoznawalne, widoczne i łatwo dostępne.

© Goldhofer

Moduły z rodziny
Goldhofer PST/ES
wyposażone są
w elektroniczne,
wielokierunkowe
sterowanie skrętem; nośność osi
dochodzi do 60 t
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Każda naczepa SPMT musi być wyposażona w odpowiednie, wyraźnie oznakowane punkty mocowania i zabezpieczenia, rozmieszczone w taki sposób,
aby nie zostały mylnie uznane za punkty
podnoszenia. Nośność każdego z tych
punktów mocujących lub zabezpieczających musi zostać określona w instrukcji
obsługi. Wszystkie moduły SPMT muszą
mieć również odpowiednie punkty podnoszenia na linach, przeznaczone do
bezpiecznego i łatwego podnoszenia
transportera w celach (de)mobilizacyjnych. Również w tym wypadku należy
dokładnie określić maksymalną dopuszczalną siłę w każdym punkcie podnoszenia. Ważne jest również to, aby naczepa SPMT miała co najmniej jedno
zapasowe urządzenie sterujące, umożliwiające operatorowi zabezpieczenie na-

© Goldhofer

Zawieszenie o skoku ±300 mm oraz możliwość przenoszenia wysokich momentów
zginających sprawia, że moduły THP/SL są doskonałym rozwiązaniem do transportu
długich ładunków poza drogami utwardzonymi

Zadaniem klienta jest upewnienie się, że każdy ładunek (tak dalece jak to jest możliwe i uzasadnione) będzie mieć punkty wspierające w celu przeprowadzenia bezpiecznego transportu

czepy (umieszczenie naczepy w bezpiecznym położeniu w przypadku, gdy
elementy sterujące przestaną działać
prawidłowo).
Autorzy „Przewodnika najlepszych
praktyk” wskazują również na fakt, że
obowiązkiem producenta jest dostar-

czenie jasnych i jednoznacznych informacji na temat maksymalnego dozwolonego statycznego obciążenia naczepy
SPMT przez ładunek. Maksymalna ładowność jest ustalana przy uwzględnieniu m.in. maksymalnego nachylenia
belki grzbietowej i łączników, maksymalnego obciążenia opon oraz obciążenia
na osiach. Wszystkie związane z tym
obliczenia sprawdzające powinny być
wykonane według europejskich standardów przemysłowych (lub obowiązujących
w danym regionie).

Ładunek ładunkowi nierówny

© Wynns

Złożone obliczenia
inżynierskie pozwalają na ustalenie trajektorii ruchu pojazdu
i tym samym określenie przejezdności wybranej trasy
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Ryzyko związane z transportem nietypowego ładunku można zmniejszyć
już na etapie projektowania operacji
transportowej, uwzględniając jego podatność transportową – „Przewodnik
najlepszych praktyk…” określa to jako
właściwości przenośne ładunku. Dostarczenie kompletnych informacji na

| TRANSPORT |
W określonych sytuacjach należy przygotować środowisko pracy
przed przeprowadzeniem transportu przez
np. usunięcie obiektów
małej architektury i/lub
innych przeszkód, wyrównanie nawierzchni
gruntowych, wzmocnienie struktur i/lub odcinków powierzchni
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temat ładunku spoczywa na kliencie.
Znajomość ładunku umożliwia wybór
odpowiedniego środka transportowego
oraz sposobu wykonania czynności ładunkowych i sposobu jego zabezpieczenia w trakcie przewozu.
Zadaniem klienta jest upewnienie
się, że każdy ładunek (tak dalece jak to
jest możliwe i uzasadnione) będzie mieć
punkty wspierające w celu przeprowadzenia bezpiecznego transportu. Maksymalne obciążenie każdego punktu
wspierającego musi zostać wyraźnie oznakowane. Podobnie ładunek powinien
być wyposażony w punkty mocujące, z oznaczeniem ich maksymalnej nośności.

Bardzo istotne dla prawidłowości i bezpieczeństwa realizacji całego procesu
transportowego jest to, aby klient dostarczył spółce operacyjnej możliwie jak
najwięcej informacji dotyczących ładunku.
Obejmuje to takie dane jak np. waga
brutto, położenie środka ciężkości, wymiary (w tym opakowania, jeśli istnieje),
dopuszczalne obciążenia punktowe, położenie punktów wspierających, mocujących i zabezpieczających.
© Scheuerle

Transport transportowi nierówny
Moduł samobieżny – próba definicji
Samobieżne moduły transportowe SPMT to wieloosiowe pojazdy przeznaczone
do podnoszenia, przemieszczania i pozycjonowania bardzo dużych, wielotonowych ładunków.
Konstrukcyjnie SPMT tworzy sztywna rama nośna o konstrukcji modułowej. Do szkieletu montowane są parami wózki jezdne, tworząc tzw. linię osiową. Każdy wózek
jezdny ma dwa koła wyposażone zazwyczaj w opony przemysłowe o podwyższonej nośności i terenowej rzeźbie bieżnika. Wózki jezdne łączone są z podwoziem za
pośrednictwem tzw. przegubów łokciowych, które wspierają się na siłownikach hydraulicznych. Siłowniki te pełnią funkcję zawieszenia i odpowiadają jednocześnie za
zmianę wysokości (podnoszenie platformy). Każdy z tych wózków wyposażony jest
w niezależne zawieszenie hydrauliczne o dużym skoku pozwalające na pokonywanie nierówności terenu i zmianę wysokości pokładu.
Ze względu na niską prędkość maksymalną oraz dużą masę moduły SPMT przeważnie
nie są wykorzystywane na drogach publicznych czy autostradach bez uprzedniego
wyłączenia odpowiedniego fragmentu drogi z ruchu. Także moduły bez ładunku nie
poruszają się po drogach publicznych, lecz typowo dowożone są na miejsce działania
załadowane bezpośrednio na innych pojazdach lub umieszczone w kontenerach.
Moduły łączone są ze sobą za pomocą sprzęgów hydraulicznych. Standardowo producenci oferują jednostki wyposażone w 4, 6 lub 8 osi, aby możliwe było precyzyjne dopasowanie ładowności i wielkości pokładu ładunkowego do ciężaru i gabarytów przewożonego ładunku. Moduły można również wyposażyć w sprzęg
przyczepowy pozwalający na ciągnięcie przez odpowiednio przystosowany ciągnik
balastowy lub po uzbrojeniu w hydraulicznie regulowaną łabędzią szyję (wtedy moduł staje się typową naczepą modułową) przez ciężki ciągnik siodłowy.

Ponieważ każda operacja transportowa ma inny charakter, to właśnie dlatego stopień zastosowania prac inżynierskich jest zróżnicowany. Wymagane
prace inżynierskie (obliczenia) w dużej
mierze zależą od cech charakterystycznych transportu. W „Przewodniku najlepszych praktyk…” rozróżnia się zagadnienia techniczne (inżynierię) pierwszego
i drugiego stopnia, różniące się zakresem merytorycznym.
Ważnym zadaniem z technicznego
punktu widzenia jest określenie, w jakim trybie pracy zawieszenia naczepa
SPMT powinna pracować podczas transportu ładunku. Moduły SPMT mogą bowiem pracować w różnych trybach konfiguracji zawieszenia. Na ogół stosuje
się 3-puktowy układ zawieszenia (statycznie wyznaczalny) lub statycznie niewyznaczalny układ 4-punktowy. Wszelkie inne układy zawieszenia (1-, 2-,
5-punktowe lub więcej) są wykorzystywane tylko w szczególnych okolicznościach, gdy szczegółowa analiza techniczna wykazała, że jest to wymagane dla
danego zadania transportowego.
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3-punktowy układ zawieszenia tworzy trójkątny obszar stabilności, natomiast 4-punktowy układ zawieszenia
tworzy prostokątny obszar stabilności
(rysunek 1). Zaletą układu trójkątnego
jest to, że jest on statycznie wyznaczalny,
jednakże obszar stabilności jest mniejszy niż obszar stabilności w statycznie
niewyznaczalnym układzie 4-punktowym. To, czy zostanie zastosowany układ
zawieszenia 3- lub 4-punktowy, zależy
od konkretnych okoliczności danego
transportu.
Wielkość i położenie poziomej płaszczyzny stabilności zależą od wybranej
konfiguracji naczepy. Rzeczywiste pionowe położenie obszaru stabilności (jej
wysokość, wzniesienie) znajduje się na

© ESTA

Rysunek 1. Rzut z góry na moduły SPMT z 3-punktową oraz 4-punktową konfiguracją zawieszenia

Rysunek 2. Zakładana wysokość płaszczyzny stabilności
modułu z osiami wahadłowymi (linia przerywana)

wysokości punktu zwrotnego, będącego
środkiem osi wahadłowych. Zakładając
w obliczeniach sprawdzających dotyczących stabilności wzniesienie niższe
niż rzeczywiste położenie płaszczyzny stabilności, wprowadza się margines bezpieczeństwa. ESTA zaleca, by zawsze
dokonywać obliczeń, zakładając pionowe
położenie płaszczyzny stabilności na poziomie podłoża (rysunek 2). W odniesieniu do wysokości zawieszenia zaleca
się, aby w fazie planowania zakładać maksymalny wznios zawieszenia do 70%,
pozostawiając 30% jako rezerwę. Ponadto
wszystkie obliczenia powinny być oparte
na założeniu, że operacyjny wznios (wysokość) zawieszenia znajduje się w środku
jego skoku.
W obliczeniach przygotowawczych
niezbędne jest dysponowanie jak największą ilością danych dotyczących przewożonego ładunku – jak wspomniano, za

ich dostarczenie odpowiada klient. Równie istotne są dokładne informacje dotyczące środowiska pracy i trasy, przez
którą będzie przebiegał transport. Z technicznego punktu widzenia najważniejszymi czynnikami wpływającymi na
przebieg transportu jest ukształtowanie
terenu (wzniesienia/obniżenia), poprzeczne kąty nachylenia drogi oraz dopuszczalne naciski na podłoże.

Przeliczanie trasy
Przygotowując trasę przejazdu, należy już wcześniej wiedzieć, po jakich
drogach będzie on realizowany (drogi
utwardzone stabilne, drogi nieutwardzone,
podłoże nieprzygotowane), w jakiej konfiguracji zostanie ustawione zawieszenie modułu SPMT (3- lub 4-punktowa),
a także jak będzie wyglądać konfiguracja
pojazdu (np. moduły bezpośrednio po-
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łączone wzdłuż i/lub wszerz, bez odrębnych konfiguracji, bez belek łączących itd.).
Podczas obliczeń sprawdzających (tzw.
inżynieria pierwszego stopnia) określa
się, czy zamierzona konfiguracja naczepy
ma wystarczającą ładowność w celu
przeprowadzenia zamierzonego transportu. Dokonuje się również obliczeń
statycznych, sprawdzając, czy planowana konfiguracja naczepy zapewnia
wystarczającą stabilność. Przyjmowane
są przy tym pewne typowe ograniczenia:
• maksymalna ładowność naczepy dla
celów obliczeniowych powinna zostać
ustalona na poziomie 75% teoretycznej wartości maksymalnej podanej
przez producenta,
• nachylenie drogi (wzdłużne i poprzeczne) wzdłuż trasy transportowej
powinno zostać zwiększone o 2°, tak
więc należy zawsze wziąć pod uwagę
co najmniej 2° nachylenia wzdłużnego i/lub poprzecznego,
• minimalny kąt wywrotu akceptowalny
na pierwszym poziomie obliczeń wynosi 9° (7+2), przy czym dodatkowe
2° tworzą margines bezpieczeństwa,
• należy dobrze przemyśleć odpowiednie mocowania i zabezpieczania.
Przeprowadzając obliczenia zaawansowane (tzw. inżynieria drugiego stopnia), uwzględnia się siły dynamiczne,
takie jak wiatr, bezwładność i tereny
pochyłe, odchylenie i/lub odkształcenie
naczepy. Zmianom ulegają także założenia ograniczające:
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Samobieżny moduł
Faymonville SPMC
można obsługiwać
zdalnie przez intuicyjny system
sterowania

• maksymalna ładowność naczepy dla
celów obliczeniowych zostaje ustalona na poziomie 90%,
• nachylenie wzdłużne i/lub poprzeczne drogi wzdłuż trasy transportowej
zostaje zwiększone o 2°,
• minimalny kąt wywrotu akceptowalny
na drugim poziomie obliczeń wynosi
7° (5+2), przy czym dodatkowe 2°
tworzą margines bezpieczeństwa.

Przygotowanie transportu
Dla każdego transportu należy przeprowadzić badanie trasy i odpowiednio
je udokumentować. Może to być kontrola
oceniająca warunki drogowe dla transportu krótko- lub długodystansowego
lub pełna kontrola obejmująca drogi publiczne na odcinku kilkukilometrowym.
Upewnienie się, że badanie trasy zostało
przeprowadzone, jest podstawowym
obowiązkiem spółki operacyjnej.
Jeżeli badanie trasy wykazało, że na
trasie naczepy lub ładunku znajdują się
obiekty stałe, zaleca się wykonanie próby
transportu z próbnym ładunkiem lub
przygotowanie kontrolnej analizy toru
ruchu pojazdu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Należy również sprawdzić,
czy na trasie naczepy lub ładunku znajdują się obiekty lub przeszkody, takie jak
np. obiekty małej architektury, krawężniki, drzewa, linie energetyczne itp.
W środowisku przemysłowym należy
wziąć pod uwagę obecność takich obiektów, jak np. rurociągi, maszyny czy kanały wentylacyjne.

Jeśli na trasie znajdują się wzniesienia lub obniżenia oraz poprzeczne
wzniesienia lub obniżenia drogi, należy
wykonać dokładny pomiar ich kątów.
Ocenia się dopuszczalny (maksymalny)
nacisk na podłoże i obciążenia osi. Biorąc
pod uwagę naciski na podłoże, szczególną
ostrożność należy zachować w przypadku,
gdy transport będzie przebiegał przez
mosty lub wiadukty. Pod uwagę powinno
się brać również obecność rurociągów
i przepustów pod powierzchnią, gdyż
w tych miejscach maksymalna nośność
podłoża może być obniżona. W zależności
od sytuacji należy także ocenić ekstremalne warunki środowiska i temperaturę. W określonych sytuacjach należy
przygotować środowisko pracy przed
przeprowadzeniem transportu. Możliwe
prace przygotowawcze mogą obejmować
np. usunięcie obiektów małej architektury i/lub innych przeszkód, wyrównanie
nawierzchni gruntowych, wzmocnienie
struktur i/lub odcinków powierzchni.
W razie potrzeby należy dokonać
oceny ryzyka przed wykonaniem transportu, analizując możliwości wystąpienia zagrożeń związanych ze wszystkimi
osobami bezpośrednio zaangażowanymi
w proces transportu i znajdującymi się
w bliskiej odległości miejsca przeprowadzania transportu oraz w odniesieniu
do ładunku, naczepy i wszystkich obiektów (przedmiotów) w bliskiej odległości
transportu, a także miejsca, przez który
transport będzie przeprowadzany. Każdy
transport niesie ze sobą pewne ryzyko.
Te zagrożenia, które są uznane za nie-

dopuszczalne, należy zminimalizować
przez wdrożenie odpowiednich środków
ostrożności.

Opracował Dariusz Piernikarski
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[1] Przewodnik najlepszych praktyk użytkowania samojezdnej naczepy modułowej,
Wyd. European Association of Abnormal
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2016.

Summary
In 2009 the ESTA Group has developed guidelines for the operation
of self propelled modular transporters (SPMT). A special working group
was formed. It consists of entities related to the use of SPMT – among
them producers, operators, officials
and customers representatives. The
process required time, but in 2016
a document titled "Best Practice Guide
for Self-propelled Modular Transporters". It is designed for free distribution and use and its goal is to
become the "world standard". In the
article we present the most important information on transport safety,
vehicle technical parameters, engineering calculations and route recalculation taken directly from the
Best Practice Guide.
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Nooteboom Trailers
– innowacje w DNA
Dariusz Piernikarski
W maju uczestniczyliśmy w dniach otwartych zorganizowanych
przez Nooteboom Trailers – holenderskiego producenta naczep
specjalistycznych wykorzystywanych w transporcie nienormatywnym.

2016 r. rodzinna od pokoleń firma Nooteboom Trailers B.V. obchodziła swoje
135-lecie. Wizyta „Samochodów Specjalnych” w Wijchen – obecnej siedzibie
– to doskonała okazja, aby przybliżyć
nieco naszym Czytelnikom historię tego
liczącego się producenta, zaprezentować jego zakład produkcyjny oraz czołowe produkty.
Już od 136 lat holenderska firma
Nooteboom udowadnia swoją kompetencję, wprowadzając na rynek przełomowe innowacje oraz zoptymalizowane
rozwiązania wykorzystywane w drogowym transporcie nienormatywnym. Jednak filozofia związana z prowadzeniem
tego rodzinnego przedsięwzięcia nie
uległa większym zmianom w całym tym
okresie. Nadal priorytetem jest dostarczanie klientom produktów, które są

wytrzymałe i niezawodne, o intuicyjnej
i logicznej obsłudze wynikającej z założeń konstrukcyjnych. Równie ważne jest
to, aby pojazdy Nooteboom pozwalały
ich użytkownikom uzyskać jak najniższe koszty własności i użytkowania. Nooteboom produkuje naczepy, które są niezawodne i zachowują jak najwyższą
wartość rezydualną w całym okresie eksploatacji. Innowacyjność w każdej fazie
istnienia produktu odgrywa kluczową
rolę: począwszy od projektowania, poprzez produkcję i montaż, a na całym
okresie eksploatacji skończywszy. Innowacyjność stała się częścią DNA Nooteboom Trailers.
Dni Otwarte Nooteboom Trailers to
dwudniowa impreza skierowana przede
wszystkim do klientów. Najważniejszym
punktem programu są zawsze statyczne
oraz dynamiczne pokazy sprzętu specja-
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listycznego. W pokazach dynamicznych
można było zobaczyć różne kombinacje
naczep Nooteboom, możliwości dopasowania ich do różnych rodzajów ładunku, demonstrowano także najważniejsze innowacje techniczne. Chętni mogli
uczestniczyć w specjalistycznych warsztatach szkoleniowych (zagadnienia dotyczące transportu komponentów elektrowni wiatrowych, żurawi oraz maszyn
budowlanych) lub zapoznać się z przebiegiem produkcji naczep, działalnością
centrum badawczego i warsztatu naprawczego. Ciekawą opcją była również szeroka oferta sprzętu używanego – naczep
i ciągników. Dla licznie przybyłych dziennikarzy zorganizowano konferencję prasową, podczas której scharakteryzowano
najważniejsze innowacyjne produkty
z oferty bieżącej oraz wspomniano o planach na przyszłość.
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Charakterystyka programu
produkcyjnego
Nooteboom Trailers B.V. to producent oferujący swoim klientom innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla
transportu nienormatywnego. Nooteboom projektuje i konstruuje naczepy,
przyczepy, naczepy niskopodwoziowe
oraz naczepy z obniżonym łożem (tzw.
seminiskopodwoziowe) o ładowności od
20 do 200 t. Ofertę handlową tworzy
kilka podstawowych grup produktowych
– są to naczepy z rodzin Eurotrailer,
Multitrailer, Teletrailer, Megatrailer oraz
przyczepy Supertrailer, dodatkową grupą
są naczepy specjalne.
Rodzina Eurotrailer to naczepy niskopodwoziowe z obniżonym łożem, oferowane z wieloma opcjami dodatkowymi. Dostępne są w wersji z osiami
wahadłowymi sterowanymi hydraulicznie lub z osiami sztywnymi, liczba linii
osiowych wynosi od 2 do 9, maksymalna
ładowność to 150 t. Szeroki wybór łabędzich szyi pozwala na dopasowanie do

każdego ciągnika, a pokład ładunkowy
w różnych opcjach i wymiarach daje
możliwość dostosowania do specyfiki
każdego ładunku.
Naczepy niskopodwoziowe Multitrailer to pojazdy wielozadaniowe, ich zastosowania obejmują np. transport koparek,
sprzętu drogowego, zbiorników, podnośników teleskopowych, elementów dźwigów, struktur stalowych, elementów betonowych i komponentów elektrowni
wiatrowych. Naczepy te dostępne są
w różnych kombinacjach i z różnymi
opcjami: od 2 do 10 linii osiowych może mieć zawieszenia pneumatyczne, hydropneumatyczne lub mogą to być osie
wahadłowe (tzw. Pendel). Stosowane są
rozwiązania skrętu hydraulicznie wymuszonego, a w prostszych konstrukcjach
osie samoskrętne. Ładowność naczep Multitrailer sięga 180 t, także i w tym przypadku stosowane są różne stałe i hydraulicznie regulowane łabędzie szyje.
Pokład ładunkowy może być stały lub pojedynczo/podwójnie/potrójnie rozciągany, w wielu wersjach i rozmiarach, w pełni adoptowalny do zastosowania.

Teletrailer to niskopodwoziowe naczepy rozsuwane z płaskim pokładem,
pozwalające na przewóz każdego samonośnego ładunku, począwszy od struktur
betonowych, przez stalowe konstrukcje,
skończywszy na śmigłach elektrowni
wiatrowych. Hydrauliczny układ skrętu
na obrotnicach gwarantuje wysoką manewrowość, niskie koszty utrzymania oraz
ogranicza zużycie ogumienia do minimum. W każdym pojeździe z rodziny Teletrailer Nooteboom stosuje koncepcję
dźwigarów o wstępnym naprężeniu, dzięki
czemu obciążony pokład pozostaje prosty w stanie rozłożonym. Praktycznym
przykładem jest załadunek kontenerów,
gdzie w niezaładowanej, rozciągniętej
pozycji rama naczepy jest lekko wygięta
w łuk do góry (naprężona), a po obciążeniu powraca do pozycji idealnie poziomej – ładunek nie opada i pozostaje duży
prześwit. Dzięki temu również rozciąganie i składanie pokładu ładunkowego
jest bezproblemowe. Naczepy Teletrailer mogą mieć od 2 do 7 osi samoskrętnych lub z wymuszeniem hydraulicznym, z zawieszeniem pneumatycznym
W 2016 r. uruchomiono
nową lakiernię. W nowoczesnym procesie technologicznym elementy metalowe
każdej naczepy są śrutowane,
poddane zabezpieczającej
przed korozją metalizacji
natryskowej, a następnie lakierowane proszkowo. Technologia lakierowania elektrostatycznego daje lepsze
zabezpieczenie powierzchni,
warstwa lakieru jest bardziej
równomierna i lepiej zabezpieczone zostają krawędzie

W stale modernizowanej fabryce w Wijchen powstają naczepy Nooteboom
z rodzin Eurotrailer,
Multitrailer, Teletrailer, Megatrailer oraz
przyczepy Supertrailer
i pojazdy specjalne

Nooteboom Trailers
zatrudnia obecnie ok.
400 osób, roczny obrót
to 100 mln euro, pojazdy trafiają do odbiorców w 100 krajach
świata
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Stanowisko do badań trwałościowych zawieszeń hydraulicznych
pozwala na realizację wymuszeń
obciążeniem zewnętrznym w ruchu
ciągłym (24/7) – podczas testu osi
Manoovr badania trwały 500 godzin
i zrealizowano z powodzeniem
316 cykli obciążenia

Innowacyjność jest jedną z kluczowych wartości firmy Nooteboom, stała się integralną częścią firmowego
DNA. Potwierdza to dobitnie jedno z najnowszych osiągnięć konstrukcyjnych, jakim jest Manoovr – niskopodwoziowa naczepa o bardzo niskiej wysokości pokładu ładunkowego i wysokich nośnościach linii osiowych.
Innowacyjnie zaprojektowany układ skrętu osi nawet w takim gigancie jak widoczna rozsuwana naczepa
w konfiguracji 3+7 pozwala na zminimalizowanie zużycia opon

lub hydropneumatycznym, maksymalna
ładowność naczep sięga 120 t. Pokład
ładunkowy może być stały lub pojedynczo/podwójnie/potrójnie/poczwórnie
rozciągany.
Naczepy rozciągane z rodziny Megatrailer to pojazdy wielofunkcyjne. Idealnie płaska podłoga ładunkowa, bez przeskoku na łabędzią szyję, wraz z niskim
pokładem o wysokości podłogi zaledwie
970 mm to atuty zwiększające szanse

znalezienia zarówno ładunku głównego,
jak i powrotnego. Naczepy Megatrailer
można wykorzystywać zarówno jako niskie, rozciągane płaskie naczepy do przewozu długich ładunków, ale również
jako naczepy z obniżonym pokładem do
transportu ciężkich, samojezdnych maszyn drogowych i budowlanych. Dzięki
niskiej masie własnej są również idealne
do transportu ładunków podzielnych,
takich jak kontenery, palety albo mniej-

sze maszyny różnego przeznaczenia. Naczepy Megatrailer wyposażone są w 3 osie
z zawieszeniem pneumatycznym, typowo z jedną osią samoskrętną lub wszystkimi skrętnymi hydraulicznie, ładowność
sięga 50 t, pokład może być pojedynczo
lub podwójnie rozciągany.
Nooteboom produkuje również przyczepy niskopodwoziowe Supertrailer – są
to proste i skuteczne rozwiązania transportowe o ładowności do 32 t, chętnie

NOOTEBOOM TRAILERS – NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
Najważniejsze kamienie milowe – innowacje – w historii firmy Nooteboom,
wiele z nich jest objętych ochroną patentową

Pierwsza naczepa z osiami
wahliwymi

Kompaktowa,
odłączana
łabędzia szyja

Naczepa niskopodwoziowa Euro
low-loader ze
skrętnymi osiami
wahliwymi
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Przyczepa
balastowa

Pośredni
wózek jezdny
Interdolly

Pokłady do przewozu
komponentów turbin
wiatrowych z możli- Blok dystansowy
wością samozałado mocowania
dunku i rozładunku kontenerów
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Hydrauliczne
sterowanie
skrętem osi
przy 80 km/h

Zawieszenie
hydropneumatyczne

Euro low-loader z wnęką
na ramię koparki

Wydłużana
naczepa
z ładownią
zamkniętą

Automatyczne
Dźwigary
wyrównanie osi
o wstępnym
do jazdy do przodu naprężeniu
ASA (Automatic
Straight Alignment)
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wykorzystywane przez firmy transportujące własne maszyny drogowe i budowlane, kontenery czy materiały budowlane. Przyczepy mają płaski i wytrzymały
pokład ładunkowy bez łabędziej szyi,
który może być obciążany wzdłuż całej
powierzchni ładunkowej. Pokład w pozycji do jazdy ma wysokość ok. 900 mm.
Przyczepy Supertrailer występują w wersjach 3- i 4-osiowych. Osie mają zawieszenie pneumatyczne, ich obciążenie
techniczne wynosi 10 t przy 80 km/h, dostępne konfiguracje to 1+2, 1+3 lub
2+2). Dopracowany pakiet opcji (wnęka
na ramię koparki pomiędzy tylnymi osiami, różne długości dyszla, rampy najazdowe, schowki, zamki kontenerowe, wciągarka itp.) pozwala na zoptymalizowanie
wyposażenia do konkretnego zadania.
Oprócz wielofunkcyjnych naczep
Nooteboom produkuje również pojazdy
specjalne i osprzęt specjalistyczny zaprojektowane z myślą o jednym konkretnym
zastosowaniu. Przykładem specjalistycznego osprzętu jest wymienny pokład
ładunkowy z wsuwanym adapterem przeznaczony do transportu generatorów na
naczepach niskopodwoziowych i modułowych. Załadunek/rozładunek towaru
przebiega bez potrzeby używania dźwigu. Przykładem naczepy specjalnej może
być Mega Windmill Transporter – na-

czepa opracowana z myślą o bezpiecznym i sprawnym przewożeniu największych sekcji wież oraz generatorów. Do
transportu drogowego bardzo długich
śmigieł (do 70 m) można użyć naczepę
Nooteboom SWC – Super Wing Carrier.

Historia Nooteboom w pigułce
Aby kontynuować rodzinne tradycje, 26-letni Willem Nooteboom założył
w 1881 r. swoją własną kuźnię w miejscowości Kethel nieopodal Rotterdamu.
Do 1921 r. zakład koncentrował się na
produkowaniu balustrad i stalowych
okuć do drzwi. Z oczywistych względów
kuźnia działa również na rzecz branży
transportowej: powstawały podkowy i nakładane na gorąco stalowe obręcze do
drewnianych kół.
Po 40 latach prowadzenia firmy Willem Nooteboom przekazał rodzinny interes synowi. Henk Jan (Anton) zwrócił

uwagę na szybko rosnącą liczbę samochodów na drogach, zdecydował się na
przejęcie szablonów od lokalnego wytwórcy wozów i otworzył własną fabrykę: Nooteboom Fabriek van Wegtransportmiddelen. Był to ważny moment
w historii firmy – z bycia dostawcą komponentów Nooteboom stał się producentem końcowym. Firma rozpoczęła
produkcję wozów dla hodowców bydła,
a także pojazdów przeznaczonych do
transportu osób.
W latach 1939–1953 firma rozwijała się stabilnie, stając się producentem nowoczesnych środków transportu.
W 1945 r., pod koniec wojny, Nooteboom zatrudniał już 10 pracowników.
Ważnym momentem w rozwoju przedsiębiorstwa było rozpoczęcie w 1949 r.
produkcji wywrotek i przyczep. Konsekwentny rozwój wymusił zwiększenie
mocy produkcyjnych – w 1953 r. uruchomiono fabrykę w Utrechcie. W tym

5-osiowa naczepa Manoovr
z podwójnie rozsuwanym
pokładem porusza się na osiach
o nośności 12 t, ładowność maksymalna to 100 t, w stanie
rozłożonym jej długość to 32 m

Transporter do
łopat elektrowni
wiatrowych MWT
(Mega Windmill
Transporter)

Naczepa niskopodwoziowa EURO-PX
z osiami wahadłowymi i wnęką na
ramię koparki

Naczepa niskopodwoziowa
MULTI-PX
z osiami wahadłowymi

Regulowany
układ skrętu
do naczepy
wieloosiowej

Naczepa niskopodwoziowa
MPL z technologią Manoovr

System pomiaru
obciążeń osi podnoszonych PowerUp
do osi z zawieszeniem hydraulicznym

2003
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2010

2011

2015

2017
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2017

Adapter do
przewozu wież
elektrowni
wiatrowych

Wstępnie
obciążony
system skrętu
hydraulicznego

Naczepa
niskopodwoziowa
OSDS

Naczepa z poczwórnym wysuwem Quatrotrailer Telestep

Naczepa do
transportu łopat
turbin wiatrowych Super
Wing Carrier

Układ skrętu
do naczep
balastowych

Naczepa niskopodwoziowa
Manoovr z wnęką na ramię
koparki
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Najnowszy produkt ze stajni Nooteboom – 5-osiowa naczepa niskopodwoziowa Manoovr z wnęką na ramię
koparki pozwala na przewóz maszyn,
które jeszcze do niedawna wymagały
znacznie bardziej złożonej kombinacji,
jak np. Eurotrailer z osiami wahadłowymi PX w konfiguracji 2+4

Do transportu długich ładunków, takich jak elementy
konstrukcji lub łopaty wirników turbin wiatrowych,
Nooteboom może zaoferować naczepy z rodziny
Teletrailer dysponujące nawet poczwórnym wysuwem

samym roku Anton Nooteboom dokonał
przełomowej na owe czasy innowacji –
wprowadził na rynek niskopodwoziową
przyczepę z osiami wahliwymi, co umożliwiało bezpośredni załadunek przewożonego pojazdu na pokład. Rozwiązanie
to upowszechniło się w branży kilka lat
później, jednak wówczas Nooteboom
było pierwszą firmą produkującą osie
wahliwe na dużą skalę, stając się jednocześnie jednym z wiodących producentów pojazdów stosowanych w przewozach nienormatywnych.
Lata 1953–1979 to kolejne etapy
rozwoju firmy, która wyraźnie rozpoczęła specjalizację w produkcji naczep niskopodwoziowych. W 1967 r. w rodzinny
biznes zaangażował się syn Antona –
Dick Nooteboom, a trzy lata później
dołączyli jego bracia – Henk i Tom.
W 1975 r. rodzeństwo przejęło kierowanie firmą. W owym czasie działały nadal
dwa miejsca produkcji – w Schiedam
(Kethel jest częścią Schiedam) i w Utrechcie. W 1976 r. całą produkcję przeniesiono do Utrechtu. Anton Nooteboom
pożegnał się z firmą w 1979 r., zarządzanie przejęło czwarte pokolenie.

W 1977 r. rozpoczęto budowę nowej
fabryki w Wijchen, w miejscu, gdzie
wcześniej działała przejęta firma CMK
(Combinate Mobile Kranen). Przez kolejne dekady Nooteboom stale wzmacniało
swoją pozycję w czołówce producentów
naczep specjalistycznych, wprowadzano
na rynek kolejne innowacyjne produkty
i rozwiązania, dokonano również kilku korzystnych przejęć biznesowych. Po kryzysie 2008–2010 firma Nooteboom Trailers skoncentrowała się wyłącznie na
rozwoju, produkcji i sprzedaży pojazdów
wykorzystywanych w transporcie nienormatywnym oraz związanych z nimi
usług serwisowych. W 2012 r. generalnym menedżerem firmy została Marika
Nooteboom – córka Henka. Tym samym
za sterami przedsiębiorstwa pojawiła się
piąta generacja rodziny Nooteboom.
W 2017 r. grupa Nooteboom Trailers
B.V. jest czołowym producentem europejskim specjalistycznych naczep stosowanych w transporcie nienormatywnym, zatrudnia ok. 400 osób, roczny
obrót to 100 mln euro, produkty tej
marki sprzedawane są w 100 krajach
świata. Główna siedziba znajduje się
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w Wijchen (Holandia). Z tego miejsca
zarządzana jest cała grupa, którą tworzą: Nooteboom Trailers (spółka odpowiedzialna za produkcję i sprzedaż pojazdów), Nooteboom Trailer Service (spółka
odpowiedzialna za obsługę, części, naprawy, modernizację i remonty) oraz
Nooteboom Global Trailer Centre (spółka zajmująca się kupnem i sprzedażą
używanych ciągników i naczep do nienormatywnego transportu drogowego
wszystkich marek).
Sprzedaż w Europie prowadzona jest
poprzez własną sieć sprzedaży oraz starannie dobraną sieć dystrybutorów. Sprzedażą w krajach poza Europą zajmuje się
centrala w Wijchen. W Polsce za sprzedaż nowych naczep odpowiada spółka
Nooteboom Polska, mieszcząca się w Kątach Wrocławskich. Usługi serwisowe
pojazdów Nooteboom zapewnia rozbudowana sieć serwisowa w całej Europie.
Dzięki mobilnemu działowi serwisowemu i pogotowiu techniczemu dostępnemu 24 godziny na dobę Nooteboom nie
pozostawia klientów bez pomocy. W Polsce obsługę posprzedażną naczep tej
marki zapewniają autoryzowane serwisy
firm: Polcar (Poczesna), Remo-Car (Święcice) oraz Rystal (Pleszew).

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Branża leasingowa
po I kwartale
Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe

e wstępnych danych Federacji
Leaseurope wynika, że dynamika
wzrostu europejskiego rynku leasingu w 2016 r. wyniosła 11,2% (r/r),
przekraczając 9-procentowy wzrost osiągnięty w 2015 r. Tym samym europejski
rynek leasingu odnotował najlepszy wynik od 2007 r.
W ostatnim roku wzrosty obserwowano we wszystkich głównych kategoriach finansowania aktywów europejskiego rynku leasingu. Największe znaczenie
dla jego rozwoju miało finansowanie ruchomości, a w ramach tej kategorii przede
wszystkim pojazdów (13,2% wzrostu
w porównaniu z 2015 r.). Wyłączając
kategorię pojazdy, rynek leasingu ruchomości w 2016 r. w Europie zanotował 8,4-procentowy wzrost.
Bardzo dobrymi wynikami zakończył
się też rok 2016 dla polskiego rynku leasingu, z którego dane do Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu.

Przypomnijmy, że polski rynek w ostatnim roku zwiększył obroty o 16,6%, a wartość nowych umów, wynosząca 13,3 mld
euro (tj. 58,1 mld zł), pozwoliła zachować
Polsce wysoką, szóstą pozycję w rankingu europejskim. Warto podkreślić,
że polski sektor leasingowy po raz kolejny znalazł się w gronie sześciu największych europejskich rynków leasingowych o najwyższej dynamice wzrostu,
takich jak: Wielka Brytania, Niemcy,
Francja, Włochy, Szwecja.

© ZPL

Na podstawie danych dotyczących europejskiego rynku leasingu w 2016 r. oraz
wyników polskich firm leasingowych po I kwartale 2017 r. możemy stwierdzić,
że branża ta zarówno w Europie, jak i w Polsce ma się bardzo dobrze.

„Europejski rynek leasingu w ostatnich latach odnotowuje wysokie i systematyczne wzrosty. W tej sytuacji realny
wydaje się powrót do poziomu finansowania sprzed kryzysu. Te same tendencje zauważamy w Polsce. Średnioroczna
dynamika wzrostu polskiej branży leasingowej w okresie przed kryzysem (tj.
w latach 2004–2008) wyniosła 23,4%.
W czasie kryzysu (lata 2008–2012) polska
branża zmagała się ze spadkami obrotów (–1,3% średniorocznie), a w ostat-
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Pojazdy:
osobowe
ciężarowe do 3,5 t
ciężarowe
ciężarowe pow. 3,5 t
ciągniki siodłowe
naczepy/przyczepy
autobusy
inne

Styczeń–marzec 2016
9715,80
4566,10
1030,30
4021,40
664,20
2062,00
845,30
450,00
97,90

Styczeń–marzec 2017
10 636,90
5609,30
1088,70
3852,00
626,20
2069,30
893,60
263,00
86,90

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

© ZPL

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

Finansowanie rynku po I kwartale 2017 r. (wartość netto w mln PLN)
---------------------------------------------------------

nich 5 latach osiągnęła średnioroczny
wzrost na poziomie 16,8%. Należy podkreślić, że polski sektor leasingowy osiągnął poziom finansowania sprzed kryzysu
już w roku 2013. Wstępne dane Leaseurope za rok 2016 wskazują również,
że firmy europejskie w coraz większym
stopniu korzystają z leasingu, co świadczy o wzrastającej skłonności do inwestycji w środki trwałe. Europejskie wyniki stanowią też dobrą prognozę na
2017 r.” – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, członek Rady Dyrektorów Leaseurope.

Styczeń–marzec 2017 /
Styczeń–marzec 2016
9,50%
22,80%
5,70%
–4,20%
–5,70%
0,40%
5,70%
–41,60%
–11,20%

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Europejski Fundusz Leasingowy
PKO Leasing
ING Lease (Polska)
Scania Finance Polska
Millennium Leasing
BZ WBK Leasing
Raiffeisen-Leasing Polska
Pekao Leasing
mLeasing
MAN Financial Services Poland
De Lage Landen Leasing Polska
SG Equipment Leasing Polska
Leasing Polski
Impuls-Leasing Polska

16 306
7976
6394
3720
666
3652
4160
5645
3081
6500
238
767
517
334
1297
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Ciężarowe:
3621
1879
226
788
47
659
673
821
460
989
6
19
50
99
269

o masie
do 3,5 t
3135
1551
47
564
1
575
545
739
305
893
0
19
26
56
246

o masie
powyżej 3,5 t
486
328
179
224
46
84
128
82
155
96
6
0
24
43
23

Ciągniki
siodłowe
1511
766
711
481
446
388
340
337
333
300
231
136
113
77
66

Naczepy /
przyczepy
1688
793
741
603
168
518
345
553
395
304
1
594
136
66
133

.eu

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

2

Grupa Idea Getin Leasing

POJAZDY

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

1

Spółka

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

Lp.

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

Liczba sfinansowanych środków (sztuki) po I kwartale 2017 r.
– klasyfikacja według kategorii ciągniki siodłowe

---------------------------------------------------------------------------------------
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„Wyniki, jakie branża leasingowa odnotowała na początku 2017 r., są dobrym
prognostykiem na nadchodzące kwartały. Wzrost o 12,7% oraz wartość nowych kontraktów na poziomie 15 mld zł
pozwalają oczekiwać w kolejnych miesiącach roku coraz wyższego poziomu inwestycji MŚP realizowanych przy udziale
leasingu” – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.
W pierwszym miesiącach br. sektor
leasingowy osiągnął dwucyfrowe wskaźniki wzrostu w większości raportowanych
przez ZPL kategorii aktywów. O 19,7%
wzrosły obroty rynku w zakresie łącznego finansowania pojazdów osobowych,
dostawczych i ciężarowych do 3,5 t.

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

Liczby

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

Z informacji podanych przez Związek
Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor przedsiębiorstw leasingowych,
wynika, że w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. branża leasingowa sfinansowała łącznie inwestycje o wartości
15 mld zł przy rozwoju rynku na poziomie 12,7% (r/r).
Najwięcej w I kwartale 2017 r. sfinansowano pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t dmc. (w strukturze
rynku transakcje te stanowią 44,6%),
środków transportu ciężkiego (28,2%),
a także maszyn i urządzeń liczonych
łącznie z IT (25,7%).

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

Pierwszy kwartał w Polsce

Autobusy
117
17
65
13
0
37
45
7
27
43
0
0
47
25
7
© ZPL

Wartość nowych kontraktów dotyczących
finansowania pojazdów lekkich wyniosła
w omawianym czasie 6,7 mld zł.
Wyższy, bo prawie 23-procentowy
wzrost odnotował sektor finansowania maszyn i urządzeń liczonych razem
z IT. Łączna wartość nowych kontraktów
(3,9 mld zł) została osiągnięta m.in.
dzięki wysokiemu poziomowi finansowania maszyn rolniczych i budowalnych.
Warto też zaznaczyć, że w pierwszym
kwartale br. po raz pierwszy od roku
zwiększyło się finansowanie maszyn i innych urządzeń.
Niestety spadek obrotów (–4,2%) przy
wartości nowych kontraktów na poziomie
4,2 mld zł w I kwartale 2017 r. dotyczy
finansowania przez branżę leasingową
środków transportu ciężkiego, takich jak
ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe o dmc. powyżej 3,5 t czy
autobusy. Dane ZPL pokazują, że w pierwszych miesiącach roku na ujemną dynamikę wzrostu segmentu transportu
ciężkiego wpływ miały wyniki w zakresie finansowania pojazdów ciężarowych
o dmc. powyżej 3,5 t, autobusów oraz
samolotów.

Struktura finansowania przedmiotów

Badanie koniunktury branży
leasingowej
Związek Polskiego Leasingu kwartalnie realizuje badanie koniunktury branży
leasingowej. Badanie to jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za
sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL.
Dane dotyczą oceny mijającego okresu
oraz trendów w kolejnym kwartale.
Według badanych firm w II kwartale tego roku ma się poprawić aktywność rynkowa w zakresie liczby i wartości
wpływających wniosków (odpowiednio

reklama

© ZPL
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77% i 88 % – łączne wskazania wzrost
i istotny wzrost). Zgodnie z prognozami
na podobnym poziomie ma pozostać
zatrudnienie oraz liczba rozwiązywanych umów.
Badane przez ZPL firmy w II kwartale
br. oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup środków trwałych, przy czym zdecydowanie
najlepsze perspektywy rysują się dla finansowania środków transportu ciężkiego,
pojazdów lekkich oraz maszyn i IT.

Opracowała Renata Pawliszko

| TRANSPORT |

Katarzyna Biskupska

Spotkanie Ponadnormatywnych
10 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie oraz IV Konferencja Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego. Podczas spotkania
wybrane zostały nowe władze OSPTN na lata 2017–2020.

spotkaniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia, czyli
właściciele firm transportowych, pracownicy, spedytorzy, a także
firm oferujących specjalistyczny sprzęt
lub usługi dla transportu ciężkiego –
łącznie zebrało się ok. 100 osób. Większość uczestników aktywnie angażuje
się w sprawy i problemy tego sektora
transportu.
Na początku podsumowano działania
Stowarzyszenia w 2016 r. i wybrano
nowe władze na lata 2017–2020. Prezesem na drugą kadencję jednogłośnie
wybrany został ponownie Łukasz Chwalczuk, a zarząd oraz komisja rewizyjna
uzupełniona została nowym osobami.

Zarząd OSPTN: Łukasz Chwalczuk,
Barbara Lesik (Natalex), Kazimierz Skuratowicz (MTD Skuratowicz), Tomasz Makarski (ZTE Radom), Krzysztof Bartosik
(Faymonville Trailers), Marcin Michalak (Goldhofer AG), Adrian Michalski
(Peter-Star), Rafał Marchlik (PGMBW),
Marcin Szpojankowski (Nooteboom Trailers) i Oliver Tkocz (TAG – Spezialtransporte & Projektlogistik).
Skład Komisji Rewizyjnej OSPTN:
Ewa Walczak (Spedomax), Kamil Szczurowski (Usługi Dźwigowe Jan Szczurowski), Karol Zieliński (Van der Vlist
Transportgroep B.V), Jakub Szewczyk
(Centrans) i Jacek Mańka (Demarko Special Trailers).
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Dyskusje na temat
Drugą część spotkania Łukasz Chwalczuk, prezes OSPTN, rozpoczął prezentacją dotyczącą wyzwań w transporcie
międzynarodowym. Następnie uczestnicy konferencji wzięli czynny udział
w otwartej debacie dotyczącej aktualnej
sytuacji przewoźników ponadgabarytowych w Polsce oraz zadań i celów OSPTN
w nadchodzących latach. Poruszone zostały m.in. tematy: zezwoleń wydawanych elektronicznie, odpowiedzialności
nadawców za nieprawidłowe dane, kar
dla kierowców za nieznajomość języka
niemieckiego oraz kar za brak ubezpieczenia w wysokości 25 mln euro w Niem-

| TRANSPORT |

ESTA Meeting

Przed hotelem zainteresowani mogli zapoznać się z zestawem ponadgabarytowym
– ciągnikiem Volvo FH500 z naczepą Goldhofer MPA-V3 FB

czech, obowiązku ubezpieczenia 10 mln
euro we Włoszech, kontroli policji w Warszawie. Dyskutowano również na temat
zarządców dróg oraz firm zajmujących
się demontażem znaków. Rozmawiano
także na temat elektronicznego rejestru
firm transportowych oraz problemu zezwoleń dla dźwigów samojezdnych. W tej
ostatniej sprawie ustalono, że sekcja
dźwigowa OSPTN nadal będzie pracować

nad stworzeniem nowej kategorii zezwoleń dla żurawi samojezdnych, aby
umożliwić przejazd cięższych pojazdów
także na podstawie stałych zezwoleń
obejmujących wszystkie drogi w Polsce.
Wymaga to jednak znacznie więcej czasu
i pracy, albowiem poszatkowanie sieci
dróg publicznych pomiędzy wielu zarządców wpływa negatywnie na czas
podejmowania decyzji.

Jednym z ważnych tematów poruszanych na spotkaniu był europejski
zjazd największych firm oraz stowarzyszeń z całej Europy – ESTA Meeting Kraków 2017, którego gospodarzem 19 października br. będzie właśnie OSPTN.
Przedstawiciele niemieckiego stowarzyszenia BSK, holenderskiego TLN, angielskiego HTA oraz wielu innych już
potwierdzili swój udział. OSPTN ma nadzieję, że wstąpienie do ESTA (European
Association for Abnormal Transport and
Mobile Cranes) – Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego
i współpraca z europejskimi partnerami
zrzeszonymi w tym stowarzyszeniu pomogą w dostosowaniu polskich przepisów do współczesnych norm i potrzeb
rynku. W bieżącym roku OSPTN będzie
kładło główny nacisk na wzmożenie prac
nad nowelizacją przepisów związanych
z transportem nienormatywnym.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © K. Biskupska
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„Podwojenie biznesu”
strategią rozwoju Wieltonu
Na początku kwietnia br. na konferencji prasowej Grupa Wielton ogłosiła
strategię rozwoju na najbliższe lata. Do 2020 r. planowane jest „podwojenie
biznesu” zarówno w obszarze przychodów, jak i wolumenu sprzedaży.
Producent chce umocnić 3. pozycję w Europie, osiągając docelowo
9-procentowy udział w rynku naczep i przyczep.

godnie z przyjętą strategią Grupa
Wielton zamierza zbudować silną
pozycję konkurencyjną na swoich
głównych rynkach: w Polsce, we Francji i we Włoszech oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, a także wejść na rynki
ośmiu krajów Zachodnioafrykańskiej
Unii Gospodarczo-Monetarnej (UEMOA).
Do roku 2020 Wielton chce umocnić 3.
pozycję w Europie i osiągnąć pozycję lidera na polskim rynku. Zamierza rów-

nież wzmocnić pozycję nr 1 we Francji,
wejść na podium we Włoszech oraz do
pierwszej piątki sprzedawców naczep
w Niemczech.
Rozwój globalnej obecności Grupy
Wielton ma przełożyć się na podwojenie wyników, co według przewidywań
ma dać wzrost przychodów z 1,2 mld zł
w 2016 r. do 2,4 mld zł w 2020 r. oraz
zwiększenie sprzedaży z 12,9 tys. do
25 tys. pojazdów. Marża EBITDA (ang.
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earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), czyli zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem
odsetek od zaciągniętych zobowiązań
oprocentowanych (kredytów, obligacji),
podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji
w roku 2020 ma być na ciągle wysokim,
8-procentowym poziomie. „Tak szybki
wzrost będzie możliwy dzięki zrównoważonej strategii opartej na rozwoju or-
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ganicznym i akwizycjach. Chcemy być
konsolidatorem europejskiego rynku naczep i przyczep, który obecnie jest mocno
rozdrobniony i stanowi aż 51% całego
rynku” – wytłumaczył Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton SA, i dodał: „Akwizycje zapewnią nam przede wszystkim
wejście na nowe rynki lub umocnienie
pozycji na obecnych. Dzięki nim sięgniemy po nowe segmenty rynku i nowe
rozwiązania produktowe”. Warto podkreślić, że Grupa Wielton od 2015 r. buduje swoją pozycję na rynku europejskim
w oparciu o przejmowanie silnych lokalnych marek: francuskiej Fruehauf i włoskich Viberti i Cardi.

Dywersyfikacja produktów
Kolejnym, poza akwizycjami, filarem
strategii wzrostu Grupy Wielton będzie
rozwój organiczny, a mianowicie rozszerzenie oferty produktowej m.in. w oparciu
o działania własnego centrum badawczo-rozwojowego, współpracę z ośrodkami
naukowymi czy kluczowymi klientami.
Grupa zamierza również zwiększać swój
udział w sprzedaży produktów wysokomarżowych, takich jak naczepy kurtynowe (wzrost udziału Wieltonu w rynku
EU z 5% w 2016 do 8% w 2020 r.), wywrotki (z 5% do 9%), chłodnie (z 0% do
2%) czy produkty specjalistyczne i niszowe (z 6% do 12%). Co najważniejsze,
by zrealizować cele sprzedażowe w segmencie transportu w temperaturach
kontrolowanych, Grupa ma w planach
wybudowanie do 2020 r. zakładu do
produkcji chłodni. We wcześniejszych
latach Wielton próbował już swoich sił
na tym rynku, jednak odbywało się to zawsze przy udziale innych poddostawców. Doświadczenie zdobyte w wyniku
takiej współpracy pokazało, że by odnieść sukces, pełną produkcję produktu
trzeba realizować w jednym zakładzie.
Plan do 2020 r. zakłada opracowanie konstrukcji chłodni, uruchomienie procesu
produkcyjnego, czyli budowę zakładu,
oraz wdrożenie modelu do produkcji.

Nakłady inwestycyjne
Wielton nieustannie inwestuje w zaawansowane procesy technologiczne –
już teraz rozbudowana została zautomatyzowana linia spawalnicza, montażowa i wdrożona nowoczesna technologia zabezpieczenia antykorozyjnego KTL,

a także zautomatyzowano procesy produkcyjne we francuskiej spółce zależnej
Fruehauf. W planach rozwoju Grupa ma
również poprawę jakości obsługi klienta
poprzez rozwój sieci sprzedażowej i serwisowej. Wybudowane zostaną cztery centra obsługi klienta, w tym jedno w Afryce.
W ciągu najbliższych lat Grupa Wielton
zamierza wydać 160 mln zł, z czego aż
110 mln zł na nowe inwestycje.

„Do roku 2020 chcemy »podwoić biznes«
i umocnić pozycję na kluczowych rynkach,
jednocześnie blisko współpracując
z klientami. Wielton ma być postrzegany
przez klientów i branżę jako ekspert,
który będąc kompetentnym partnerem,
proponuje najlepsze i najbardziej
kompleksowe rozwiązania”.
Celem jest poprawa efektywności
produkcji o 3% rocznie, skrócenie czasu
dostaw o 25%, redukcja zapasów i optymalizacja zakupów. Będzie to możliwe
dzięki wykorzystaniu efektu skali, unifikacji produktów i komponentów na
rynkach oraz renegocjacji cen z dostawcami. „Chcemy do roku 2020 zbudować
pozycję eksperta, którego wyróżnia kompleksowe podejście do biznesu. Będziemy dostarczać nie tyko bezpieczne,
dopasowane do indywidualnych potrzeb
produkty, ale również transportowe rozwiązania biznesowe” – kontynuuje Mariusz Golec.
Jak podkreśla prezes Wielton SA,
skuteczna realizacja strategii wzrostu
wymaga dopasowania struktury organizacyjnej do nowych realiów i wyzwań.
Centrala w Wieluniu będzie zarządzać
celami strategicznymi przy dużej autonomii organizacji krajowych odpowiedzialnych za rozwój lokalnych rynków.
„Kluczową rolę w organizacji pełnią ludzie. To kompetentny, zaangażowany
zespół jest gwarancją osiągania zamierzonych celów biznesowych. Inwestujemy
i będziemy inwestować w kształcenie
obecnych i przyszłych kadr oraz pozy-

skiwanie ekspertów z rynku. Rozwój kapitału ludzkiego to jeden z warunków koniecznych do realizacji strategii wzrostu”
– dodaje prezes Wielton SA.

Wizja 2020
Europejski rynek naczep i przyczep
ma potencjał do stabilnego wzrostu.
W 2016 r. sprzedano 270 tys. naczep
i przyczep o wartości około 7 mld euro.
W najbliższych latach rynki Europy Zachodniej będą nadal charakteryzować
się dużą chłonnością pomimo spodziewanej krótkotrwałej korekty w latach
2017–2018. Zapewni to Wieltonowi,
który ma mocną pozycję na największych zachodnioeuropejskich rynkach
(we Francji, Włoszech i Niemczech)
zrównoważony rozwój i stabilny poziom
zamówień. W najbliższych latach również w Polsce można spodziewać się
równomiernego wzrostu popytu na naczepy i przyczepy. Dynamiczny rozwój
krajowych firm transportowych spowodował, że dziś co trzecia ciężarówka
jeżdżąca po Europie należy do polskiego
przewoźnika. Oprócz tego bardzo prężnie
rozwija się branża logistyczna, która
również będzie notować coraz większe
zapotrzebowanie na środki transportu.
Zgodnie z analizami firmy doradczej
CLEAR spodziewany jest wzrost zamówień na rynkach wschodnich, co jest dla
Wieltonu, który ma montownię w Rosji
oraz spółki handlowe w Rosji i na Ukrainie, celem do poprawy sprzedaży produktów. Bardzo perspektywiczna z punktu widzenia Grupy jest Afryka, gdzie
zapotrzebowanie rynkowe jest stymulowane ogólnoświatowymi programami rozwoju infrastruktury i transportu. Wielton
od lat jest aktywny na terenie 8 państw
należących do Zachodnioafrykańskiej
Unii Gospodarczo-Monetarnej (UEMOA)
i oczekuje, że planowana w Abidżanie
nowa montownia umożliwi zdobycie pozycji lidera w tej części świata. „Zrównoważona strategia wzrostu Grupy Wielton do roku 2020 będzie opierać się na
rozwoju organicznym i akwizycjach. Przez
ostatnie lata udowodniliśmy, że właśnie
to połączenie przynosi wymierne efekty.
Nasze rekordowe wyniki za rok 2016 są
tego najlepszym świadectwem” – podsumował spotkanie Mariusz Golec.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcie: © Wielton
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Po prostu wash... and go!
Mycie i pielęgnacja felg
w wykończeniu Dura-Bright
jeszcze nigdy nie były
tak łatwe! A to dzięki
preparatowi Dura-Bright
Wheel Wash.

Lśniące koła w zaledwie sześciu krokach:

łyn Dura-Bright Wheel Wash zapobiega
gromadzeniu się pyłu hamulcowego i powstawaniu miedzianego nalotu na powierzchni felg. Jest łatwy w użyciu, nie trzeba go
rozcieńczać i można bezpiecznie stosować do
cotygodniowego mycia felg. Preparat ten to jedyny środek, którego formuła została opracowana
w ścisłej współpracy z Alcoa Wheels. Do nabycia
jest u oficjalnych dystrybutorów produktów Alcoa.
Do pierwszego użycia producent proponuje zestaw
startowy składający się z litrowej butelki Dura-Bright Wheel Wash i szczotki ALbrush. Do regularnej częstej pielęgnacji felg najodpowiedniejszy
jest kanister o pojemności 5 l lub 25 l.

Felga Alcoa Dura-Bright przed użyciem
(z lewej) i po użyciu (z prawej) płynu
Dura-Bright Wheel Wash

Zachęcamy do kontaktu
Felgi Alcoa można zamówić, kontaktując się z dystrybutorem produktów firmy Alcoa na Polskę, tj.
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.
Zdjęcia: © Alcoa
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MAN Trucknology Days 2017
Arkadiusz Gawron
W dniach 23–25 marca w Monachium odbyła się cykliczna impreza
organizowana od 2008 r. przez firmę MAN pod nazwą Trucknology
Days. Jest to jedno z niewielu wydarzeń, które gromadzi taką liczbę
pojazdów tego producenta w jednym miejscu.

ożna się zastanawiać, czy warto
organizować pokazy ograniczone do jednej marki pojazdów
silnikowych, podczas gdy nie brakuje
innych wystaw i targów o zdecydowanie szerszej publiczności i międzynarodowym charakterze. Odpowiedź jest jednoznaczna: warto, bo tylko na swoim
terenie, u siebie, producent może zaprezentować pełną ofertę, jaką ma w swoim
portfolio. Nie inaczej jest w przypadku
MAN Truck & Buses i Trucknology Days

organizowanymi na terenie MAN Truck
Forum i pobliskim torze testowym. Już
sama liczba 180 pokazanych pojazdów
jest oszałamiająca. Uczestniczące w pokazach samochody MAN były zabudowane lub ciągnęły pojazdy 90 marek,
wśród których nie zabrakło także polskich akcentów, m.in. produktów firm
Wielton oraz KH-kipper.
Niektóre pojazdy udostępniono do
krótkich jazd próbnych, a na terenie
całej ekspozycji można było porozmawiać

z ekspertami MAN o interesujących
szczegółach różnych rozwiązań. Nie zabrakło pokazów dynamicznych, jak chociażby pracy pojazdu asenizacyjnego,
rozdrabniaczy leśnych czy działania drabiny strażackiej, w której koszu można
było podziwiać całą imprezę z góry.
Przygotowano prezentacje różnych
podzespołów, np. silników, osi tandemowych, pritardera (czyli retardera montowanego na wale korbowym z przodu
silnika) czy piasty koła z napędem Hy-

Przedłużone zestawy do ruchu dalekodystansowego wyprzedzają ustawodawstwo. W wielu krajach jeszcze nie można ich eksploatować, ale MAN z kooperantami dostarcza już teraz gotowe rozwiązania techniczne
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droDrive. Zainteresowani mogli również
zwiedzić fabrykę, w której powstają ciężarówki z rodzin TGX i TGS, a także odbyć krótką jazdę zestawami MAN Profi
Drive pod okiem instruktorów jazdy. Z kolei na MAN Truck Forum rozlokowano stoiska wystawców, których zabudowy i pojazdy były prezentowane na otwartym
terenie. Trucknology Days 2017 było także
miejscem prezentacji nowego MAN-a
TGE, który od niedawna uzupełnia ofertę
firmy w kategorii wagowej od 3 do 5 t
dmc. i jest produkowany w Polsce pod
Poznaniem.

podwoziach lub współpracował z ciągnikami firmy MAN. Pokazano także kilka
typów betonomieszarek. Jedna z nich
miała napęd w technologii hybrydowej
na pięcioosiowym podwoziu TGS. „Reprezentacja” chłodni i furgonów przeznaczona dla różnych branż była równie bogata. Pokazano m.in. nadwozia ze ścianami
uchylnymi w podziale poziomym, pionowym, składanym w harmonijkę, a także
sposoby zabezpieczania w takich nadwoziach ładunku czy podziału wnętrza
na strefy o różnej temperaturze w chłodniach do transportu dystrybucyjnego.

Silniki i pompy żeliwne Salami
Włoski producent wprowadził niedawno na
rynek nowe pompy i silniki w obudowie
żeliwnej serii PG330 i PG331.

Rożne regulacje
prawne tworzą
nisze rynkowe
wypełniane m.in.
takimi konstrukcjami lżejszych
naczep o dużej
objętości

Prezentacja pojazdów marki MAN została usystematyzowana według branż,
dzięki temu każdy zwiedzający mógł
szybko odnaleźć te samochody, którymi
był najbardziej zainteresowany. Działy
tematyczne obejmowały pojazdy: dystrybucyjne, komunalne, pożarnicze, budowlane, leśne, rolnicze, dalekodystansowe i nienormatywne.
Szeroko reprezentowane były wszelkie wywrotki i ich odmiany, chyba można
nawet zaryzykować stwierdzenie, że każdy
znany rodzaj wywrotki był pokazany na

Urządzenia z serii PG330 i PG331 są jednymi z bardziej kompaktowych pomp o zazębieniu zewnętrznym. Seria PG331 została wyposażona dodatkowo w cienką tylną pokrywę oraz zestaw
otworów i przyłączy do podłączania
drugiej sekcji. Połączenie nie
wymaga kołnierza łączącego. Dzięki tej konstrukcji pompa Salami staje
się zdecydowanie najmniejszą pompą dwusekcyjną na rynku.

news

Nadwozia wymienne
to szeroka grupa
urządzeń. MAN może
dostarczyć podwozie
do każdego
zastosowania

Wszystkie branże

Urządzenia charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami pracy oraz długą żywotnością nawet
przy wysokiej temperaturze i niskiej lepkości medium roboczego. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu specjalnych łożysk ślizgowych oraz wykonaniu z materiałów doskonałej jakości.

Szeroka oferta pojazdów specjalistycznych była prezentowana w dziale
komunalnym, gdzie wielofunkcyjność
różnych podwozi i możliwość szybkiego
zaadaptowania do aktualnych potrzeb
przedsiębiorstwa komunalnego jest teraz kluczem do sukcesu.
Prezentowano także cysterny do przewozu mleka, nieczystości płynnych, chemikaliów i innych płynów. MAN w swoich podwoziach pozostawia zupełnie wolną
od podzespołów pojazdu przestrzeń między osiami po prawej stronie ramy, dzięki
temu nie ma problemu z zainstalowaniem
urządzeń służących do obsługi cysterny.

Standardowo silniki i pompy
zębate dostępne są w konfiguracji od 1 do 4 sekcji o objętości
roboczej od 23 cm3/obr do 80 cm3/obr, w wersjach z kołnierzem europejskim lub wykonanym
według SAE B, SAE C, DIN-ISO 14 również ze
wzmocnionym łożyskiem. Pompy mogą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa lub zawór
priorytetowy z sygnałem sterującym LS.
Seria PG 330 i PG 331 świetnie sprawdza się
w pojazdach użytkowych, maszynach do robót
ziemnych, wózkach widłowych i maszynach rolniczych. Wyłącznym dystrybutorem Salami na rynek polski jest spółka HEWEA.
[KW]
Zdjęcie: © Salami
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Standardowa naczepa (po prawej) i przedłużona o 1,3 m na tylnym zwisie (po lewej)
wykorzystują takie same ciągniki, ale dają różne możliwości przewozowe

Kolejną grupę stanowiły samochody
i pojazdy ciągnione przeznaczone pod
nadwozia wymienne różnych typów: hakowe, bramowe, zabudowy znormalizowane i inne. Były prezentowane na różnych stoiskach i dedykowane dla różnych
branż. Nie zabrakło wśród wystawców

producentów hydraulicznych żurawi samochodowych. Pokazano urządzenia
różnych typów o różnym zasięgu i nośności: żurawie zakabinowe i te montowane na tylnym zwisie, z różnym wyposażeniem roboczym (np. hakiem, łyżką
koparki itp.).
Ciągniki balastowe
to mocna karta
w ofercie firmy MAN.
Tworzone są głównie
w oparciu o modele
rodziny TGX

Ciągniki
z dołączanym
napędem hydraulicznym osi
przedniej MAN
HydroDrive to interesująca opcja
w transporcie
budowlanym
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Wśród pojazdów przeznaczonych do
ruchu dalekodystansowego pokazano
przede wszystkim różne ciągniki siodłowe
MAN oraz współpracujące z nimi wszelkie rodzaje naczep i przyczep, w tym
także naczepy o zwiększonej kubaturze
(przedłużony tylny zwis) oraz zestawy
przedłużone do 25,25 m długości (jeden taki zestaw, złożony z trzyosiowego
pojazdu współpracującego z wózkiem
typu dolly na długim dyszlu i trzyosiową
naczepą, był udostępniony do jazd próbnych). Statycznie pokazano także, w jakiej rzeczywistej odległości jadą zestawy podczas tzw. platooningu, czyli jazdy
w zintegrowanym konwoju – w rozwoju
tej technologii MAN Truck & Bus bierze
czynny udział.
Nie każdy wie, że MAN ma w swojej
ofercie pojazdy przeznaczone dla branży
rolniczej i jest dostawcą silników dla
producenta ciągników rolniczych marki
Fendt. Wśród zaprezentowanych pojazdów MAN dla rolnictwa pokazano dwa
ciągniki siodłowe oraz pojazd przeznaczony do współpracy z różnymi maszynami. Wszystkie trzy MAN-y były mocno
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Prezentowano także pojazdy wyczynowe biorące udział w wyścigach ciężarówek i rajdach terenowych oraz samochody ekip technicznych, a także pojazd
wyprawowy (turystyczny) zabudowany
na podwoziu MAN TGS, który ma uniezależniać miejsce wypoczynku od jakiejkolwiek infrastruktury.

Dla każdego

Wywrotki to grupa pojazdów wymagająca od podwozia bardzo zróżnicowanych cech

zmodyfikowanymi wersjami TGS, których celem jest przyspieszenie prac polowych lub transportu dużych ilości płodów rolnych.
Pokazano także zestawy różnych typów do realizacji przewozów ponadgabarytowych, z naczepami, przyczepami
i modułami transportowymi. Do wszystkich tych zastosowań MAN oczywiście
dostarczył odpowiednie pojazdy ciąg-

nące: od lekkich ciągników, które można
wykorzystać do współpracy także z tradycyjnymi naczepami, po ciężkie specjalistyczne ciągniki balastowe przeznaczone do ciągnięcia modułów o nośności
w granicach 200 t. Ze względu na największe obciążenia i dalekie dystanse
pokonywane w transporcie nienormatywnym ofertę w tym zakresie „zdominowały” TGX-y.

reklama

Każda branża i każdy rodzaj zabudowy lub pojazdu ciągnionego ma swoją
specyfikę i wymagania. MAN dowodzi,
że jest w stanie dostarczyć pojazd o niemal dowolnej konfiguracji. Na Trucknology Days daje się zauważyć bardzo bogate portfolio produktów marki MAN
Truck & Bus. Producent, organizując te
spotkania, chce pokazać klientom, jak
duże możliwości mają samochody marki
MAN i współpracujące z nimi zabudowy,
naczepy i przyczepy oraz osprzęt specjalistyczny.

Zdjęcia: © A. Gawron
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Alternatywnie
na GasShow 2017

Katarzyna Biskupska

Międzynarodowe Targi GasShow & Autoservice Expo 2017 to największe
w Europie Środkowej wydarzenie w branży paliw alternatywnych.

egoroczna edycja targów odbyła
się w dniach 7–8 kwietnia i zgromadziła 93 krajowych i zagranicznych wystawców zajmujących się
paliwami gazowymi. Wystawcy to producenci komponentów, takich jak układy gazowe i gazodieslowskie, zbiorniki
czy sprężarki.
Odwiedzający stoiska wystawowe rozstawione w warszawskiej hali Expo XXI
to goście zainteresowani nowinkami branży CNG, LNG i LPG oraz pojazdami zasilanymi paliwami gazowymi. Na specjalnie przygotowanej ekspozycji zewnętrznej
targów GasShow 2017 pokazano samochody osobowe na LPG, pojazdy użytkowe z fabryczną instalacją CNG oraz cysternę kriogeniczną do transportu LNG.

Targom towarzyszyło wiele dodatkowych wydarzeń. Jednym z nich była
międzynarodowa konferencja tematyczna pt. „Myślimy lokalnie – działamy
globalnie. Szanse i bariery dla rozwoju
rynku”, podczas której eksperci i prak-

tycy dzielili się przewidywaniami i oceną
perspektyw dotyczących rozwoju rynków LPG, CNG oraz LNG. Rozmawiano
m.in. o tym, jak rozwijać biznes w skali
globalnej oraz przedstawiono najnowsze
rozwiązania technologiczne dostępne na

Na terenie zewnętrznym prezentowano m.in. zestaw
Renault Trucks T460 z cysterną kriogeniczną przeznaczoną
do transportu gazu skroplonego LNG, wykonaną przez
firmę Gofa. W głównym zbiorniku kriogenicznym o pojemności 50 m3 przewożony jest skroplony gaz w temp.
ok. –140°C. Pod zbiornikiem znajdują się parownice wykorzystywane do podbicia ciśnienia, aby móc przetankować zawartość tego zbiornika do zbiornika stacjonarnego,
znajdującego się na stacji tankowania
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rynku. Podczas targów tradycyjnie już
wręczone zostały nagrody INPRO 2017,
których zdobywcami zostali producenci
najlepszych z prezentowanych na wystawie produktów i usług.
Zwiedzający mogli poznać zalety eksploatacji samochodów CNG i LNG na
specjalnym stanowisku Strefa Metanu,
przygotowanym przez Fundację Green
Fuel promującą pojazdy NGV (Natural
Gas Vehicles) oraz niskoemisyjny transport zasilany gazem ziemnym. Na stanowisku można było poszerzyć wiedzę
nt. perspektyw wykorzystania sprężonego gazu ziemnego do zasilania pojazdów w Polsce, możliwości, jakie daje infrastruktura tankowania CNG i LNG,
aktualnej sytuacji prawnej tej branży
w naszym kraju oraz spotkać się z producentami pojazdów i technologii gazowych. Aktualni i przyszli użytkownicy
pojazdów zasilanych gazem ziemnym
dyskutowali o bieżących problemach
branży z ekspertami portalu cng.auto.pl
oraz przedstawicielami instytucji naukowo-badawczych.

Prezentowany był również F
iat Ducato 136 Multijet z instalacją
gazową CNG oraz VW Crafter
z instalacją STAG Diesel spółki AC

skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
(PGNiG), rodzimy lider rynku gazu ziemnego, zabiega o nowych klientów m.in.
z branży komunikacji miejskiej i usług
komunalnych, licząc, że tym samym
zwiększy sprzedaż tego paliwa. W ubiegłym roku na krajowym rynku sprzedano
w sumie 19 mln m3 tego gazu (większość
na 22 stacjach PGNiG). Koncern zapowiedział zwiększenie sieci tankowania
i rozbudowanie już istniejących stacji

Szansa dla CNG...
Wszystko wskazuje na to, że nad polskim rynkiem sprężonego gazu ziemnego CNG, ekologicznego i bezpiecznego
w użytkowaniu paliwa, może wreszcie
zaświecić słońce. W kraju mamy jedynie
nieco ponad 30 stacji sprężania NGV,
takich jak m.in. obiekt w PGK Śrem.
Wkrótce może się to zmienić, gdyż Pol-
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Eksponat na ekspozycji zewnętrznej:
Iveco Daily 35.140
Natural Power zasilane gazem ziemnym CNG

CNG, m.in. w Rzeszowie, Tychach, Radomiu i Gdyni, zaopatrujących transport miejski.
Biorąc pod uwagę to, że dyrektywa
unijna zakłada wybudowanie do 2025 r.
w naszym kraju stacji CNG rozlokowanych w maksymalnej odległości do
150 km, przy realizacji założonego planu
na krajowym rynku może powstać nawet
ok. 200 stacji CNG i LNG. Jednak do tak
znacznego rozwoju infrastruktury tankowania CNG w Polsce potrzebna jest
przychylność rządu, a mimo wspomnianej dyrektywy unijnej prawodawcy nie
wypracowali do tej pory konkretnego
projektu w znacznym stopniu wspomagającego rozwój branży paliw gazowych.

...i LNG
Skroplony gaz ziemny LNG to paliwo,
które może być bez problemu dostarczane w dowolne miejsce, nie wymaga
zaangażowania sieciowego, nie ogranicza
go przepustowość. Oprócz tego zasilanie
pojazdów tym gazem to oszczędności
w wydatkach na poziomie co najmniej
25–30% względem oleju napędowego.
Globalne zapotrzebowanie na ten surowiec dynamicznie rośnie (w ubiegłym roku
wyprodukowano na świecie 265 mln t
tego paliwa), a eksperci Shell prognozują,
że do 2030 r. popyt na LNG będzie
wzrastał o 4–5% rocznie.

Rośnie jego znaczenie również w Polsce głównie za sprawą terminalu w Świnoujściu, który uniezależnił nas od importu gazu rurociągiem z Rosji. LNG
można pozyskać z terminali morskich
w Świnoujściu, Rotterdamie i Zeebrugge, a także z fabryk skraplania gazu – w Odolanowie oraz Kaliningradzie i Pskowie. Problemem zasilania
LNG jest ograniczony dostęp do infrastruktury tankowania, a także brak ulg
w opłatach drogowych dla firm transportowych.
Koncern PGNiG podpisał dodatkową
umowę z firmą Qatargas na dostawy
tego surowca. Kontrakt będzie realizowany od przyszłego roku do 2034 r. i pozwoli zwiększyć z 11 do 22 roczną liczbę
kursów statków z LNG. Dostawy zamierzają zwiększyć również polskie firmy –
Barter i Gaspol. Ta pierwsza zapowiada
również inwestycje w nowe bazy i infrastrukturę logistyczną (w planach ma
budowę kilku stacji regazyfikacji i zakup
nowych specjalistycznych cystern). Spółka Gaspol w ubiegłym roku uruchomiła
w Legnicy instalację do tankowania skroplonego gazu ziemnego, przymierza się
do budowy sieci stacji do jego tankowania, chce dostarczać to paliwo flotom.
Aktywny jest również Cryogas – firma
otworzyła w ub. roku największą stację
LNG w Polsce i jest właścicielem sieci
tego typu obiektów.
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Dlaczego LNG nie jest w Polsce tak
popularne jak za naszą zachodnią czy
nawet wschodnią granicą? Przyczyn eksperci upatrują w klasycznym dylemacie: nie rozwija się park pojazdów LNG,
bo brakuje odpowiedniej infrastruktury,
która nie powstaje, gdyż nie ma aut zasilanych tym paliwem. Ale ostatecznie
i tak wszystko sprowadza się do prawodawstwa, gdyż brakuje rządowej koncepcji budowy sieci stacji tankowania
LNG w Polsce. Popularyzacji tego paliwa ma pomóc wprowadzona dyrektywa Unii Europejskiej „Czysta energia dla
transportu”, nakładająca na państwa
członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury tankowania paliw alternatywnych. Część państw Unii Europejskiej tworzy też program Blue Corridors,
w ramach którego powstają specjalne
korytarze transportowe dla ciężarówek
zasilanych LNG (stacja PKG Śrem jest
jednym z punktów tego programu). Według planów korytarze takie do 2025 r.
powinny zostać utworzone już na całym
terytorium UE.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Summary
The GasShow & Autoservice Expo
2017 is Europe's largest event in Central Europe in the alternative fuels
sector. This year's edition brought together 93 domestic and foreign manufacturers of components such as
gas fuelling systems, tanks or compressors. During various conferences and meetings guests discussed
the possibility of developing the
Polish CNG and LNG market. Popularization of these fuels will help the
EU directive "Clean Energy for Transport", which requires Member States to develop alternative fuels refuelling facilities. As a consequence
of the introduction of directives until 2025 in Poland is supposed to
create a dense infrastructure of CNG
stations and in Europe – transportation corridors for LNG trucks.
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Led Pressure Alarm,
czyli same korzyści
Systemy monitorowania ciśnienia w ogumieniu stają się coraz bardziej popularne.
Menedżerowie flot dostrzegają zależność między prawidłowym ciśnieniem
powietrza w oponie a mniejszym zużyciem paliwa i większą trwałością ogumienia.
O zaletach Led Pressure Alarm rozmawiamy z Januszem Bobrowem, polskim
przedstawicielem tej marki.

Uważa Pan, że im większa flota, tym większe zainteresowanie TPMS (Tire Pressure
Monitoring System)?
Wtedy najwyraźniej widać, jakie oszczędności
przynosi montaż takiego systemu. Ciśnienie 20%
poniżej zalecanego skutkuje przebiegami mniejszymi o 20% i zużyciem paliwa wyższym o 1,7%.
Przy dużej liczebności floty instalacja monitoringu
ciśnienia znacząco wpływa na koszty eksploatacji. Część redukcji kosztów wynika ze zmniejszenia ryzyka awarii, ponieważ różnica ciśnienia w pojedynczych oponach wpływa na zachowanie
pojazdu np. podczas hamowania albo gwałtownych manewrów. Teoretycznie powinno się wycofać z użycia oponę, w której spadek ciśnienia
wynosi więcej niż 25%. W takiej oponie następuje
trwałe uszkodzenie karkasu i jazda na niej staje
się niebezpieczna.
Czy kierowcy dopuszczają do takiego spadku?
Tego nie da się wyczuć ani zauważyć gołym okiem,
chyba że samochód jest maksymalnie obciążony.
Ciśnienie można tylko kontrolować specjalnym
przyrządem. I ta kontrola jest obowiązkiem kierowcy. Ale za niedostateczne ciśnienie nie dostaje
się mandatu, więc większość kierowców, także zawodowych, rzadko je sprawdza. Powinno się to
robić raz na tydzień albo dwa – takie są zalecenia

temem telematycznym, więc ta informacja wyświetla się także na komputerze menedżera.
Co dzieje się w przypadku zmiany opony?
Usuwa się sensor, zakłada oponę, a następnie z powrotem montuje sensor na zaworze. To bardzo
prosta czynność. Czujnik kalibruje się sam do zapisanego optymalnego poziomu ciśnienia.

Janusz Bobrow

,
polski przedstawiciel marki
Led Pressure Alarm
producentów. Jednak kierowca to tylko człowiek.
Nie chce mu się co tydzień sprawdzać wszystkich
12 kół. Bo deszcz pada, bo zimno, bo gorąco…
A jeśli w pojeździe zostanie zamontowany
TPMS?
Wtedy kierowca otrzyma jasną informację, w którym kole brakuje powietrza. W przypadku naszego
systemu do wyboru są dwa warianty: wizualny i radiowo-wizualny. Wariant wizualny jest tańszy, ale
wymaga, żeby codziennie obejść samochód, spojrzeć po kolei na wszystkie koła i sprawdzić, czy na
którymś nie świeci się dioda. Jeśli tak, to oznacza, że ciśnienie spadło o 0,4 bara, czyli nieco poniżej zalecanego poziomu. W droższym wariancie
radiowo-wizualnym o spadku ciśnienia w którejś
z opon informuje sygnał z nadajnika w kabinie.
TPMS jest kompatybilny praktycznie z każdym sys-

Led Pressure Alarm jest reklamowany jako
jedyny ekonomicznie uzasadniony TPMS na
rynku. Dlaczego jedyny?
Koszt zakupu amortyzuje się już po 8 miesiącach,
a w przypadku tańszego systemu wizualnego po
4–5 miesiącach i to przy założeniu bardzo zachowawczych parametrów. Konkurencyjne systemy
amortyzują się po około 18 miesiącach. Tak jak
wspominałem wcześniej, dostrzegli to już menedżerowie dużych przedsiębiorstw transportowych.
Ale nawet właściciele małych flot nie dyskutują
już z faktem, że kontrola przynosi wymierne korzyści. Jestem dobrej myśli i oczekuję, że klientów będzie mi przybywać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Wachowiak
Zdjęcie: © Led Pressure Alarm

SAMOCHODY SPECJALNE | MAJ 2017 | 57

| TECHNIKA |

Dariusz Piernikarski

Dwa w jednym:
sprawdzone rozwiązania komunalne
Ważnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy działającej w sektorze
usług komunalnych jest podejmowanie różnych zleceń. Takie możliwości dają
zabudowy hakowe na 3-osiowych podwoziach samochodów ciężarowych.
Prezentujemy jedno z takich rozwiązań.

abor firmy zajmującej się transportem komunalnym powinien być
w miarę uniwersalny, dawać szerokie możliwości wykorzystania, a jednocześnie zapewniać odpowiednie własności użytkowe w zakresie np. ciężaru
czy objętości przewożonego ładunku.
Przykładem takiego uniwersalnego
samochodu, który może być wykorzystany zarówno w sektorze komunalnym,
jak i w mniej wymagających zadaniach
związanych z budowlanym transportem
materiałów sypkich jest DAF CF 460
FAT 6×4 zabudowany urządzeniem hakowym firmy F.X. Meiller RK 20.65. Samochód ten do testów udostępniła nam
firma DAF Trucks Polska, a zabudowa
wykonana została przez Meiller Polska.

Charakterystyka techniczna
podwozia
Testowany samochód napędzany był
przez silnik Paccar MX-13 Euro VI o mocy
460 KM (340 kW) rozwijanej w zakre-

Bohater testu: DAF CF 460 FT 6×4 z urządzeniem hakowym Meiller-Kipper RK 20.65

sie 1425–1750 obr/min i maksymalnym
momencie obrotowym 2300 Nm dostępnym w zakresie 1000–1425 obr/min.
Cechą charakterystyczną silnika jest to,
że moment obrotowy o niemal maksymalnej wartości jest już dostępny przy niskich prędkościach obrotowych, co ułatwia ruszanie z miejsca pod obciążeniem.
Napęd na koła przenosiła 16-biegowa
manualna skrzynia 16S25 – jest to doskonale sprawdzona skrzynia ZF Ecosplit
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z systemem wspomagającym przełączanie biegów Servoshift z ochroną sprzęgła
uniemożliwiającą ruszanie ze zbyt wysokiego biegu. Rozpiętość przełożeń to
13,80:0,84, przełożenie tylnego mostu
wynosiło 4,05. Skrzynia w układzie klasycznym z górnym i dolnym zakresem
przełożeń oraz biegami połówkowymi.
Wybór żądanego biegu ułatwiają przełączniki umieszczone w typowy sposób na
drążku zmiany biegów. Wielu kierowców

.eu
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uważa, że to właśnie skrzynia manualna
daje większą pewność prowadzenia samochodu w trudnym terenie.
Teoretyczny rozstaw osi pojazdu wynosił 5000 mm (4300 między pierwszą
a drugą osią, 1400 mm rozstaw osi w układzie tandem), zwis tylny 1650 mm. Oś
przednia o nośności 9 t zawieszona była
na resorach parabolicznych, uzupełnienie
stanowiły amortyzatory i drążek stabilizatora. Z tyłu znajdowało się zawieszenie z resorami trapezowymi, na których
zamocowano osie napędowe w układzie
tandem. Nośność zawieszenia tylnego
wózka to 2×13 t.

Wrażenia z jazdy

Kabina i wnętrze
W testowanym modelu znajdowała
się kabina dzienna (Day Cab) o szerokości
2300 mm. Wsiadając do wnętrza, trzeba
pokonać 3 stopnie wejściowe, jednak ich
schodkowe ustawienie i ergonomicznie
rozmieszczone uchwyty ułatwiają tę czynność. Jest to ważne, zważywszy że kierowca podczas codziennej pracy musi
kilkakrotnie opuszczać kabinę. Warto
zwrócić uwagę, że zastosowane materiały wykończeniowe – plastiki i tapicerka – są łatwe w czyszczeniu, a przy
przewożeniu odpadów o zabrudzenie
wnętrza przecież nietrudno. Wszystkie
przełączniki są dobrze widoczne i intuicyjne w obsłudze. W centralnym miejscu

Chociaż kabina jest dość wysoko
zawieszona, to wsiadanie ułatwiają
przesunięte w pionie 3 stopnie oraz
dobrze rozmieszczone uchwyty

tablicy rozdzielczej znajduje się 5-calowy kolorowy wyświetlacz, na którym
pojawiają się powiadomienia systemu
DAF Driver Performance. Podpowiadają
one kierowcy, jak ma jeździć, aby obniżyć
koszty eksploatacji pojazdu – przede
wszystkim zużycie paliwa.

Niestety nasz redakcyjny test należy
uznać za niepełny, ponieważ nie udało
się pożyczyć kontenera, który mógłby
zostać załadowany. Szkoda. Wykonana
została zatem obszerna jazda testowa
bez ładunku, za to w dość zmiennych warunkach ruchu (miasto, autostrada, drogi
utwardzone i nieutwardzone).
W codziennej eksploatacji samochodu
komunalnego istotnym parametrem jest
jego zwrotność – ustawianie pustego
czy podejmowanie zapełnionego kontenera często odbywa się na ograniczonej
przestrzeni i wymaga sporych umiejętności kierowcy. Testowany DAF mimo
sporego rozstawu osi ma stosunkowo
niewielki promień skrętu – według danych producenta wynosi on 16,7 m (między krawężnikami).
Hakowiec w mieście pracuje podobnie jak śmieciarka – musi się często zapuszczać w wąskie ulice obstawione zaparkowanymi samochodami – dlatego
bardzo ważna jest doskonała widoczność
przestrzeni wokół pojazdu z miejsca kierowcy. Trzeba przyznać, że pod tym względem DAF CF wypada znakomicie. Biorąc
pod uwagę komfort jazdy oraz możliwości
dopasowania ustawień koła kierownicy
i fotela kierowcy, także i tu nie można
mieć jakichkolwiek uwag krytycznych.

Urządzenie hakowe
Meiller RK 20.65
o ładowności
całkowitej 20 t
na podwoziu testowanego samochodu wykonano
bardzo starannie
w niepołomickich
zakładach
Meiller Polska
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Czarno-żółty pilot zdalnego sterowania systemu elektronicznego
sterowania pracą wywrotek –
i.s.a.r.-control firmy Meiller umieszczony w ładowarce na słupku A

Deska rozdzielcza kabiny
dziennej DAF-a CF bardzo
przypomina rozwiązania stosowane w kabinach serii XF

Duży zakres przemieszczeń, jaki może
wykonywać oś tandem sprawia, że testowany model CF 460 FAT 6×4 bez większych problemów poruszał się w terenie
nieutwardzonym, jako że koła cały czas
pozostawały w kontakcie z podłożem.
Jeździliśmy po drodze polnej o dobrej jakości, jednak gdyby doszło do pogorszenia warunków, można byłoby skorzystać
ze standardowo montowanej mechanicznej blokady mechanizmu różnicowego w tylnym moście i mechanicznej
blokady międzyosiowej.
Mimo że samochód miał zawieszenie
mechaniczne, to nawet bez obciążenia
komfort jazdy był zadowalający – pokonywanie nierówności drogi odbywało
się bez większych wstrząsów, a dynamiczny silnik wręcz zachęcał do nieco
szybszej jazdy. Układ kierowniczy pracował bardzo pewnie, dając dobre wyczucie kierunku podczas bardziej precyzyjnych manewrów. Silnikowy hamulec
kompresyjny MX Engine Brake działał
w sprzężeniu z klapowym hamulcem
wydechowym, dzięki czemu skutecznie
można było wytracać prędkość bez konieczności angażowania hamulców zasadniczych, nawet jeśli silnik pracował
w mniej korzystnym dla tych urządzeń dolnym zakresie prędkości obrotowych. Deklarowana przez producenta moc hamulców długotrwałego działania to 360 kW
przy 2000 obr/min.

Na tunelu silnika zabudowano wygodny
schowek na drobiazgi, który po złożeniu
pełni funkcję niewielkiego stolika

Urządzenie hakowe Meiller
DAF CF 460 FAT 6×4 wraz z zabudowanym urządzeniem hakowym Meiller-Kipper RK 20.65 ma ładowność wynoszącą ok. 13,3 t (maksymalna ładowność
samego urządzenia hakowego to 20 t
wraz z kontenerem). Wystarcza to, aby
swobodnie przewozić większość typowych kontenerów komunalnych o minimalnej długości 5000 mm i maksymalnej 6500 mm (wg DIN 30 722). Należy
zauważyć, że najkrótsze kontenery ze
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względu na zbyt krótki zwis mogą być
wyłącznie wykorzystywane jako skrzynie – wywrotki. Jak czytamy w dokumentacji, czas wciągania lub zestawiania
kontenera to tylko 34 sekundy. W przypadku instalacji tej wielkości należy tę
wartość uznać wręcz za wzorcową.
Maksymalna wysokość przewożonego kontenera zgodnie z zaleceniami
firmy Meiller to 2400 mm. Oczywiście
dobierając wyższy kontener, ostatecznie
należy brać pod uwagę wysokość pojazdu
niezaładowanego, która zgodnie z przepisami nie powinna przekraczać 4000 mm.
Przy maksymalnym przechyleniu o 50°
górna krawędź takiego kontenera znajduje się na wysokości 5920 mm, z kolei
gdy kontener zajmuje pozycję w rolkach
prowadzących, podczas jego załadunku
jego górna krawędź jest na wysokości
3760 mm. Wielkości te mają znaczenie,
gdy hakowiec jest wykorzystywany w przestrzeniach o ograniczonej wysokości.
Dużą zaletą zabudowy jest układ
hydrauliczny własnej produkcji (Meiller-Kipper), który składa się z pompy
wielotłoczkowej, dwóch jednotłokowych
siłowników podwójnego działania z kutymi główkami drążka, siłownika ramy
teleskopowo-wychylnej, zbiornika oleju,
dźwigni sterującej, elektrycznego sterowania w kabinie (pilot i.s.a.r.-control).
Niezbędne uzupełnienie instalacji to
przewody hydrauliczne, filtry i wiązki
przewodów elektrycznych.

Rosnąca liczba realizowanych funkcji nie pozwala
już na bezpieczne sterowanie pracą urządzeń hydraulicznych przez kierowcę stojącego na zewnątrz.
Innym ograniczeniem są niektóre ciasne kabiny,
w których nie ma wystarczająco dużo miejsca na instalację sterowników po lewej stronie obok fotela kierowcy. Rozwiązaniem tego problemu jest system
zdalnego elektronicznego sterowania pracą wywrotek – i.s.a.r.-control, który integruje i obsługuje
wszystkie funkcje wywrotki zamiast klasycznych
pneumatycznych zaworów sterujących, jego bezprzewodowy zasięg wynosi 30 m.
W testowanym hakowcu utrzymany w kolorystyce żółto-czarnej element obsługowy (pilot zdalnego sterowania) był umieszczony w ładowarce na
słupku A w kabinie, a instalacja pokładowa ładowała
akumulatory w sposób sterowany elektronicznie. Pilot ma takie funkcje jak np. przycisk start-stop silnika umiejscowiony centralnie na klawiaturze. Jego
konsekwentne wykorzystanie daje znaczne oszczędności paliwa, bez ograniczenia funkcjonalności. Ocenia
się, że tylko przy 10 cyklach za- i rozładunku dziennie klient oszczędza na każdym pojeździe do 800 l
paliwa rocznie.
Dla firmy Meiller wydajność i bezpieczeństwo
są najważniejsze. Jeżeli kierowca uaktywni funkcję
„bezpieczne opuszczanie”, następuje automatyczne
opuszczanie kontenera 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.

Podsumowując
DAF CF 460 6×4 z urządzeniem hakowym Meiller-Kipper to zestaw, który może być ciekawą propozycją dla wielu przedsiębiorstw działających w branży
komunalnej. Duża uniwersalność pozwala nie tylko
na transport typowych odpadów budowlanych,
drzewnych czy opakowań, ale także złomu i materiałów porozbiórkowych. Dysponując odpowiednim
kontenerem, można również wozić budowlane materiały sypkie. Zaletami – oprócz renomowanej zabudowy hakowej Meiller-Kipper – jest bardzo wytrzymałe,
a jednocześnie lekkie i ekonomiczne w eksploatacji
podwozie DAF CF 460 FAT 6×4 napędzane silnikiem o osiągach dobrze dobranych do przewidywanego sposobu eksploatacji.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Hakowiec zdalnie sterowany
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Gotowi na wszystko
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Krakowie ma kilkanaście
specjalistycznych samochodów, w tym dwa przeznaczone do usuwania
skutków katastrof budowlanych i drogowych. O ich wyposażeniu rozmawiamy
z zastępcą dowódcy, st. kpt. Tomaszem Kozakiewiczem.
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Jakie to daje możliwości?
Odpowiednio manewrując wciągarkami,
których jest aż siedem, operator może
np. podnieść przewróconego TIR-a i postawić go na koła, i to tak delikatnie, że
jajko by się nie stłukło. Co więcej, może
to zrobić, ustawiając się równolegle do
podnoszonego pojazdu. To oznacza, że
np. na autostradzie nie musimy blokować wszystkich pasów ruchu, wystarczy
nam jeden, bo przy pełnym rozłożeniu
podpór ich szerokość nie przekracza 6 m.
Inne pojazdy na ogół trzeba ustawiać
prostopadle do podnoszonego ładunku.
Samochód jest też wyposażony w drugi
wysięgnik.
To jest wysięgnik holowniczy, który na
złożonym ramieniu ma udźwig 24 t, a na
wysuniętym 8 t.
W jakich sytuacjach mieliście okazję
przetestować rotatora?
Szczerze mówiąc… na razie tylko na
placu manewrowym. Początkowo mieliśmy z nim problemy techniczne, zwłaszcza z elektroniką. Skończyło się na tym,
że producent wymienił komplet czujników. W efekcie przez dość długi czas samochód był wyłączony z użytkowania.
Teraz jest sprawny, ale cóż, ostatnio nie
miał okazji wyjeżdżać do akcji.
Jak to, w Krakowie nie ma wypadków?
W większości zdarzeń drogowych uszkodzone pojazdy, także wielkogabarytowe,
usuwają firmy holownicze. Strażacy interweniują w określonych sytuacjach,
np. gdy wskutek wypadku pojazd całkowicie blokuje drogę, gdy istnieje zagrożenie życia lub np. gdy przewrócona
jest cysterna i zachodzi ryzyko skażenia
środowiska.

st. kpt. Tomasz Kozakiewicz

,
zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2
w Krakowie

© W. Ziółkowski

„Samochody Specjalne”: JRG-2 w Krakowie jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w kraju. Wasza najciekawsza maszyna to…
Tomasz Kozakiewicz: …sądzę, że rotator – samochód do ratownictwa drogowego, którym w ubiegłym roku zastąpiliśmy wysłużoną, dwudziestotrzyletnią
renówkę MegaCity. Najważniejsze urządzenie na nowym aucie to obrotowy wysięgnik teleskopowy o udźwigu prawie
60 t i polu pracy 180°. Przy ciągłym
obrocie na każdą ze stron może pracować
nawet w odległości 10 m od osi pojazdu.

Ale żadna firma holownicza nie ma takiego sprzętu jak Wy.
Z tego co wiem, to w Polsce rzeczywiście są tylko dwa samochody z żurawiem
obrotowym, kupione zresztą w ramach
jednego projektu. Jeden mamy my, a drugi
należy do jednostki JRG-10 Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie. Jeśli któraś firma holownicza jest zainteresowana takim urządzeniem i chciałaby przyjrzeć mu się z bliska,
to zapraszam do nas. Oczywiście to zaproszenie dotyczy też kolegów strażaków
z innych jednostek.

nego. Mamy też poduszki pneumatyczne,
sprzęt do stabilizacji pojazdów, młoty
udarowe, piły łańcuchowe i tarczowe
w wersjach z napędem spalinowym,
elektrycznym, ręcznym. Gdyby jeden
napęd zawiódł, można skorzystać z innego. Jeśli z tym wyposażeniem nie wyciągniemy zakleszczonego samochodu,
to nie uda się to z niczym.

Przestrzeń w tym samochodzie jest wykorzystana dosłownie co do milimetra.
Szuflada na szufladzie.

„Gdyby któraś firma holownicza chciała się przyjrzeć z bliska żurawiowi
obrotowemu, to zapraszam do nas. Oczywiście to zaproszenie dotyczy też
kolegów strażaków z innych jednostek”.
W ubiegłym roku wzbogaciliście się też
o drugi pojazd do ratownictwa drogowego.
Na podwoziu Scania zabudowała go firma
Szczęśniak. Wyposażony został w maszt
oświetleniowy, wciągarkę oraz żuraw
hydrauliczny. W tym pojeździe chodziło
jednak przede wszystkim o sprzęt. Jest
w nim dosłownie wszystko, nawet pakiet
do ratownictwa wysokościowego i wod-

Tak i to ma swoje minusy. Nie udało się
ergonomicznie pomieścić takiej ilości
sprzętu, a przepisy wymagają, żeby wozić wszystko. W rezultacie do niektórych
schowków trudno się dostać. Także ten
samochód chętnie zaprezentuję kolegom z innych jednostek, którzy przygotowują się do przetargu, i opowiem, co
według nas się tu sprawdza, a co nie
do końca.
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SAMOCHODY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
NR 2 W KRAKOWIE

Ciężki samochód
ratownictwa technicznego
Podwozie: Renault K460 Xtrem,
dmc. 38 t, napęd 8×4
Zabudowa: aluminiowo-kompozytowa,
wykonawca: WISS
Żuraw: Boniface/Miller Industries, udźwig
przy maks. wysięgu: 40 t przy kącie 30°, 50 t
przy kącie 50°, maks. wysokość podnoszenia:
10 m, maks. wysięg od osi obrotu: 10 m,
pole pracy: 180°, obrót techniczny: 360°,
kąt podnoszenia żurawia: min. 55°
Ramię holownicze: maks. udźwig 24 t
na złożonym ramieniu i 8 t na wysuniętym,
udźwig dla holowania odpowiednio 8,8 t i 6,5 t,
wysuw 2 m, kąty pracy: od –10° do +10°
Wciągarki: TWG i Sepson, 1 wciągarka
z wyjściem z tyłu pojazdu (lina 50 m, uciąg 30 t),
2 wciągarki na ramieniu rotatora (lina 50 m,
uciąg 20 t), 2 wciągarki na kolumnie rotatora
(liny 50 m, uciąg 9 t), 2 wciągarki na przednich
podporach (liny 50 m, uciąg 12,5 t)

Ciężki samochód
ratownictwa technicznego
Podwozie: Scania G450, dmc. 21 t,
napęd 4×4
Zabudowa: aluminiowo-kompozytowa,
wykonawca: Szczęśniak PS
Wyposażenie: żuraw Hyva HB200 E5
(udźwig 8,3 t, wysuw 18 m przy udźwigu
550 kg), wciągarka hydrauliczna Superwinch
(lina 60 m, uciąg 6,2 t), maszt oświetleniowy,
generator prądotwórczy 20 kV
Wybrane narzędzia: piła do betonu i stali,
młot udarowy, młot spalinowy, pilarki elektryczne i spalinowe, pompy ręczne i hydrauliczne (elektryczne i spalinowe), rozpieracze
kolumnowe i ramieniowe, rozpornice hydrauliczne i mechaniczne, nożyce i noże, transportery rolkowe, podpory budowlane

Średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
Podwozie: Renault Midlum, moc silnika
220 KM, dmc. 13 t, napęd 4×2,
Zabudowa: metalowa, producent: WISS
Wyposażenie: zbiornik wody 210 l, zbiornik
piany 210 l, autopompa, agregat proszkowy
750 kg, maszt oświetleniowy
Zdjęcia: © Ł. Bajbak

Wasza jednostka ma też specjalny pojazd do gaszenia pożarów w podziemnych parkingach. W co jest
wyposażony?
To jest dość standardowy samochód ratowniczogaśniczy na podwoziu Volvo. A wyposażenie specjalne
gaśnicze to po prostu przedłużone węże szybkiego
natarcia. Zazwyczaj węże mają długość 60 m, tu natomiast są o 30 m dłuższe. Odpowiednio większy jest
też zbiornik wody – 4 tys. l zamiast standardowych
2,5 tys. l. Ta zwiększona pojemność nie odgrywa jednak bardzo ważnej roli. Tam, gdzie jest podziemny
garaż, zwykle są i hydranty.
Na placu widziałam Magirusa. Jak sprawuje się ten
samochód?
Mamy go już 16 lat i muszę mu oddać sprawiedliwość – jest absolutnie bezawaryjny. Ciekawostką
w nim jest 37-metrowa drabina, sięgająca 11 piętra.
Teraz takie drabiny są coraz częściej spotykane, a jeszcze kilka, kilkanaście lat temu były wyjątkiem.
Jesteśmy w Polsce, trzeba ponarzekać. Jakie ogólnie uwagi miałby Pan odnośnie do swoich pojazdów?
Powiem to samo, co mógłby powiedzieć każdy kierowca samochodu osobowego. Współczesne pojazdy
są całkowicie uzależnione od elektroniki. Z jednej
strony czujniki zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę
nad wieloma parametrami. Z drugiej – jeśli ten komputer z jakiegoś powodu nie zadziała, to samochód
staje się bezużyteczny. Do tego funkcjonalności pojazdów są tak liczne, że aby nad nimi panować, operator musi nieustannie ćwiczyć. Każdy pojazd strażacki,
nawet od tego samego producenta, jest inny. Bardzo
przydałaby się nam standaryzacja na poziomie ogólnopolskim albo chociaż wojewódzkim. Łatwiej by
się żyło, gdyby pewne rozwiązania były powtarzalne.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Wachowiak
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Słyszałam pozytywne opinie o Waszym średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym z modułem proszkowym.
Renault Midlum w zabudowie WISS. To jest naprawdę bardzo dobry samochód drugiego rzutu,
sprawdzający się zwłaszcza w warunkach miejskich.
Małe gabaryty, dobre możliwości jezdne, nasi kierowcy bardzo go chwalą. Wszystko jest w nim przemyślane i wyjątkowo proste w obsłudze: agregat
proszkowy, pompa – nawet laik by sobie z nimi poradził. Zgrabna drabina na dach jest rozkładana
ukośnie od jednego ruchu. Moim zdaniem jedynym
niedociągnięciem jest w nim za duży zbiornik proszku. 250 l byłoby w sam raz, a jest aż 750 l. To ilość
zdecydowanie za duża dla tego typu pojazdu. Gdyby
zmniejszyć objętość zbiornika, dałoby się zrobić bardziej pojemne skrytki na wyposażenie. Wtedy byłby
to samochód niemal idealny.
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Co czeka
przewoźników drogowych?
Według badania przeprowadzonego przez firmę ExxonMobil za najważniejsze
wyzwania stojące przed europejskimi firmami transportowymi w 2017 r. należy
uznać: nieustanną presję ekonomiczną, rygorystyczne normy emisji spalin,
wahania cen paliw oraz rosnącą konkurencję w branży.

adanie „Przyszłość przewoźników
drogowych” zostało przeprowadzone wśród kadry kierowniczej
wyższego szczebla wiodących firm transportowych w Europie, swoim zasięgiem
objęło floty z Polski, Wielkiej Brytanii,
Francji, Włoch i Finlandii. Jego celem
była ocena sytuacji branży transportowej
w kontekście zmian związanych z rosnącymi kosztami prowadzonej działalności oraz zmieniającymi się przepisami
dotyczącymi m.in. ograniczania emisji
CO2. Wyniki raportu pokazują, że pomimo wielu trudności i czekających na
przewoźników wyzwań przyszłość branży
jest oceniana pozytywnie przez większość firm transportowych.

Mimo wielu niewiadomych i wyzwań europejskie firmy transportowe patrzą w przyszłość z optymizmem. Aż 36% ankietowanych z grupy respondentów, do której należą
właściciele firm, dyrektorzy finansowi i menedżerowie, oczekuje poprawy sytuacji
na rynku i szacuje wzrost zleceń o ok. 11–20%. Tylko 7% badanych spodziewa się
spadku liczby zamówień, a pozostałe 22% deklaruje, że przychody prowadzonej działalności transportowej utrzymają się na tym samym poziomie.
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Pomimo pozytywnych sygnałów płynących z rynku przedstawiciele branży transportowej mają świadomość
ograniczeń i kolejnych trudności, które trzeba będzie pokonać. Wiele obaw wzbudzają wahania cen paliw.
Ponad 50% badanych uznało ten aspekt za oddziałujący na branżę w znacznym stopniu. Dużo uwagi ankietowani (około 30% respondentów) poświęcili też normom emisji spalin, które będą miały istotny wpływ
na funkcjonowanie sektora. Niepokój budzi też ogólna tendencja do wprowadzania zmian w przepisach
i rosnąca ich złożoność. Wnioskować zatem należy, że firmy, które chcą być na rynku konkurencyjne,
będą musiały zmaksymalizować swoją wydajność.

Od lat niesłabnącym zainteresowaniem w branży
cieszą się metody ograniczania zużycia paliwa.
Mniejsze zużycie paliwa przyczynia się w dużym
stopniu do redukcji ponoszonych kosztów.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że branża coraz
częściej wykorzystuje nowoczesne technologie
(m.in. systemy telematyczne) w celu monitorowania wydajności przejazdów i analizowania
danych w czasie rzeczywistym. 44% badanych
przyznaje, że ich firmy stosują obecnie to
rozwiązanie.
Wpływ na mniejsze zużycie paliwa ma też odpowiedni dobór środków smarnych. 32% badanych
zdecydowało się wprowadzić takie działania
w swoich flotach.
Badanie pokazało, że świadomość korzyści, jakie niesie ze sobą stosowanie
nowoczesnych, dobrej jakości środków smarnych, jest w branży transportowej
niska. 64% badanych uważa, że środki smarne stanowią nieuniknione wydatki,
które należy w miarę możliwości ograniczać. Tylko 34% ankietowanych przewoźników drogowych uważa, że zakup najlepszych na rynku środków smarnych jest
inwestycją, która w długiej perspektywie przyniesie im wymierne oszczędności.
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W związku z działaniami Unii Europejskiej
na rzecz ograniczenia CO2 do 2020 r. branża
transportowa musi stawić czoła coraz bardziej
restrykcyjnym przepisom w tym zakresie. Cieszy
fakt, że 79% ankietowanych zapewnia, że rozumie założenia i skutki wprowadzenia w 2020 r.
unijnych dyrektyw dotyczących ograniczenia
emisji CO2. Mimo że branża jest świadoma potencjalnych zmian, nie rozpoczęła jeszcze przygotowań, by zmierzyć się z tym wyzwaniem.
Ponad 1/3 badanych (35%) przewiduje, że przyszłe
dyrektywy spowodują wzrost kosztów prowadzonej działalności – nie wiąże się to jednak z chęcią
wprowadzenia bardziej „inteligentnych” rozwiązań. Kolejne 15% ankietowanych ograniczyło
się tylko do wyrażenia obawy, że przyszłe dyrektywy będą oznaczać większą złożoność procesów
branżowych. Zaledwie 18% badanych zadeklarowało, że nowe przepisy skłonią ich do szukania
rozwiązań pozwalających na zwiększenie wydajności w obrębie firmy.

Stosowanie CNG i LNG na większą skalę może
się przyczynić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co będzie miało korzystny wpływ
na środowisko. Niemal dwie trzecie (65%) badanych uważa, że CNG i LNG będą w przyszłości
powszechnie stosowane. Niestety na pierwszy
plan wysuwają się opinie przedstawicieli branży,
które wskazują kilka istotnych przeszkód w szerszym wykorzystaniu tych paliw.
Otóż 41% badanych uważa, że koszt wdrożenia
tego typu paliw jest większy niż potencjalne korzyści, a 28% zwróciło uwagę na brak infrastruktury niezbędnej do dystrybucji CNG i LNG na szeroką skalę. Z kolei 17% ankietowanych wskazało,
że niewystarczająca wiedza o zaletach paliw alternatywnych hamuje proces ich wprowadzania
na rynek.

Jak wynika z badania, stosowanie środków smarnych postrzegane jest bardziej jako wydatek niż
środek na drodze do większej oszczędności i wydajności. Czym kierują się menedżerowie flot, wybierając środki smarne dla swoich samochodów?
Najczęściej (38% badanych) wskazywano
na cenę – to ona ma decydujący wpływ na ich
zakup. Następna grupa (37% ankietowanych)
wskazała, że swoją decyzję w tej dziedzinie opiera
na zaleceniach pracowników serwisu lub dostawców środków smarnych. Dopiero kolejna grupa
(34%) przyznała, że duży wpływ na ostateczną decyzję o wyborze środków smarnych mają korzyści
związane z osiągami pojazdu, takimi jak m.in.
mniejsze zużycie paliwa. Rekomendacje producentów pojazdów ważne były natomiast dla 24%
ankietowanych. Jak widać, o wyborze środków
smarnych decydują różne czynniki.

Opracowała Renata Pawliszko

68 | MAJ 2017 | Transport – Technika – Biznes

| PROMOCJA |

Przyjemnie schłodzi
© Eberspächer

Wydajna klimatyzacja postojowa sprawia, że praca kierowcy jest bardziej efektywna
i bezpieczna. To pracujące niezależnie od silnika urządzenie jest przyjazne
środowisku naturalnemu i pozwala zaoszczędzić paliwo, a kierowca po całym dniu
pracy może wypocząć w optymalnych dla siebie warunkach.

limatyzatory postojowe Cooltronic oferowane przez firmę Eberspächer zapewniają
odpowiednią temperaturę wewnątrz pojazdu, chłodząc powietrze i redukując wilgotność.
Mimo iż są zasilane energią z akumulatora, kierowca nie musi obawiać się o to, że po dłuższej pracy
urządzenia, np. w nocy, rano nie odpali silnika.
Urządzenia Cooltronic działają podobnie jak klimatyzacja czerpiąca moc z silnika samochodu. Ich
głównymi elementami są zespół skraplacza, na
który składają się chłodnica, czyli skraplacz i sprężarka z elektronicznym modułem jej sterowania,
oraz zespół parownika z rdzeniem (rdzeń to wymiennik ciepła odprowadzający ciepło i wilgoć
z kabiny) i dmuchawą, która zasysa i wtłacza powietrze z/do kabiny.
Klimatyzatory Cooltronic są fabrycznie napełnione
czynnikiem chłodniczym R134a. Urządzenia nie
wymagają okresowej obsługi – w ich przypadku
nie ma np. potrzeby uzupełnienia stanu wody jak
w urządzeniach o innej konstrukcji. Jedynym zaleceniem dotyczącym klimatyzatora jest uruchamianie go w okresie jesienno-zimowym (pod warunkiem, że temperatura otoczenia wynosi powyżej
17°C), podobnie jak w przypadku klimatyzacji w samochodach osobowych.
Do zalet urządzeń Eberspächer należy także zaliczyć łatwy i szybki montaż (urządzenie nie wymaga
zastosowania skomplikowanych technologii podczas montażu, np. spawania), agregat skraplający
znajdujący się na zewnątrz kabiny, cichą i wydajną
dmuchawę, a także funkcję kontroli napięcia akumulatora pojazdu zabezpieczającą przed nadmiernym rozładowaniem baterii w elektronicznym
układzie sterującym pracą klimatyzatora.

Klimatyzator Cooltronic 1400 G2 Slim Hatch przeznaczony do montażu w luku dachowym

Dla każdego coś dobrego
Urządzenia Cooltronic dostępne są w trzech wersjach: Hatch – przewidziana do montażu w luku dachowym, Back, którą montuje się z tyłu kabiny,
oraz model Top umieszczany na dachu kabiny.
Wersja Hatch przeznaczony jest do montażu w luku
dachowym większości europejskich pojazdów
ciężarowych, także w tych z kabinami o kącie nachylenia dachu większym niż 25°. Montaż urządzenia jest bardzo szybki i prosty. Klient w zależności
od potrzeb może wybrać jedną z trzech dostępnych wersji tego modelu. Dla samochodów poruszających się w umiarkowanych warunkach
klimatycznych (środkowa część Europy) nadają
się najbardziej wersje Cooltronic 1000 G2 Hatch
o mocy chłodniczej 1000 W. W rejonach, gdzie
temperatura osiąga wyższe wartości (południe Europy), a także do samochodów z obszernymi kabinami sypialnianymi producent zaleca montaż
urządzenia Cooltronic 1400 G2 Hatch o mocy

chłodniczej 1400 W. Z kolei do samochodów o najwyższych kabinach firma Eberspächer przygotowała trzecią wersję urządzenia – Cooltronic 1400 G2
Slim Hatch o mocy chłodzenia 1400 W. Model ten
ma dużą moc chłodzenia przy wysokości ograniczonej do 12 cm (dwie pozostałe wersje mają wysokość 20,8 cm).
Wersje Top i Back charakteryzuje moc chłodnicza
na poziomie 950 W. Oba modele przeznaczone są
dla użytkowników pojazdów bez luków dachowych w kabinie albo tych, którym zależy na pozostawieniu szyberdachu. Urządzenia te składają
się z modułu skraplacza montowanego na zewnątrz pojazdu (tylna ściana kabiny w przypadku
wersji Back i tylna część dachu kabiny w wersji
Top) i modułu parownika instalowanego na tylnej
ścianie kabiny. Dzięki takiej instalacji urządzenia
kierowca zyskuje szybsze schłodzenie tylnej części
kabiny, czyli przedziału sypialnego.
Opracowała Renata Pawliszko
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Iveco Stralis
XP z naczepą kurtynową NS3K M4
firmy Wielton

Test Iveco Stralis XP
z kurtyną Wielton
Arkadiusz Gawron
Iveco Stralis XP z naczepą Wielton
pozytywnie zaskakuje z każdym
kolejnym przejechanym kilometrem,
o czym mogliśmy się przekonać
w trakcie długodystansowego testu.
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od koniec marca otrzymaliśmy do
testów nowe Iveco Stralis XP z najnowszą naczepą kurtynową firmy
Wielton. W porównaniu z poprzednim
modelem jej kostrukcja została znacznie
uproszczona.
Dostarczona do testu naczepa Wielton
to klasyczna „firana” z odsuwanym dachem, z wypełnieniem aluminiowymi
deskami, tocząca się na osiach firmy
SAF wyposażonych w aluminiowe felgi
Alcoa. Warto dodać, że zdecydowana
większość pozostałych części naczepy ma
logo Wielton, co oznaczałoby, że są to
elementy produkowane przez polskiego
producenta lub wykonane na jego zamówienie. Naczepa była w pełni obciążona blokami żelbetonowymi, zabezpieczonymi pasami w uchwytach do
mocowania ładunku systemu Wielton
Safety Lock. Testowany model jest wyposażony w system naciągu kurtyny,
który umożliwia płynny naciąg w części
tylnej. Z przodu natomiast znajduje się
ramię napinające umożliwiające szybkie zluzowanie plandeki.
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Wkoło miejsca pracy
kierowcy nie brakuje
schowków, szuflad,
kieszeni, uchwytów
na napoje czy półek.
To znacznie poprawia
zorganizowanie się
w kabinie

Deska rozdzielcza wygląda dość atrakcyjnie, jest
dobrze wykonana, a system multimedialny ma
nawet taką funkcję jak kalkulator
Schowek pod fotelem to dodatkowe
miejsce na podręczne rzeczy
Wielton przywiązuje wagę do wygody użytkowania,
widać to w takich
szczegółach jak
rozkładana drabinka wejściowa
przy tylnym
portalu, mocowanie drabiny pomocniczej czy sposób
uchylania bocznych
osłon przeciwwjazdowych

Pierwsze spotkanie
Kabina Iveco ma dość wysoki i szeroki tunel silnika, który wraz z podstawami pod fotele tworzy jedną płaszczyznę
podłogi, zakłóconą tylko obniżeniami
w strefach na nogi kierowcy i pasażera.
Taka podłoga jest wygodna przy poruszaniu się we wnętrzu kabiny, ale różnica
wysokości między nią a zagłębieniami na
nogi wpływa nieco negatywnie na wygodę prowadzenia. Wysoka podstawa,

Schowki na drzwiach z powodzeniem można wykorzystać
do przechowania przedmiotów
o różnej wielkości

na której znajduje się fotel kierowcy,
ogranicza możliwość wyregulowania jego
wysokości.
Nie brakuje w kabinie Stralisa XP
miejsca na lewą nogę, można ją podczas długich przejazdów autostradowych
dość mocno rozprostować, dzięki czemu
nie męczy się w stawie kolanowym.
O ile do możliwości uzyskania optymalnej pozycji za kierownicą można mieć
pewne zastrzeżenia, o tyle na temat
układu napędowego można już pisać

tylko w samych superlatywach. Silnik
Cursor 11 (Euro VI bez EGR), rozwijający 480 KM mocy (353 kW w zakresie
1500–1900 obr/min) i moment obrotowy
2300 Nm w zakresie 925–1500 obr/min,
jest bardzo „żwawy” i szybko reaguje na
wciśnięcie pedału gazu pod warunkiem,
że operuje się nim zdecydowanie i głęboko. Przy delikatnym obchodzeniu się
z pedałem przyspieszenia możliwa jest
ekonomiczna jazda z maksymalnym nastawieniem na redukcję zużycia paliwa.
Sterownik 12-biegowej zautomatyzowanej skrzyni Hi-TroniX, opracowanej
wspólnie z firmą ZF, załączał przełożenia
tak, by silnik pracował z jak najniższą
prędkością obrotową, nawet poniżej
1000 obr/min. Mimo to w trybie ekono-
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Rozbudowany
system wsparcia
kierowcy ocenia
także prawidłowość
doboru przełożeń,
kiedy kierowca
jedzie w trybie
manualnym

Funkcjonowanie
na dolnym poziomie
jest możliwe nawet
przy rozłożonej górnej leżance, która
pełni funkcję dodatkowego schowka,
np. na pościel, kiedy
jest w położeniu
na wpół rozłożonym

Wejście do kabiny i na górne wyjątkowo szerokie łóżko
nie stanowi żadnego problemu. Brak prawego fotela
to dodatkowa przestrzeń i mniejsza masa, ale rozwiązanie takie sprawdza się tylko w obsadzie solo

micznym dynamiczne działania, takie jak
włączenie się do ruchu czy wykonanie
sprawnego manewru wyprzedzania, nie
stanowiły żadnego problemu. Wracając
do silnika, warto wspomnieć o opatentowanym przez Iveco układzie oczyszczania spalin Hi-SCR. Działający w oparciu
m.in. o czujnik jakości Ad-Blue system wykrywa wszelkie zmiany wielkości emisji
(zgodnie z wymaganiami normy Euro VI
faza C) i redukuje 97% NOx. W systemie
Hi-SCR nie ma potrzeby wymuszonego
stacjonarnego wypalania filtra cząstek
stałych (co ma wpływ na mniejsze zużycie paliwa), system także nie ma wpływu
na wielkość i budowę układu chłodzenia,
cechuje się najdłuższymi okresami międzyprzeglądowymi i mniejszą masą.
Naciśnięcie pedału przyspieszenia
do pozycji „kick down” jednoznacznie
przestawia skrzynię na maksymalne osiągi
bez dodatkowego przełączania trybu jej
pracy i pozwala wykorzystać maksymalne możliwości silnika w chwili, kiedy
się ich potrzebuje, co często ma istotny
wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Przełączanie między manualnym a automatycznym trybem pracy skrzyni odbywa

się przez naciskanie przycisku „D”, ale
przy rozpiętości przełożeń 16,7 potrzeba
ingerencji w sposób jej pracy występuje
bardzo rzadko. Iveco „chwali się”, że
skrzynia Hi-TroniX ma najlepszy współczynnik przenoszonego momentu obrotowego do masy zestawu, zwiększoną
trwałość oraz sprawność 99,7%. Po tym
jak działa, wierzę w każdy z tych aspektów. Swoboda, z jaką można sterować
skrzynią biegów i jej bezpośrednie reakcje dają dużą przyjemność z jazdy i pozwalają na bezpieczne manewry, a przy
dobrym kierowcy zużycie paliwa przy
pełnym ładunku oscyluje na poziomie
25 l/100 km lub niższym.
Na trasie Stralis XP prowadził się
pewnie, niezależnie od ukształtowania
drogi i rodzaju nawierzchni, nawet na
ciasnych i krętych górskich drogach. Zawieszenie osi i kabiny zostało zestrojone
optymalnie, w efekcie do kierowcy do-
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cierają przefiltrowane informacje o stanie drogi, jednocześnie pewnie działający
układ kierowniczy pozwala prowadzić
pojazd dokładnie po wybranym torze
bez zaskakujących i nieprzewidzianych
reakcji.

Centrum dowodzenia
Zestaw wskaźników w Stralisie XP
ma nowy centralny wyświetlacz. W porównaniu ze starym, dość mocno przeciążonym informacjami, jest on teraz znacznie czytelniejszy. Moim zdaniem obsługa
menu tego wyświetlacza mogłaby być
nieco bardziej intuicyjna. Nawigowanie
przez liczne opcje menu wymaga sterowania przyciskami po lewej i prawej
stronie kierownicy, w dodatku w zależności od wybieranej funkcji – raz przycisków dolnych, a innym razem górnych.
W rezultacie trudno mówić tu o intui-
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cyjnym sterowaniu menu, raczej wymaga ono przyzwyczajenia i w początkowej fazie, moim zdaniem, skupia zbyt
wiele uwagi – nie koncentrujemy się na
prowadzeniu pojazdu i obserwacji drogi.
Dużym plusem jest za to kierownica:
wygodna w prowadzeniu przez swoją
grubość i wyprofilowanie.
Na desce rozdzielczej nie brakuje
schowków i szufladek, otacza ona miejsce
kierowcy, wnikając dość znacznie centralną konsolą do wnętrza. Pewnym mankamentem może być to, że przełączniki
do skrzyni biegów zostały umieszczone
w jednej grupie z przyciskami obsługującymi różne funkcje pojazdu i systemy
wspomagania, jeśli kierowca nie jest do
końca obeznany z pojazdem, to może
omyłkowo wybierać np. pozycję neutralną skrzyni biegów, kiedy jego zamiarem
było dezaktywowanie/aktywowanie asystenta utrzymania pasa ruchu. Przełączanie podczas manewrowania między zakresami pracy skrzyni „D” lub „R” także
często kończy się wybraniem innej funkcji. Mnie zdarzyło się to kilkakrotnie.

Życie w kabinie
Te niewielkie mankamenty związane
z obsługą funkcji na desce rozdzielczej
są z nawiązką rekompensowane bogatym wyposażeniem testowanego pojazdu, w skład którego wchodziły m.in.
system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), funkcja oceny stylu jazdy
(DSE) i nadzoru koncentracji (DAS) kierowcy, wskaźnik obciążenia osi (także
w naczepie), system jazdy przewidującej
Hi-Cruise, znakomicie działające reflektory bi-ksenonowe, ogrzewana elektrycznie przednia szyba wraz z wszystkimi zewnętrznymi lusterkami, wentylowany
i podgrzewany fotel kierowcy z dwoma
podłokietnikami Hi-Comfort czy w końcu
aluminiowe kute koła polerowane z warstwą utwardzoną firmy Alcoa Dura-Bright
oraz elektryczna pompa unoszenia kabiny kierowcy.
W kabinie jedną z najczęściej używanych i wręcz podstawowych funkcji jest
ryglowanie/odryglowywanie zamków.
Ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem
żadnego przełącznika do obsługi tej funkcji. Oczywiście śpiąc na dolnej leżance,
gdzie dostępny jest panel sterowania
(na górnej leżance nie ma żadnych możliwości regulacji poza punktowym oświetleniem nad leżanką), można zaryglować

Daleko uchylana kabina
daje dobry dostęp do silnika i innych mechanizmów. Umieszczenie przycisków do podnoszenia
kabiny, uruchamiania i gaszenia silnika czy ręcznej
pompki paliwa z filtrem
po prawej stronie poprawia bezpieczeństwo awaryjnej naprawy na drodze

drzwi, wybierając odpowiednią funkcję.
Jednak przejście między wszystkimi możliwościami tego menu, kiedy trzeba szybko odryglować drzwi, bo ktoś „puka”,
jest zdecydowanie zbyt czasochłonne.
Bardzo wygodne są za to obie leżanki,
przyjemnie twarde, dobrze podpierające
ciało, dzięki czemu można wstać wypoczętym. Górna leżanka należy do najszerszych (przeszło 80 cm) oferowanych
w ciągnikach siodłowych z kabinami
o porównywalnej wielkości. Niestety
w obszarze dolnej leżanki nie ma ani
jednego schowka na różne drobiazgi,
choć jest dostępna rozkładana półka na
laptop z gniazdem zapalniczki. Trochę to
niewygodne, że śpiąc na dole, nie mamy
gdzie odłożyć podręcznych rzeczy.
Testowana kabina była wyposażona
w tzw. salonkę. Nie było prawego fotela
pasażera, a jego rolę spełniała część dolnej leżanki, która rozkłada się w formie
fotela. Fotel ten, pomimo pasów bezpieczeństwa, jest zdecydowanie przeznaczony do wypoczynku, a nie jazdy.
Trochę dziwi brak możliwości regulacji
oparcia – w efekcie trudno jest przyjąć
na nim wygodną pozycję do wypoczynku.
Sama koncepcja kabiny w formie „salonu”, z rozkładanym na środku z tylnej
ściany stolikiem, jest bardzo wygodnym
i użytecznym rozwiązaniem, ze sporą
ilością miejsca do funkcjonowania w jej
wnętrzu.
Miło zaskakują boczne firanki, w których zadbano o takie szczegóły jak specjalne klamry przytrzymujące firankę do
prowadnicy przedniej rolety. Dzięki temu

rozwiązaniu róg kabiny, czyli wąska przestrzeń między roletą a pionowo zwisającą firanką, pozostaje zasłonięty przed
oczami ciekawskich.
Kabina Stralisa XP ma dużo pojemnych schowków, choć te nad przednią
szybą, przez kształt dachu mają nieco
mniejszą pojemność niż można by się
było spodziewać – mimo to w schowkach
Stralisa zmieści się z pewnością cały typowy bagaż zabierany przez kierowcę
nawet w dłuższą trasę.
Warto również zwrócić uwagę na
dobrą jakość wykończenia kabiny – podczas jazdy nie pojawiały się żadne niepokojące trzaski czy stuki źle dopasowanych
plastików. Przedział silnika również starannie odizolowano akustycznie, szum
powietrza na zewnątrz nie był zbyt dokuczliwy – ogólnie podczas jazdy jest
przyjemnie cicho.

Podsumowanie
Mówią, że pierwsze wrażenie można
zrobić tylko raz. Stralis XP udowadnia,
że przekonania nabrane podczas pierwszego kontaktu można trwale zmienić.
Mimo początkowych zastrzeżeń ciągnik
w trakcie testu rozwiewał wszelkie moje
wątpliwości, wytrwale dostarczając dowodów swojej przydatności w codziennych trudach eksploatacji, ostatecznie
przekonując mnie do siebie układem napędowym i jezdnym oraz strefą wypoczynku kierowcy.

Zdjęcia: © A. Gawron
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Tarco nowym
przedstawicielem Cifa
Katarzyna Biskupska

rezentowana pompa Cifa K40H
serii Carbotech – zabudowana na
3-osiowym podwoziu MAN TGS
26.400 – to nowość producenta, która do
Polski przyjechała na testy do klientów,
by mogli sprawdzić jej pracę i stabilność przy 40-metrowej długości wysięgnika. Masa zestawu nie przekracza 25 t,
czyli mieści się w przedziale maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej dla
pojazdu 3-osiowego, co pozwala poruszać się po drogach bez specjalnych kosztownych zezwoleń. I to jest właśnie najważniejszy atut tej maszyny, gdyż jest
to najdłuższa pompa tego typu zamontowana na trzech, a nie na czterech
osiach, przeznaczona na miejskie place
budów. Udało się to uzyskać dzięki niskiej wadze materiału kompozytowego,
czyli karbonu, użytego do konstrukcji
wysięgnika i podpór. Waga została obniżona również m.in. przez zastosowanie aluminiowego zbiornika na wodę.
Ważnym nowatorskim wyposażeniem
pompy K40H Carbotech jest elektroniczny układ nadzoru i kontroli pracy K-Tronic, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie parametrów pracy urządzenia

© P. Biskupski

22 marca br. w Kotorzu Małym w ramach otwarcia nowego
przedstawicielstwa firmy Cifa odbyły się Dni Otwarte, podczas których
zaprezentowano nową pompę do betonu Cifa K40H Carbotech.

Najnowsze „dziecko” Cify, model K40H z 5-ramiennym wysięgnikiem o układzie
składanym typu „RZ”. Maszynie potrzeba niewiele miejsca na rozstaw – pełen rozstaw podpór tylnych to 7 m, przednich 10,5 m, dlatego idealnie nadaje się do pracy
na miejskich placach budów tam, gdzie jest niewiele miejsca

oraz kontrola stabilności podparcia, co
przeciwdziała powstawaniu niebezpiecznych sytuacji. Jeśli na przykład maszyna jest źle wypoziomowana i niebezpiecznie przechylona, nastąpi przerwanie pracy
pompy do czasu prawidłowego jej ustawienia. K-Tronic pełni rolę „czarnej skrzynki”, rejestrując wszystkie najważniejsze
parametry robocze maszyny i umożliwia ich analizę przez serwisantów.
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Nowy przedstawiciel
Spółka Tarco jest nowym przedstawicielem Cifa od stycznia br. Firmę tworzy doświadczony zespół, który zajmuje
się nie tylko sprzedażą maszyn do pompowania betonu Cifa, ale i ich obsługą
techniczną, serwisowaniem i naprawą
oraz sprzedażą części zamiennych. Na terenie nowego przedstawicielstwa firmy

.eu
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Milena Tarkowska

,
wspólnik Tarco sp. z o.o.

© P. Biskupski

Cifa w Kotorzu Małym znajduje się budynek administracyjny, magazyn części
zamiennych oraz hala z trzema stanowiskami, na których maszyny są nie tylko
serwisowane, ale i gruntownie sprawdzane oraz uruchamiane przed wydaniem klientowi, a także przeprowadzane
są szkolenia dla operatorów.
Dział techniczny firmy dysponuje wozem serwisowym, który pozwala na wymianę części w warunkach polowych.
Jako wyłączny autoryzowany przedstawiciel włoskiego producenta Tarco ma
też dostęp on-line do pełnej dokumentacji technicznej wszystkich wyprodukowanych maszyn, dzięki czemu możliwe
jest szybkie ustalenie potrzeb użytkow-

Do niedawna na polskim rynku pomp do betonu przeważały
maszyny używane. Aktualnie coraz więcej klientów przekonanych jest do tego, że lepszą inwestycją jest zakup nowych
urządzeń. Uważam, że to przekonanie dodatkowo potęguje
dobra prognoza i perspektywa rozwoju rynku w najbliższym
czasie. Teraz jest idealny czas, by inwestować w nowy sprzęt,
jest dobry moment, by maszynę kupić, żeby się zamortyzowała, a później tylko pracowała „na czysto” i zarabiała dla firmy.
Jesteśmy teraz na początku tej dobrej passy, która obejmie
bieżący rok oraz przyszły. Od stycznia tego roku sprzedaliśmy
siedem pompogruszek. Już teraz ze względu na dużą liczbę
zamówień mamy bardzo długie terminy produkcyjne. Klient,
który zamówi u nas maszynę np. w marcu, otrzyma ją gotową
na wrzesień – to powoduje, że o zakupie sprzętu trzeba myśleć już z prawie rocznym wyprzedzeniem.

nika jedynie na podstawie numeru seryjnego urządzenia. Standardy Cify przewidują, że dostawa pilnie potrzebnych części
zamiennych realizowana jest w ciągu
48 godzin.
Firma Tarco zbudowała sieć autoryzowanych serwisów współpracujących,
zapewniających sprawną obsługę klientów oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Serwisy te znajdują się
w Murowanej Goślinie pod Poznaniem

Podczas Dni
Otwartych w Kotorzu
Małym można było przetestować również pompę do betonu
Cifa K55L z serii Steeltech, zabudowaną na 5-osiowym podwoziu
MAN TGS 41.480. Każde ramię
tej 55-metrowej pompy
wykonano ze stali

(Jan Zaręba sp. z o.o.), w Gnojnikach
pod Krakowem (Zygszym sp. z o.o.) oraz
w Żukowie koło Kartuz (ZUH Elektro-Hyd Zdzisław Bisewski). Tarco przeprowadza również dla operatorów, serwisów
oraz potencjalnych użytkowników szkolenia organizowane przez Cifa Academy
na terenie Polski, a także szkolenia techniczne wspólnie z TDT.

Plany na przyszłość
Firma Tarco podpisała umowę z Mercedes-Benz Polska o ścisłej współpracy
w zakresie montażu betonomieszarek Cifa
na podwoziach producenta w serwisie
w Kotorzu Małym. Proces ten, czyli transport betonomieszarek w zestawach na
ramach pośrednich i ich zabudowa na
miejscu w serwisie, ma obniżyć koszt
wykonania zabudowy, a także znacznie
skrócić czas montażu i tym samym oczekiwanie na gotowy pojazd. Do tej pory
podwozia Mercedes-Benz przyjeżdżały
najpierw z fabryki w Niemczech do Polski, po czym były wysyłane do montażu do
Włoch, by znów wrócić do kraju. Wkrótce
zostanie przeprowadzona niezbędna homologacja na montaż w Polsce, a Tarco
będzie też dysponować pojazdem betonomieszarką demo do przeprowadzania
testów u klientów. Planowane jest podpisanie takiej umowy również z innymi
producentami pojazdów ciężarowych.
W przyszłości w Kotorzu Małym przygotowany zostanie plac wystawowy z maszynami dostępnymi od ręki.
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Liczy się nie tylko wysokość.
Żurawie samochodowe

Marek Rutka

Należą do największych, najbardziej nietypowych i zarazem najdroższych
pojazdów spotykanych na drogach. Największe żurawie samochodowe – bo
o nich mowa – imponują zarówno rozmiarami, jak i udźwigiem, który może
wynosić nawet ponad 1000 t.

Popularna specjalizacja
Obserwując rozwój konstrukcji żurawi samochodowych, zauważa się, że od
ponad dekady wyraźnie widoczny jest
odwrót od urządzeń instalowanych na typowych podwoziach samochodów ciężarowych na rzecz podwozi specjalistycznych. Warto podkreślić, że zabudowa
żurawia na podwoziu ciężarówki pociąga
za sobą szereg ograniczeń, które ostatecznie wpływają na parametry użytkowe kompletnej maszyny. Jednym z istotnych parametrów jest wymuszona

Maksymalny udźwig żurawi
instalowanych na podwoziach samochodów ciężarowych nie przekracza 60 t
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wysokością kabiny kierowcy wysokość
kompletnego żurawia w pozycji marszowej, co wpływa niekorzystnie na stabilność podczas jazdy i uniemożliwia
przejazd np. pod niskimi wiaduktami.
Co prawda rozwiązaniem tego problemu
jest dokonanie poważnej modyfikacji
i umieszczenie kabiny bezpośrednio nad
jezdnią w przednim zwisie, ale jest to
operacja kosztowna.
Wadą podwozi typowych samochodów ciężarowych jest również ograniczona nośność, a także konieczność wykonania masywnej ramy pomocniczej, na
© MAN

czekiwania klientów wobec żurawi samochodowych (popularnie
nazywanych dźwigami) rosną tak
jak rosną parametry przedsięwzięć budowalnych, które dzięki nim są realizowane. Na placu budowy kameralnego
bloku mieszkalnego, niewielkiego magazynu czy biurowca z powodzeniem
wystarczy żuraw o udźwigu 20–30 t i wysięgu do 30 m zabudowany na zmodyfikowanym podwoziu ciężarówki. Takie
parametry żurawia są jednak niewystarczające, gdy realizowana jest poważniejsza inwestycja budowlana. Co
prawda najczęściej wykorzystywanym
na placach budów rodzajem żurawi są
stacjonarne żurawie wieżowe (najczęściej o konstrukcji kratownicowej), to jednak gdy liczy się znaczny wysięg w połączeniu z dużym udźwigiem, żurawie
samochodowe są niezbędne.
Tego typu pojazdy sprawdzają się
również wszędzie tam, gdzie montaż typowego stacjonarnego żurawia wieżowego byłby nieopłacalny ze względu na
okazjonalne wykorzystanie żurawia.

© HEWEA
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Rotator, czyli ciężki obrotowy żuraw firmy
Boniface o maksymalnym udźwigu 60 t –
pozwala znacznie zwiększyć możliwości
pojazdu ratownictwa drogowego

© HEWEA

rii średnich żurawi o udźwigu nieprzekraczającym 40–50 t. Większe żurawie
niemal wyłącznie zabudowywane są na
podwoziach specjalnych.

Ograniczenia, jakie wiążą się z instalacją żurawia na podwoziu samochodu ciężarowego, nie oznaczają, że
całkowicie zrezygnowano z tego rodzaju
konstrukcji. Zazwyczaj jednak są to maszyny co najwyżej zaliczane do katego-

Uniwersalna alternatywa
Alternatywą dla żurawi instalowanych na podwoziach samochodów ciężarowych jest zabudowa na nim żurawia
przeładunkowego popularnie nazywanego HDS.

© Zoomlion

© Terex

której wsparta jest obrotnica żurawia.
Niestety nawet po dokonaniu głębokich
modyfikacji typowego podwozia ciężarówki nadal jego możliwości terenowe
ograniczają zbyt małe koła, zapadające
się w grząskim gruncie placów budowy.
O ile w żurawiach zabudowywanych na
podwoziach samochodów ciężarowych
stosuje się koła o typowej średnicy 22,5″
o tyle w żurawiach instalowanych na
specjalnie do tego celu budowanych
podwoziach są to koła o średnicy 25″
(największe żurawie mają ogumienie
385/95 R25).

Żuraw produkcji chińskiej firmy Zoomlion
QAY350 o maksymalnym udźwigu 350 t

Żuraw Terex
zainstalowany
na zmodyfikowanym przez firmę
Paul Nutzfahrzeuge podwoziu
Mercedes-Benz
Actros 5548

Tego rodzaju konstrukcje nie tylko
w niczym nie ustępują typowym żurawiom samochodowym, ale pod wieloma
względami nawet je przewyższają. Atutem tego rozwiązania jest uniwersalność i szerokie możliwości wykorzystania. Największe żurawie przeładunkowe
zaliczane do kategorii heavy duty ze
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Największe – nietypowe
Żurawie instalowane na specjalistycznych podwoziach zaliczane są do kategorii szosowo-terenowych lub terenowych. Te drugie produkowane są
zazwyczaj na podwoziach w układzie
napędowym 4×4 oraz w niewielkiej skali
6×6 i 8×8. Mimo że konstrukcyjnie przystosowane są do poruszania się po drogach publicznych, to ze względu na niewielką prędkość (ok. 50 km/h) na własnych
© Hellmich

towe, teleskopowe ramię, które spełnia
rolę zarówno żurawia, jak i przyciągarki.
Przykładem tego rodzaju konstrukcji jest
ciężki pojazd ratownictwa drogowego
Renault Kerax XTREAM 8×4 z zabudową ISS Wawrzaszek i rotatorem firmy
Boniface (przedstawicielem tej marki
w Polsce jest również HEWEA). Teleskopowy obrotowy żuraw ma maksymalny udźwig wynoszący 60 t i wysięg
10,3 m. W wyposażeniu PSP są dwa tego
rodzaju pojazdy, po jednym w Warszawie i Krakowie.

© Tadano

względu na swoją masę własną instalowane są wyłącznie na podwoziach ciężarówek o co najmniej czterech osiach.
Aby nie przekroczyć dopuszczalnych nacisków na osie, urządzenia instalowane
są bądź w centralnym miejscu ramy,
bądź bezpośrednio za kabiną. Przykładem reprezentującego rodzinę heavy
duty żurawia jest Fassi 1950 RA 2.8.
o masie własnej 14 250 kg (przedstawicielem Fassi w Polsce jest wrocławska
HEWEA). Maksymalny udźwig żurawia
Fassi 1950 RA 2.8. wynosi 30 t, a wysięg – w kompletacji z dodatkowymi

teleskopowo wysuwanymi sekcjami –
36,4 m. Bardzo często w ten model żurawia wyposażane są ciężkie holowniki pomocy drogowej, ratownictwa technicznego i wojskowe ciągniki ewakuacyjne.
Żurawie Fassi 1950 RA 2.8 zainstalowane zostały w najcięższych pojazdach
ratownictwa technicznego znajdujących
się w wyposażeniu Państwowej Straży
Pożarnej. W przypadku odbiorców cywilnych żurawie klasy heavy duty instalowane są najczęściej na podwoziach
ciężarówek wyposażonych w skrzynie
ładunkowe lub platformy transportowe,
co dodatkowo podnosi funkcjonalność
pojazdu.
W przypadku ciężkich samochodów
ratownictwa technicznego i drogowego
inną odmianą żurawi są tzw. rotatory.
Pojazdy tego typu wyposażone są w zainstalowane w centralnym punkcie obro-

© Liebherr

Żurawie terenowe
wyposażone są w napęd wszystkich kół
i ogumienie o większej średnicy niż
w maszynach szosowo-terenowych

Żuraw Grove
serii GMK o maksymalnym udźwigu
350 t i wysokości
podnoszenia
do 120 m

Największe żurawie samochodowe
wyposażone są w rozbudowane układy
sterowania układem kierowniczym.
Bez takiego rozwiązania nie byłoby
możliwe pokonywanie zakrętów i rond
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kołach pokonują małe odległości (na dalszych trasach są przewożone zestawami niskopodwoziowymi). W odróżnieniu
od żurawi szosowo-terenowych w tego
typu konstrukcjach kabina operatora jest
jednocześnie kabiną kierowcy pojazdu

| TECHNIKA |
i wraz z ramieniem żurawia jest zainstalowana na obrotnicy. W kategorii żurawi
terenowych najbardziej popularne są
pojazdy 4×4 o maksymalnym udźwigu do
40 t, chociaż udźwig największych przekracza 100 t, np. Grove RT9150E (135 t).
Mniejszą dzielnością w terenie (zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych) charakteryzują się żurawie szosowo-terenowe, jednak to właśnie te
pojazdy mają największy udźwig. Z aktualnie produkowanych na świecie żurawi hydraulicznych wyposażonych w teleskopowo rozsuwane ramię (są także
z ramionami kratownicowymi) największy jest Liebherr LTM 11200-9.1 o maksymalnym udźwigu 1200 t. Maksymalny wysięg teleskopowo rozsuwanego
ramienia wynosi 100 m, a z dodatkowym
modułowym adapterem wysięg wzrasta
do 188 m. Ten gigantyczny żuraw zainstalowany jest na 9-osiowym podwoziu
(w układzie 18×8×18) zdolnym rozpędzić
się do 75 km/h. Ze względu na masę
kompletnego żurawia na miejsce pracy
jest on transportowany w kilku elementach. Części teleskopowego ramienia
transportowane są na osobnych siedmiu zestawach naczepowych (o ładowności od 23 t do 104 t). Kolejne pojazdy
(może ich być ponad dziesięć) przewożą
balast (o łącznej wadze 202 t) oraz elementy podpór i odciągów.
Żurawie tej wielkości wykorzystywane są najczęściej do przenoszenia dużych
i ciężkich konstrukcji stalowych, np. mostów, masztów elektrowni wiatrowych,
kompletnych instalacji przemysłowych
itp. Tytuł największego w Polsce żurawia teleskopowego dzierży dziewięcio-

osiowy Demag AC 700 o udźwigu 700 t
i maksymalnym wysięgu 96 m, należący
do firmy Sarens. Aktualnie największe
żurawie samochodowe w Polsce wykorzystywane są głównie przy pracach
inżynieryjnych (budowie mostów i wiaduktów) oraz na budowie farm wiatrowych na północy kraju. W przypadku
maszyn tej wielkości oprócz skomplikowanych kwestii związanych z transportem (niezbędne są zezwolenia na przejazd ponadnormatywny) bardzo istotną
sprawą jest przygotowanie miejsca pracy,
w tym wyrównanie i utwardzenie podłoża (nacisk na jedną podporę podczas
pracy może wynosić kilkaset ton).

Poniżej tysiąca
Żurawie szosowo-terenowe o udźwigu ponad 1000 t używane są sporadycznie. Znacznie częściej wykorzystywane są żurawie o udźwigu 400–500 t,
które mogą współpracować w parach
i realizować wiele zadań największych
żurawi. W Polsce eksploatowanych jest

kilka żurawi o udźwigu 500 t, jak m.in.
Liebherr LTM1500-8.1 (Sarens, Eurosprzęt), Terex-Demag AC 500-2 (ŻURAWIE PL). Po drogach publicznych mogą
się one poruszać bez potrzeby demontażu elementów roboczych, np. teleskopowego ramienia, tak jak dzieje się to
w przypadku większych konstrukcji (osobno transportowane są elementy podpór
i dodatkowy balast). W zależności od
konkretnego modelu i producenta takie
żurawie są instalowane na podwoziach
mających od 7 do 8 osi. Przykładem jednego z najnowszych modeli żurawi tej
klasy jest 600-tonowy Tadano ATF
600G-8EM4 na 8-osiowym podwoziu
o całkowitej długości 21,7 m. Wysokość
pojazdu w pozycji marszowej, wynosząca
3,93 m, pozwala na poruszanie się standardowymi drogami.
Do napędu wszystkich żurawi samochodowych wykorzystywane są silniki wysokoprężne. Są one odpowiedzialne zarówno za napęd kół pojazdu,
jak i pompy hydraulicznej zasilającej pozostałe mechanizmy żurawia (podno-

Największy na świecie żuraw samochodowy Liebherr LTM
11200-9.1 wraz z zamontowanym ramieniem teleskopowym,
które podczas przejazdu po drogach musi zostać zdemontowane

© Liebherr

Alternatywa dla typowego żurawia samochodowego – żuraw teleskopowy klasy
heavy duty – Fassi 1950 RA 2.8. o maksymalnym udźwigu wynoszącym 30 t i wysięgu ponad 36 m

szenie, wysuwanie, obracanie ramienia,
rozstawianie podpór, zwijanie liny itp.).
W niektórych konstrukcjach pompa hydrauliczna nie jest napędzana przez silnik Diesla, lecz przez silnik elektryczny
(silnik pojazdu napędza wówczas generator prądu). To ostatnie rozwiązanie
pozwala np. na podłączenie żurawia do
zewnętrznej instalacji elektrycznej 400 V,
redukując tym samym zużycie paliwa
i emisję hałasu.

© Scania
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Fuso Canter
w dwóch odsłonach

Dariusz Piernikarski

Fuso Canter był prezentowany na naszych
łamach już wielokrotnie. Tym razem proponujemy
połączoną prezentację najcięższej wersji 9C18
w dwóch wersjach zabudowy. Pierwsza z nich
to hakowiec z zabudową, druga to nadwozie
furgonowe z kabiną sypialną.

Europy dla Europy – taka oto dewiza przyświeca produkcji i sprzedaży modelu Fuso Canter, samochodu ciężarowego segmentu lekkiego,
który już od 1980 r. jest budowany
w Tramagal.
Fuso Canter jest najlepiej sprzedającą się ciężarówką w ofercie Daimler
Trucks – w roku 2015 na całym świecie
sprzedano ponad 140 tys. tych samochodów, a od uruchomienia produkcji
w 1963 r. wyprodukowano już ponad
3,8 mln szt. Przyczyna tak dużego sukcesu rynkowego Cantera na całym świecie leży przede wszystkim w tym, że samochód ten skutecznie zapełnił lukę
istniejącą między typowymi vanami

Obsługa
urządzenia
hakowego jest
intuicyjnie prosta, ułatwia ją
pilot na długim
kablu

Odsłona pierwsza: Fuso Canter 9C18 z urządzeniem hakowym może
współpracować z kontenerami o długościach z przedziału 2700–3700 mm,
wykonanymi zgodnie z typem konstrukcyjnym KP
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o właściwościach bardziej zbliżających je
do samochodów osobowych a typowymi
lekkimi ciężarówkami o dmc. do 12 t.
Fuso Canter w programie produkcyjnym
Daimlera lokuje się w segmencie lekkich samochodów ciężarowych o dmc. od
3,5 t do 8,55 t.
Od 2014 r. w sprzedaży znajdują się
modele Fuso Canter Euro VI. Nowością
w samochodach ósmej generacji jest pakiet Ecofficiency pozwalający na obniżenie zużycia paliwa w wersji Euro VI
nawet o 9% w porównaniu z modelami
Euro V. Ecofficiency obejmuje cały szereg środków standardowo wprowadzonych we wszystkich wariantach Cantera, w tym np. ciśnienie wtrysku do
2000 bar, olej silnikowy o niskiej lepkości, elektromagnetyczne sprzęgło
wentylatora, zoptymalizowany układ chłodzenia, system start-stop, nowe konfiguracje przełożeń mostu napędowego,
opony o obniżonych oporach toczenia
dla modeli o dmc. > 6 t. W wersjach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
6,5 t oraz 4×4 i Eco Hybrid stosowane
są silniki BlueTec 6 oraz katalizator SCR
z wtryskiem AdBlue. W najcięższych
modelach (9C15 i 9C18) pakiet Ecofficiency montowany jest seryjnie.

ciężarowym) z kabiną nad silnikiem,
skierowanym dla nieco innej grupy odbiorców niż użytkownicy typowych dostawczaków z zabudową furgonową.
Oba testowane samochody miały
w pełni zautomatyzowaną (nie ma pedału sprzęgła) przekładnię dwusprzęgłową Duonic, którą tworzy sześciobiegowa
skrzynia mechaniczna połączona z dwoma uruchamianymi hydraulicznie sprzęgłami mokrymi. Całość jest sterowana
elektronicznie. Podczas jazdy odpowiednie sprzęgło automatycznie przygotowuje kolejny bieg, dzięki czemu jego
włączenie następuje bardzo płynnie.
Korzyścią wynikającą z zastosowania
podwójnego sprzęgła jest obniżenie zużycia paliwa i mniejsze zużycie podzespołów. Ponieważ oba sprzęgła działają jednocześnie, podczas przełączania
biegów nie występują przerwy w dostarczaniu strumienia mocy na koła, co

jącymi „zielonemu” polu obrotomierza.
Podczas jazd testowych częściowo obciążonym Canterem z zabudową furgonową
średnie spalanie wyniosło 11,4 l/100 km.
Duża rozpiętość (5,397:0,701) przełożeń zastosowanych w przekładni Duonic pozwala zarówno na szybkie ruszanie
z miejsca, jak i oszczędną jazdę z niską
prędkością obrotową silnika na najwyższym biegu. Jadąc Canterem, zwraca się
dość szybko uwagę na fakt, że zmianę biegów Duonic wykonuje bardzo sprawnie,
także w trybie Eco. Oczywiście rozpędzanie stawało się bardziej dynamiczne,
gdy silnik przekraczał 3000 obr/min, ale
wtedy trudno mówić o ekologii.
Testowane przez nas Cantery były
wyposażone również w system ISS (Idling Start-Stop), czyli automatyczne wyłączanie silnika pracującego na biegu jałowym. Podczas jazdy miałem wrażenie,
że start–stop nieco się spóźnia, zwłasz-

Fuso Canter 9C18 – właściwości
techniczne
Najcięższy model poprzedniej generacji był wersją o dmc. 7,5 t, w modelu
z roku 2014 pojawiły wersje 9C15 i 9C18
o dmc. 8,55 t, w których nośność podwozia to niemal 6 t – i to właśnie te najcięższe modele 9C18 trafiły do nas na
test redakcyjny. Oba samochody były
napędzane przez doskonale sprawdzony

Wnętrze kabiny Cantera 9C18 jest
minimalistyczne, za to bardzo łatwe
w utrzymaniu czystości

czterocylindrowy silnik Diesla (typ 4P10T6)

o pojemności skokowej 2998 cm3 z układem wtryskowym common rail i piezowtryskiwaczami oraz turbosprężarką
o zmiennej geometrii. Maksymalna moc
129 kW (175 KM) jest uzyskiwana przy
3500 obr/min, maksymalny moment
obrotowy to 430 Nm dostępny w zakresie 1600–2860 obr/min. Choć silnik ma
„zaledwie” 175 KM (np. w 7-tonowym
Iveco Daily najmocniejsza jednostka napędowa ma 205 KM), to jest to wartość
w zupełności wystarczająca – Canter,
który oferowany jest wyłącznie jako podwozie pod zabudowę, jest przecież ciężkim samochodem dostawczym (lekkim

Monochromatyczny
wyświetlacz jakby
z poprzedniej epoki

znacznie zwiększa wygodę pracy kierowcy (szczególnie na krótkich odcinkach)
oraz łączy komfort obsługi automatycznej skrzyni biegów z efektywnością
skrzyni mechanicznej. Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia trybu jazdy Eco – algorytm sterujący dąży wtedy
do jak najwcześniejszego przełączenia na
wyższy bieg i jazdy z niskimi prędkościami obrotowymi silnika, odpowiada-

cza przy gaszeniu silnika, co powodowało,
że często silnik był uruchamiany ponownie niemal natychmiast, bo np. zapaliło
się zielone światło na skrzyżowaniu.
Wersje 9C18 standardowo wyposaża
się w klasyczne zawieszenie ze sztywną
belką osi, resorami i amortyzatorami,
zatem nie zdziwiłem się, gdy samochód
jadący bez obciążenia dość nieprzyjemnie podskakiwał na nierównościach. Na
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obu osiach skutecznie pracowały hydrauliczne hamulce tarczowe, bezpieczeństwo czynne było wspomagane przez
system ESP z takimi funkcjami jak zapobieganie poślizgowi kół napędowych
ASR, asystent hamowania, wzmacniacz
siły hamowania oraz ograniczanie momentu obrotowego silnika, zapobiegające
poślizgowi i blokowaniu kół podczas
zmiany biegów w warunkach niskiej przyczepności. Oprócz tego można się wspomagać asystentem zmiany pasa ruchu,
który moim zdaniem działa zbyt cicho
(niemal nie słychać ostrzeżeń podczas
jazdy po głośniejszych nawierzchniach),
a jego wskazania na wyświetlaczu na
tablicy wskaźników są słabo widoczne –
może jest to tylko kwestia wykonania
odpowiednich ustawień. Swoją drogą
Canter ma wyświetlacz minimalistyczny,
jak nie z tej epoki – z pewnością przydałoby się coś bardziej współczesnego.
Wersja Canter 9C18 dostępna jest
z trzema rozstawami osi (3400, 4300 oraz
4750 mm), maksymalna długość nadwozia wynosi 7210 mm. Standardowo
w wersji 9C18 montowana jest kabina
komfortowa (C) o szerokości 1995 mm
– przypomnijmy, że Canter ma kabinę
typu wagonowego, zabudowaną nad silnikiem. Zalety są oczywiste: samochód
może być krótszy, a w porównaniu z typowym (z silnikiem przed kabiną) dostawczym podwoziem pod zabudowę
o tej samej długości całkowitej Canter
z pewnością będzie mieć dłuższą ładownię (nawet o 1 m). Przy tych samych długościach przestrzeni ładunkowej będzie

z kolei o 1 m krótszy niż typowy samochód dostawczy z silnikiem wysuniętym
do przodu. Standardowe lustra szerokokątne poprawiają widoczność do tyłu przy
szerokim nadwoziu – zaleta nie do przecenienia, gdy manewruje się hakowcem.
Średnica zawracania wynosi 12,2 m, co
lokuje Cantera w czołówce w tej kategorii wagowej.
Wnętrze kabiny jest bardzo proste,
chciałoby się napisać: ascetyczne, chociaż wszystko jest tam, gdzie być powinno, a materiały wykończeniowe są
dobrej jakości. Schowki rozplanowano
z myślą o potrzebach kierowcy i pasażera. Na konsoli środkowej znajdują się
dwa schowki DIN, jeden zamykany oraz
wysuwany uchwyt na dwa pojemniki
z napojami. Po stronie pasażera są dwa
schowki: otwarty i zamykany, na desce
rozdzielczej jest też schowek na dokumenty i przegródka na telefon komórkowy lub inne drobiazgi. Dodatkowe
miejsce zapewniają skrytki w dachu nad
górną krawędzią szyby przedniej, kieszenie na drzwiach oraz schowki za
i między fotelami.
Kabina, choć maksymalnie prosta
pod względem stylistycznym, przekonuje
za to swoją ergonomią i tym, że utrzy-

manie w niej czystości jest bardzo łatwe,
klimatyzacja działa bardzo wydajnie, a poziom hałasu we wnętrzu jest stosunkowo niski. Na uwagę zasługuje również
wygoda zajmowania miejsca za kierownicą, co w transporcie dystrybucyjnym
lub komunalnym jest dość istotne. Bezproblemowo przebiega również „przesiadka” z miejsca kierowcy na miejsce
pasażera, mimo że środek kabiny jest zajęty przez pokaźny tunel silnika.

Canter w dwóch odsłonach
Pierwszym z testowanych samochodów był Fuso Canter 9C18 o dmc. 8,55 t
z urządzeniem hakowym wykonanym
przez Hyva Polska. Urządzenie hakowe
z dwoma siłownikami głównymi o udźwigu maksymalnym 5 t (masa ładunku
wraz z kontenerem) może współpracować z kontenerami o długościach z przedziału 2700–3700 mm (standardowo
3500 mm), wykonanymi zgodnie z typem
konstrukcyjnym KP. Całość sterowana
jest elektrycznie z kabiny kierowcy, kontener po załadowaniu jest blokowany
hydraulicznie, zamki hydrauliczne zabezpieczają urządzenie hakowe przed
niekontrolowanym opadnięciem ładunku

We wnętrzu znalazło się miejsce
na podstawowy
zestaw schowków i półek,
zaspokajający
przeciętne potrzeby każdego
kierowcy

Po pokonaniu wąskiego otworu
przejściowego można podziwiać
przyjemnie tapicerowane wnętrze,
którego komfort podnoszą uchylne
okna na ścianach bocznych
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Zabudowę typu furgon przygotowała
firma Plandex. Konstrukcja ścian wykonana została z płyty XPS z rdzeniem polistyrenowym z obustronnym pokryciem
laminatowym. Podłogę wyłożono sklejką
wodoodporną antypoślizgową, doświetlenie wnętrza zapewniał półprzezroczysty dach z laminatu. Tylne drzwi dwuskrzydłowe można było uchylić o 270°
z możliwością zabezpieczenia w pozycji
otwartej, wchodzenie do środka ułatwiała wysuwana drabinka wejściowa. Na
ścianach bocznych zamontowano uniwersalną listwę mocującą, a w podłodze znajdowały się uchwyty do mocowania pasów
zabezpieczających ładunek. Na prawej
ścianie znajdowały się dodatkowe drzwi
boczne. Przy wymiarach wewnętrznych
6200 mm (długość) × 2450 mm (szeroOdsłona druga: Fuso Canter 9C18 z zabudową furgonową i kabiną sypialną – ten samochód ma ładownię o objętości 33,4 m3,
a jego ładowność to niemal 4,9 t

w przypadku jego uszkodzenia lub przeciążenia. Obsługę ułatwiają boczne podesty robocze. Napęd pompy hydraulicznej zapewnia przystawka odbioru
mocy generująca 200 Nm momentu
obrotowego.
Z kolei Fuso Canter z zabudową furgonową to tzw. miniTir – rozstaw osi wynosił 4750 mm (najdłuższy z możliwych).
Samochód został zarejestrowany jako
lżejszy (dmc. 7,49 t) ze względu na pojawiającą się tym samym możliwość
uniknięcia opłat drogowych. To, że jest
to pojazd przeznaczony do pokonywania
dalszych tras, potwierdza obecność pojedynczej kabiny sypialnej.
Kabina sypialna Spojkar zamontowana na dachu ma aerodynamiczny
kształt oraz praktyczne wyposażenie standardowe. Wnętrze jest tapicerowane welurem, kabina jest termicznie izolowana
grubą pianką tapicerską, po bokach znajdują się dwa uchylne okna. Producent
szczyci się tym, że jako jedyny w Polsce
ma homologację E na okna stosowane
w kabinach sypialnych. Materac o grubości 8 cm rozmieszczono na całej powierzchni kabiny, choć pewnej wprawy
wymaga prawidłowe dopasowanie elementów zamykających otwór wejściowy.
Komfort termiczny może zapewniać również instalacja ogrzewania postojowego
– w konstrukcji przewidziano kanały
wentylacyjne.

przydatna przy manewrowaniu z niskimi
prędkościami czy parkowaniu – ułatwiają to także duże lusterka z doskonałym polem widzenia. Głównym zadaniem
kierowcy jadącego Canterem staje się
więc jedynie kierowanie lub hamowanie.
Mimo wielu zalet Fuso Canter ma
jednak kilka niedostatków. Za najistotniejszy uznałbym nieco zbyt niski komfort – kabina typu C, mimo że producent
określa ją jako komfortową, nie zasługuje
w pełni na to miano. Ilość miejsca we
wnętrzu mimo 1995 mm szerokości jest
ograniczona. Można by mieć zastrzeżenia
do zestrojenia elementów zawieszenia,
ponieważ moim zdaniem samochód zbyt
„nerwowo” i sztywno reagował podczas
przejeżdżania przez poprzeczne nierówności drogi, co odczuwalnie obniżało

Starannie wykonaną kabinę uzupełniają spojlery boczne
poprawiające właściwości aerodynamiczne

kość) × 2200 mm (wysokość) uzyskujemy przestrzeń ładunkową o pojemności
33,4 m3. Samochód wyposażono w dodatkowy 70-litrowy stalowy zbiornik
paliwa.

W ramach zakończenia
Fuso Canter imponuje podczas jazdy
zwrotnością, dużą harmonią współpracy
silnika i zautomatyzowanej skrzyni biegów oraz bardzo przyjemnym prowadzeniem, odczuwalnym szczególnie na
bardziej krętych odcinkach drogi. Dużą
zaletą wynikającą z obecności sprzęgła
Duonic jest funkcja pełzania, niezwykle

komfort jazdy. Dość niewielki jest również zakres regulacji położenia siedziska
fotela kierowcy, zwłaszcza gdy chodzi
o zmianę wysokości. Przyczyną częściowo jest to, że siedzenie umieszczono na
wysokim tunelu silnika.
Jeśli jednak założymy, że Fuso Canter to ciężarówka wykorzystywana przede
wszystkim na krótszych trasach w zadaniach komunalnych i dystrybucyjnych,
to z pewnością jest to interesujące uzupełnienie oferty pojazdów użytkowych
marki Mercedes-Benz.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Lekkie zawieszenia
– duże innowacje

Dariusz Piernikarski

Nowe rozwiązania konstrukcyjne poprawiające właściwości trakcyjne, komfort
jazdy czy bezpieczeństwo są wprowadzane na bieżąco w seryjnie produkowanych
modelach. Przyjrzymy się kilku nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym
i usługowym związanym z zawieszeniami samochodów dostawczych.

wiat kołowych środków transportu
ewoluuje nieustannie – nowe typy
i modele pojawiają się na rynku
w coraz krótszych odstępach czasu. Proces ten obejmuje wszystkie segmenty
masowe oraz rodzaje pojazdów silnikowych: samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów, autokarów, a także
naczep i przyczep.
Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup produktowych są
samochody dostawcze. Poziom wprowadzanych innowacji w popularnych dostawczakach musi być szczególnie wysoki, ponieważ konieczne jest sprostanie
nie tylko różnego rodzaju wygórowanym
wymogom normatywnym, ale również
bardzo precyzyjnym oczekiwaniom klientów. Jest to warunek konieczny, jeśli
producent chce prowadzić równorzędne
współzawodnictwo z konkurencją.

Ewolucja rynku
Cała branża motoryzacyjna podlega
nieustanej ewolucji – jest to wynik zmian
w preferencjach użytkowników, odnotowywany jest stały postęp technologiczny, obserwujemy też wyraźny wpływ
trendów o charakterze globalnym, takich
jak np. postępująca urbanizacja, rosnąca

presja na obniżanie zużycia paliwa oraz
obniżanie negatywnego wpływu motoryzacji (w tym środków transportu drogowego) na środowisko naturalne. Czynniki te wymuszają nieustanny rozwój
konstrukcji pojazdów.
Wspomniane trendy dotyczą także
systemów zawieszeń stosowanych w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych: samochodach dostawczych,
ciężarowych, autobusach i naczepach.
Rozwiązania stosowane w pojazdach
użytkowych ewoluowały z poziomu układów stricte mechanicznych, bazujących
głównie na resorach i sprężynach do zaawansowanych technologicznie systemów
mechatronicznych wykorzystujących elementy sterowana elektronicznego. Wprowadzane są nowoczesne materiały, takie
jak kompozyty, mechaniczne komponenty
sprężyste coraz częściej zastępowane są
układami pneumatycznymi, doskonalone
są również komponenty tłumiące, takie
jak amortyzatory. To wszystko w efekcie
pozwala na podniesienie bezpieczeństwa,
jakości prowadzenia pojazdu na drodze
i komfortu jazdy odczuwanego przez kierowcę i pasażerów.
Rozwój współczesnych systemów zawieszeń ma na celu przede wszystkim
poprawę zachowania pojazdu na drodze,
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jego właściwości w zakresie stabilności
i bezpieczeństwa – szczególnie w aspekcie procesu hamowania. Jednocześnie
dużą wagę przywiązuje się do poprawy
komfortu jazdy odczuwanego przez pasażerów – izolacje od nierówności drogi,
minimalizacje poziomu drgań i hałasu.
Równie ważną funkcją zawieszenia jest
utrzymywanie stałego kontaktu kół z nawierzchnią drogi, ponieważ siły działające na pojazd (siła napędowa, siła hamowania itp.) mają swoje rozwinięcie
w punkcie styku opony z nawierzchnią.
Prezentujemy kilka ciekawych przykładów ilustrujących rozwój konstrukcji
zawieszeń samochodów dostawczych.

VW Crafter i MAN TGE
z zawieszeniem VB-Airsuspension
Holenderska firma VB-Airsuspension z siedzibą w miejscowości Varsseveld specjalizuje się w rozwoju i produkcji komponentów przeznaczonych
do pierwszego montażu fabrycznego,
działa również aktywnie na rynku części
zamiennych. Portfolio oferowanych produktów obejmuje m.in. komponenty
związane z zawieszeniami lekkich pojazdów użytkowych, obszarem specjali-
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zacji są systemy zawieszeń pneumatycznych przeznaczone do samochodów
dostawczych. Na przestrzeni lat w programie produkcyjnym VB-Airsuspension
było wiele różnych systemów zawieszeń
pneumatycznych przeznaczonych do
określonych modeli pojazdów czy zastosowań. W Polsce partnerem handlowym firmy jest AMZ-Kutno.
Absolutną nowością w ofercie VB-Airsuspension jest system zawieszenia pneumatycznego skonstruowany z myślą o modelach VW Crafter i MAN TGE, a więc
samochodach dostawczych, których premiera miała miejsce we wrześniu 2016 r.
Producent zamierza rozpocząć dostawy
w połowie 2017 r. Konstruktorzy VB-Airsuspension rozpoczęli prace nad zawieszeniami do tych pojazdów jeszcze przed
oficjalnymi premierami dostawczaków –
było to możliwe, ponieważ firma należy
do grona preferowanych partnerów (Premium Partner) firmy Volkswagen Samochody Użytkowe i blisko współpracuje
z MAN Truck & Bus.
Nowe rozwiązanie to całkowicie pneumatyczny system zawieszeń osi tylnej
z rodziny VB-FullAir 2C pozwalający na
utrzymanie stałej wysokości do jazdy,
zwiększający komfort, gwarantujący optymalną manewrowość i stabilność pojazdu, a jednocześnie pozwalający na
zmniejszenie zużycia opon i hamulców
oraz obniżenie emisji CO2. Przeznaczony
do Craftera i TGE wyposażonych zarówno w napęd osi przedniej, tylnej, jak
i napęd na wszystkie koła system pozwala również na obniżenie tylnej części
samochodu – jest to tzw. funkcja przyklęku, ułatwiająca np. wchodzenie pasażerów. W wersji standardowej zmiany
wysokości zawieszenia podczas postoju

© VB-Airsuspension

Wśród stałych klientów
firmy VB-Airsuspension wykorzystujących zawieszenia
pneumatyczne do samochodów dostawczych, takie
jak VB-FullAir 2C, są producenci kamperów

pojazdu polega zazwyczaj na demontażu istniejących elementów sprężystych:
resorów piórowych lub sprężyn i zamontowaniu miechów powietrznych, amortyzatorów, sprężarki powietrza oraz modułu sterującego.
Szczególnie duże zainteresowanie
występuje ze strony producentów i użytkowników takich odmian, jak transportery samochodów, samochody kempingowe czy ambulanse medyczne. Korzyści
z zawieszenia pneumatycznego odczują
również użytkownicy samochodów do
przewozu zwierząt, mobilnych warsztatów, samochodów do przewozu szkła

Pneumatyczne zawieszenie osi tylnej
VB-FullAir 2C może
być również zamontowane w samochodach VW Amarok

dokonuje kierowca manualnie, używając
odpowiedniego panelu sterującego w kabinie. Systemy VB-FullAir były już oferowane do innych modeli samochodów
dostawczych, a ze względu na swe zalety stały się rozwiązaniem, po które
chętnie sięgały firmy produkujące minii midibusy.
Zawieszenia VB-FullAir 2C stanowią
rozwiązanie, które może być wykorzystane nie tylko w mini- czy midibusach,
ale również w podwoziach zabudo wywanych jako ambulansy medyczne,
w których utrzymanie stabilności i manewrowości podczas jazdy z dużym obciążeniem w każdych warunkach drogowych jest szczególnie istotne, zwiększając
bezpieczeństwo i skracając czas potrzebny na dostarczenie pacjenta do szpitala.
Dodajmy, że VB-Airsuspension produkuje 4 podstawowe grupy systemów
pełnego zawieszenia pneumatycznego,
są one oznaczone jako: VB-FullAir 1C,
VB-FullAir 2C, VB-FullAir 4C oraz VBNivoAir. Systemy te są szczegółowo konfigurowane w zależności od marki i modelu samochodu, w którym mają być
zainstalowane. Modyfikacja istniejącego

(okien). Każdy z montowanych systemów może być indywidualnie doposażony
w szereg opcjonalnych elementów wyposażenia, tak aby uzyskać maksymalną
funkcjonalność danej aplikacji.

„Moduł narożny” TRW
Firma TRW jest wiodącym producentem części zamiennych o jakości wyposażenia oryginalnego (OE – Original
Equipment), oferującym pełną gamę elementów podwozia stosowanych w samochodach osobowych i ciężarowych.
W 2015 r. TRW stało się integralną częścią spółki ZF Friedrichshafen AG.
Od lat strategicznym elementem
oferty TRW Automotive Aftermarket na
rynku części zamiennych jest koncepcja
Corner Module, czyli tzw. modułu narożnego. Określenie Corner Module odzwierciedla doświadczenie TRW na rynku
części zamiennych – dzięki bogatej ofercie firmy obejmującej części układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia
oraz amortyzatorów, które są wbudowane w „narożnik” pojazdu, Corner Module może być atrakcyjną propozycją
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W ofercie TRW Automotive Aftermarket znajduje się również duża gama
komponentów poddanych tzw. regeneracji zupełnej (remanufacturing) –
są to pełnowartościowe części zamienne o jakości producenta
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Reklamując swoją koncepcję Corner
Module, firma TRW podkreśla, że jest to
oferta produktów o najwyższej jakości,
tworzonych z myślą o bezpieczniejszej
jeździe, dostępnych w największym asortymencie i po przystępnej cenie. Niedawno
ZF Aftermarket i firma Auto Partner
podpisały umowę dotyczącą rozpoczęcia
sprzedaży przez firmę Auto Partner komponentów wchodzących w skład oferty
Corner Module marki TRW. Będą to elementy układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia, cieszące się dużą popularnością na rynku w Polsce.
TRW należy do dostawców o największym
wskaźniku penetracji kluczowych rynków europejskich pod względem zastosowań elementów modułu narożnego
© TRW

Corner Module,
czyli moduł narożny,
firmy TRW to oferta
części zamiennych
obejmujących elementy wbudowane
w „narożnik”
pojazdu
© TRW

usługową. Na rynku daje się bowiem
zaobserwować rosnące zainteresowanie
dostawcami, którzy są w stanie zapewnić kompletne układy podwozia.
TRW Corner Module stanowi doskonałe połączenie produktów i technologii
obejmujące wszystko, co jest konieczne
do bezpiecznej jazdy dzięki kontroli mocy
przenoszonej na drogę. Corner Module
ma być bezpośrednią korzyścią dla klientów: oferując produkty, które składają się
na moduł narożny, TRW jako jedyny dostawca zapewnia klientom proste rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia. Daje to
także pewność dystrybutorom dostarczającym te części swoim klientom, że
TRW jako producent wielu elementów
stosowanych do pierwszego montażu
dostarczy części, które będą doskonale
ze sobą współpracować po zamontowaniu w samochodzie.
Z dostępnych danych rynkowych wynika, że TRW Aftermarket należy do dostawców o największym wskaźniku penetracji kluczowych rynków europejskich
pod względem zastosowań elementów
modułu narożnego. W porównaniu z konkurencją TRW zajmuje czołowe miejsca
w takich kluczowych dziedzinach segmentu, jak elementy hamulcowe (tarcze,
bębny i klocki), hydraulika (pompy, cylinderki i zaciski hamulcowe), układ kierowniczy i zawieszenie (kolumny kierownicy, części zespołu drążka kierowniczego
środkowego i końcówki drążka kierowniczego poprzecznego).

Premium Comfort Valve – innowacyjny zawór w amortyzatorach ZF
Premium Comfort Valve (PCV) to
innowacyjny typ zaworu regulującego
przepływ oleju w amortyzatorach stosowanych w samochodach ciężarowych
i dostawczych. Wprowadzenie przez ZF
technologii PCV otwiera nowe możliwości wykorzystania konwencjonalnych
amortyzatorów i pozwala na znaczącą
poprawę komfortu jazdy bez jednoczesnego pogorszenia stabilności pojazdu.
Zawór PCV daje możliwość precyzyjnej regulacji charakterystyki tłumienia,
a jednocześnie nie wymaga obecności
zewnętrznych systemów sterujących.
Wspomniana poprawa komfortu jazdy
wiąże się również z obniżeniem hałasu

| TECHNIKA |
generowanego przez pracujące elementy
zawieszenia (amortyzatory). Zawór PCV
może być montowany w amortyzatorach współpracujących zarówno z mechanicznymi elementami sprężystymi
(resory), jak i pneumatycznymi (miechy).
Jego działanie nie zależy też od wysokości zawieszenia. Z komercyjnego punktu widzenia jest to również propozycja
bardzo atrakcyjna cenowo, o dogodnym
stosunku korzyści do ceny.
Istotą rozwiązania zastosowanego
w zaworze PCV jest sposób kontroli
przepływu oleju pomiędzy prowadnicą
tłoczyska a tłokiem. Istniejące obejście
reguluje przepływ oleju do zaworu upustowego, wstępnego lub głównego. W połączeniu z różnymi sprężynami, zaworami
i uszczelnieniami stwarza to dodatkowe
możliwości regulacji nastawów amor-

Premium Comfort Valve
(PCV) to innowacyjny typ
zaworu regulującego
przepływ oleju w amortyzatorach stosowanych
w samochodach ciężarowych i dostawczych

© ZF

© ZF

© ZF

Charakterystyka tłumienia amortyzatora z zaworem
Premium Comfort Valve – PCV: w niskim zakresie
prędkości (low) możliwa jest kontrola przechyłów
nadwozia, w zakresie średnim (medium) zmniejszenie
siły tłumienia poprawia komfort jazdy i zmniejsza poziom drgań, w wysokim zakresie prędkości (high)
można regulować siłę tłumienia, co zmniejsza ruchy
nadwozia i poprawia bezpieczeństwo jazdy

Amortyzatory
ZF CDC 1XL stosowane w tylnych osiach
pojazdów użytkowych
(w tym samochodów
dostawczych) mają
możliwość elektronicznej regulacji siły
tłumienia

tyzatora. W rezultacie charakterystyka
tłumienia może być precyzyjnie zdefiniowana, aby spełnić oczekiwania użytkownika i możliwości zastosowania pojazdu.
Znaczny wzrost siły tłumienia przy
niskich prędkościach ruchu tłoka minimalizuje poprzeczne i wzdłużne przemieszczenia nadwozia (kołysanie). To
zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów podczas takich manewrów jak
rozpędzanie i hamowanie. Przy średnich

prędkościach zawór zmienia natężenie
przepływu oleju, co powoduje umiarkowany wzrost siły tłumienia. Nachylenie
krzywej charakterystyki tłumienia jest
bardziej płaskie, co odbierane jest jako
bardziej miękka, komfortowa odpowiedź
zawieszenia. Aby utrzymać nadwozie
w stabilnej pozycji i zapobiec kołysaniu
i drganiom, siła tłumienia wzrasta ponownie przy większych prędkościach
ruchu tłoka. Wysokie prędkości gene-

rują wyższe siły tłumienia dzięki tarciu
w oleju hydraulicznym (lepkość cieczy),
co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy.
Nowe odczucie komfortu pojawiające
się dzięki obecności zaworu PCV wynika z silnego tłumienia przemieszczeń
osi przy powolnych ugięciach i z harmonicznego przejścia do wyższych poziomów tłumienia wymaganych przy
większych prędkościach. Nowa geometria zaworu wymusza bardziej łagodny
przepływ oleju w porównaniu z tradycyjnymi teleskopowymi amortyzatorami dwururowymi. Zminimalizowane
zostaje przenoszenie sił nietłumionych
na okoliczne komponenty.
W ofercie firmy ZF znajdziemy również amortyzatory ZF CDC 1XL z systemem sterowania elektronicznego tłumieniem amortyzatorów, stosowane
w tylnych osiach samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów.
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Piotr Muskała
Autobusy stanowią doskonałą
podstawę do budowy pojazdów
specjalnych. Przestronne wnętrze
i wysoki komfort jazdy dają
możliwość produkowania na bazie
nadwozi autobusowych
pojazdów do bardzo
różnorodnych zastosowań.

Autobusy do zadań specjalnych
oncepcja wykorzystania nadwozia autobusu jako podstawy do
wykonania zabudowy specjalnej
nie jest nowa. Tego typu pojazdy są produkowane niemal od samego początku
istnienia autobusów. Jednak w ostatnich latach przeżywamy swego rodzaju
renesans autobusów specjalnych, a pomysłów i realizacji jest tak dużo, że
nie sposób wymienić wszystkich możliwych.

Jedyny w swoim rodzaju
Zabudów specjalnych autobusów wykonuje się zazwyczaj niezbyt wiele, są to
wręcz pojedyncze egzemplarze. W związku z tym adaptacji podejmują się zazwyczaj firmy wyspecjalizowane w tego
typu pracach. Ze względu jednak na niewielki wolumen produkcji zasadniczo nie
ma na rynku firm zajmujących się wyłącznie wytwarzaniem zabudów specjal-
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nych autobusów. Zwykle są to producenci
pojazdów specjalnych, jak np. AMZ-Kutno
czy Zeszuta, którzy mają w swojej ofercie zabudowy na bazie różnych samochodów. Zdarza się również, choć rzadziej, że zabudowy przygotowują sami
producenci autobusów. Pomimo dużej
różnorodności wśród zabudów specjalnych autobusów można wyróżnić kilka
podstawowych rodzajów oraz wskazać
najpopularniejsze zabudowy.

© Foremost
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Autobusy do pracy w trudnym
terenie: pracowniczy (z lewej)
i turystyczny (powyżej)

© Wikimedia Commons

Podobne wyposażenie stosowane jest
również w mobilnych gabinetach kosmetycznych. Na bazie autobusów powstało
kilka takich pojazdów wykorzystywanych przez producentów kosmetyków
do nietypowej promocji swoich produktów (np. Oriflame). Stosunkowo często
spotykanym rodzajem zabudowy specjalnej na bazie autokaru jest tzw. salonka. Różne odmiany tej zabudowy pozwalają na stworzenie we wnętrzu sali
konferencyjnej, mobilnego biura czy centrum zarządzania. Podstawowym wyposażeniem salonki jest centralnie umieszczony stół, uzupełnienie stanowi sprzęt

biurowy (komputery, rzutnik multimedialny itp.). Współczesna salonka musi
mieć doskonałą łączność, w tym dostęp
do internetu, telefonu i możliwość prowadzenia wideokonferencji. Zabudowa
salonki na bazie komfortowego autokaru
zapewnia komfort i dyskrecję kilku–kilkunastu osobom i daje im możliwość pracy
lub odbycia ważnego spotkania w drodze.
Popularnym rodzajem autobusu specjalnego jest mobilne studio filmowe.
Wiele ekip filmowych posiada nawet
więcej niż jeden przerobiony autobus –
mogą one pracować jako mobilne charakteryzatornie, salony dla aktorów czy
też biura dla techników. Doskonałym
przykładem takiego pojazdu jest Mobilne
Centrum Edukacji Audiowizualnej Fundacji Film Spring Open Sławomira Idziaka.
Autobus nazywa się Cinebus i służy edukacji oraz produkcji filmowej.
Podobnie jak w całej Europie coraz
większą popularnością w Polsce cieszą
się mobilne dyskoteki, puby i bary. We
wnętrzu tak przebudowanego autobusu
znajdziemy zazwyczaj parkiet do tańczenia i lożę, barek, nagłośnienia i specjalne
oświetlenie (np. lampy stroboskopowe).
Autobusy dyskotekowe doskonale nadają się zarówno do przewiezienia imprezowiczów, jak i całonocnej zabawy.
Na pokładzie autobusu mogą bawić się
nie tylko dorośli, ale również dzieci. Na
polskich drogach spotkamy autobusy
przystosowane do organizacji zabaw dla
najmłodszych. Na ich pokładzie można
zorganizować pociechom np. bal urodzinowy. Na bazie autobusów powstają
również food-trucki. W odróżnieniu od

Autobus
w roli zaplecza
ekipy filmowej

Realizacje

© Solaris

Do najpopularniejszych należą mobilne gabinety lekarskie. Na polskich
drogach można spotkać m.in. ambulanse
do poboru krwi, mammobusy i mobilne
laboratoria rentgenowskie. Na wyposażenie takiego autobusu składa się przede
wszystkim specjalistyczny sprzęt medyczny i fotele lub łóżka. Mobilny pojazd
służby zdrowia powinien mieć lodówkę,
klimatyzator postojowy i agregat prądotwórczy.
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wystawę, przeprowadzić szkolenie niewielkiej grupy ludzi lub poprowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci. Specjalne
zabudowy autobusowe produkowane są
często na potrzeby różnych służb. Dobrymi przykładami są więźniarka, autobus interwencyjny policji czy centrum
dowodzenia straży pożarnej. Do najbardziej „typowych” autobusów specjalnych można zaliczyć autobusy lotniskowe
i szkolne. Te pierwsze dostosowane są
© Pinterest

© Zeszuta

Autobus jako
mobilne biuro

Autobus
hotel

popularnych food-trucków budowanych
na bazie dostawczaków wersje „autobusowe” dają możliwość wygospodarowania niewielkiej sali jadalnej ze stolikami
lub też większej kuchni dającej możliwość
ugotowania różnorodnych dań.
Nadwozia autobusowe coraz częściej
służą jako podstawa do budowy mobilnych centrów edukacyjnych. Wewnątrz
autobusu czy autokaru można z powodzeniem zainstalować multimedialną

Autobus
amfibia

© M. Korzystka-Muskała
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Mobilna scena
koncertowa
na bazie
autobusu

© funbuses.com

© P. Muskała

Mobilny
plac zabaw

Autobus kabriolet – doskonały do zwiedzania miasta

pojemnością pasażerską do pojemności
typowych samolotów, a układ ich wnętrza i drzwi pozwala przede wszystkim
na szybką i sprawną wymianę pasażerską. Z kolei autobusy szkolne są przystosowane do przewozu dzieci w odpowiednim wieku. Znacznie rzadziej zdarzają się
dziś, popularne w przeszłości, mobilne
biblioteki, sklepy, apteki i obwoźne kina.

Biznes turystyczny
Lwią część autobusów specjalnych
stanowią pojazdy wykorzystywane w szeroko pojętej turystyce. Warto w tym
miejscu wymienić choć kilka popularnych możliwości adaptacji autobusów
do zastosowań innych niż zwyczajny

przewóz pasażerów z punktu A do punktu B. Ciekawym przykładem są samochody kempingowe zbudowane w oparciu
o nadwozia dużych autobusów. Zapewniają użytkownikom komfort znacznie
przewyższający możliwości nawet najbardziej luksusowych przyczep, a często
nawet wyższy niż domków kempingowych.
W trudnym terenie (np. w obszarach
górskich, polarnych, pustynnych) przydają się autobusy na dużych kołach, ze
specjalnym układem zawieszenia, pozwalające na komfortowe i bezpieczne
przewiezienie turystów w trudno dostępne miejsca. Pierwotnie takie konstrukcje autobusów zostały opracowane
na potrzeby inne niż turystyka – były wykorzystywane do przewozu osób na te-

renie kopalń czy też po prostu w zwykłej
komunikacji publicznej w miejscach
trudno dostępnych – np. na bezdrożach
Australii czy Syberii.
W niektórych miastach (m.in. w Budapeszcie) wykorzystuje się czasem autobusy amfibie. Umożliwiają one poruszanie się zarówno po ulicach, jak i po
wodzie. Dzięki temu, wykorzystując jeden
środek transportu, turyści mogą zwiedzić
miasto również od strony rzeki, co w przypadku niektórych zabytków jest szczególnie atrakcyjne. W Europie pojawiły się
też autobusy sypialne (o aranżacji wnętrza podobnej jak w wagonach sypialnych
lub kuszetkach) i tzw. hotelbusy – autobusy z miejscami do spania, przeznaczone na wycieczki objazdowe.
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Riccardo Cichi
Z początkiem marca został mianowany na stanowisko dyrektora
handlowego (Chief Sales Officer) w Bridgestone. Będzie zarządzać
sprzedażą i finansami w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód,
Afryka). Studiował na uniwersytecie Concordia w Montrealu.
Po studiach rozpoczął pracę w Pirelli w Kanadzie, a po dwóch latach
przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam w strukturach koncernu
przepracował 25 lat, pnąc się coraz wyżej po szczeblach kariery.
Z powodzeniem prowadził m.in. organizację sprzedaży w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Przez ostatnie dwa lata w Pirelli
obejmował stanowisko głównego dyrektora handlowego.

Maciej Oleksowicz
Od 1 maja prezes zarządu firmy Inter Cars. Ukończył Akademię Leona
Koźmińskiego oraz Uniwersytet Warszawski na kierunku marketing
i zarządzanie. W latach 2000–2008 zajmował się w Inter Cars tworzeniem działu części do pojazdów sportowych oraz tuningu, a następnie
wdrażaniem systemów informatycznych ERP, hurtowni danych, systemów logistycznych oraz systemu planowania zapasów magazynowych.
Startował jako kierowca m.in. w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Europy i w cyklu mistrzostw świata SWRC. Od 2007 r. prowadził własną działalność gospodarczą związaną z organizacją szkoleń
bezpiecznej jazdy, motoryzacyjnymi imprezami integracyjnymi, a także
obsługą serwisową pojazdów rajdowych oraz sprzedażą części zamiennych do tych pojazdów. W latach 2001–2015 był członkiem rady nadzorczej Inter Cars, a od 2016 r. członkiem zarządu z funkcją
dyrektora ds. strategii IT.

Patrick Wanner

Bartosz Najman

Od 2011 r. jest rzecznikiem prasowym firmy, a od 1 marca br. pełni
dodatkowo obowiązki kierownika działu Public Relations. W roku 2005
ukończył uniwersytet w Augsburgu. Studiował pedagogikę medialną,
psychologię i socjologię. Pracował w agencji PR w Monachium specjalizującej się w branżach zaawansowanych technologii, IT i przemysłu,
a potem jako menedżer ds. polityki publicznej w ABUS Security-Center
– dostawcy techniki zabezpieczeń. Stanowisko rzecznika prasowego
firmy Kögel przejął po Volkerze Seitzu, który zdecydował się na zmianę
pracodawcy. Jego głównym zadaniem będzie promocja produktów
i usług firmy w prasie i innych mediach, a także komunikacja
z klientami krajowymi i międzynarodowymi.

Funkcję prezesa zarządu Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania
Kierowców łączy z posadą CEO nowej marki VIAON. Marka powstała
na początku kwietnia, zajmuje się dystrybucją usług i produktów
OCRK, Inelo i GBOX, które oferują rozwiązania dla firm transportowych. Jest znany jako ekspert z zakresu tematyki rozliczania czasu
pracy kierowców zawodowych, płacy minimalnej w branży transportowej, a także współtwórca sposobu rozliczania płacy minimalnej
w Niemczech, Francji, Austrii dla pracowników delegowanych.
W trakcie swojej kariery zawodowej szkolił państwowe służby kontrolne (m.in. ITD, PIP, Służba Celna) w tematyce poprawności kontroli
czasu pracy kierowców w oprogramowaniu TachoScan Control.
Brał udział w postępowaniach sądowych jako niezależny ekspert,
często występuje jako prelegent podczas ogólnopolskich
konferencji branżowych.
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zaprosili nas
DAF Trucks na spotkanie dla dziennikarzy i testy pojazdów podczas targów Commercial
Vehicle Show w Birmingham.
Fliegl na obchody 25-lecia firmy.
Thermo King na otwarcie nowe stacji serwisowej połączone z obchodami jubileuszu
20-lecia firmy.
Europart Polska na imprezę z okazji zmiany lokalizacji oddziału w Poznaniu.
Grupa Bosch na konferencję podsumowującą
wyniki finansowe za rok 2016.
Organizatorzy Rajdu Dakar na polską prezentację edycji na rok 2018.
Inter Cars na otwarcie Europejskiego Centrum Logistycznego Inter Cars połączone z biesiadą przy muzyce.

Kraker Trailers na imprezę dla dziennikarzy
promującą K-Force – nową generację naczep z ruchomą podłogą.
Mercedes Benz na testy ciągników Actros.
Renault Trucks – do Lyonu, na finał zawodów
RTEC dla ekip mechaników.
KH-kipper na spotkanie przy grillu podczas targów Autostrada Polska/Rotra.
Mann+Hummel na konferencję podsumowującą wyniki finansowe za rok 2016.
Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób
Niepełnosprawnych – na swój dzień otwarty
połączony z konferencją związaną z podpisaniem porozumienia o współpracy Instytutu
Transportu Samochodowego i PFRON.
Circle K – na otwarcie pierwszej stacji paliw
oraz konferencję prasową.

W MAJU NA ANTENACH

ORAZ

Poznamy niemal całą ofertę MAN-a, zajrzymy do kilku prężnie działających firm transportowych, będą
też ciężarówki tuningowane i opowieści branżowych dziennikarzy o życiorysach pojazdów użytkowych.
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 majowy
Test Iveco Stralisa XP; reportaż
o przewozach w segmencie do 3,5 t
dmc.; „Obcy”, który przyczaił się na
dostawczaku; ciekawie opowiedziany
przez branżowych dziennikarzy
życiorys hakowców.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek majowy
Bardzo ciekawe MAN-y dla leśnictwa
i rolnictwa; relacja z cyklu „Spotkań
Transportowych”; polska premiera
najnowszego Neoplana; DAF zamieniony
przez firmę Nika Trans w szpital.

2. odcinek majowy
200 MAN-ów na torze prób przy fabryce
w Monachium; co się zmienia w unijnych
dyrektywach; sześćsetny DAF, który trafił
do firmy Regesta; życiorys osobowych
pojazdów o gabarytach ciężarówek.

4. odcinek majowy
Pojazdy dla branży budowlanej
oferowane przez MAN-a; reportaż
z jednego z regionalnych spotkań ZMPD;
relacja z wewnętrznych targów grupy
PSB; mroczny tuning, sylwetka
i predyspozycje DAF-a CF.
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