TECHNIKA

BIZNES

ISSN 1428-5495 • nr indeksu 340065 • cena: 12,00 zł (5% VAT), 3,00 €

miesięcznik

tom 21 • 2017 • nr 6

TRANSPORT

Temat

numeru:

Dystrybucja miejska

DAF XF i CF w nowej odsłonie
SSAB Swedish Steel Prize 2017
25-lecie Fliegl Trailers

Ewolucja na rynku dostaw

14

Dystrybucyjna lista życzeń

20

Wymienna uniwersalność

24

Ciężkie zabudowy dystrybucyjne

28

Sprawnie i efektywnie.

32

14 Ewolucja na rynku dostaw
Nowoczesne metody zarządzania łańcuchem
dostaw można stosować po to, aby obniżyć
koszty zapasów i ich magazynowania, jednocześnie przyspieszając dostawę do klienta
końcowego. Jednym z przydatnych narzędzi
jest wykorzystanie przesyłek kurierskich,
ekspresowych i paczkowych (KEP).
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wielkopowierzchniowych

20 Dystrybucyjna lista życzeń
Samochód dystrybucyjny pod względem konstrukcyjnym powinien być jak najlepiej dostosowany do charakterystyki jego użytkowania. Jak zawsze, inne oczekiwania mieć
będzie właściciel, inne menedżer firmy transportowej, a inne kierowca pracujący w tym
pojeździe na co dzień.
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46 DAF XF i CF w nowej odsłonie
Na początku maja br. firma DAF Trucks zaprezentowała odświeżone pojazdy serii XF
i CF. Zmiany dotyczyły rozwiązań konstrukcyjnych i systemowych, które mają przyczynić się do większej efektywności nowych pojazdów oraz poprawy komfortu kierowcy.
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62 Srebrne wesele Fliegl Trailer
Huczna uroczystość dla klientów, pracowników oraz zaproszonych gości zorganizowana
na terenie fabryki w Triptis – w ten sposób
firma Fliegl Trailer, niemiecki producent pojazdów użytkowych, celebrowała 25-lecie
swojego istnienia.

76 Swedish Steel Prize 2017
Swedish Steel Prize to doroczna nagroda
przyznawana od 1999 r. przez firmę SSAB za
osiągnięcia w konstruowaniu z wykorzystaniem stali o podwyższonej wytrzymałości.
Dzięki zaproszeniu firmy SSAB możemy
przedstawić naszym Czytelnikom relację z tegorocznej edycji konkursu.
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Autonomiczna ciężarówka
na rynku pracy
Zmniejszenie roli człowieka w drogowym transporcie towarowym daje wiele korzyści, ale jednocześnie stwarza poważne
ryzyko związane z zakłóceniem karier zawodowych, a nawet dotychczasowego stylu życia milionów kierowców zawodowych.

P

rzeczytałem o tym w raporcie wydanym przez
Międzynarodowe Forum Transportu (International Transport Forum), dotyczącym sposobów, w jaki branża transportowa powinna
przygotować się do szerszego wykorzystania
pojazdów autonomicznych (Managing
the Transition to Driverless Road Freight
Transport, ITF 2017).
Bezzałogowe, autonomiczne ciężarówki
mogą stać się częścią krajobrazu transportowego już w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
Autonomiczne pojazdy już są wykorzystywane
w warunkach kontrolowanego otoczenia, takiego jak porty czy kopalnie, a testy na drogach publicznych przeprowadzane są w wielu
regionach świata, włączając w to oczywiście
Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Producenci inwestują gigantyczne pieniądze w technologie doskonalące automatyzację samochodów ciężarowych, a w wielu państwach
analizowane są przepisy prawne pod kątem
identyfikacji koniecznych zmian, które pozwoliłyby na dopuszczenie pojazdów autonomicznych na drogi publiczne.
Autonomiczne samochody ciężarowe pozwolą na redukcję kosztów, obniżenie poziomu
szkodliwych emisji i poprawę bezpieczeństwa.
Mogą także stać się sposobem na choćby częściowe rozwiązanie problemu braku profesjonalnych kierowców, z którym branża transportowa boryka się od lat – zwłaszcza w Europie.
Brzmi to bardzo optymistycznie, ale jest
i druga strona medalu.
Ocenia się mianowicie, że do 2030 r.
w Europie i USA zapotrzebowanie na zawodowych kierowców sięgnie poziomu ok. 6,4 mln.
Wówczas na rynku pracy będzie poniżej
5,4 mln osób chętnych, aby wykonywać ten
zawód, przy założeniu obecnie panujących

warunków płacowych i socjalnych. Większość
dziś jeżdżących to osoby w późniejszych fazach
swojej aktywności zawodowej, coraz mniej
młodych mężczyzn i kobiet decyduje się
na wybranie tego rodzaju pracy.
Wprowadzenie samochodów autonomicznych może redukować zapotrzebowanie na kierowców w szybszym tempie niż wzrost niedoborów „ludzkiej” siły roboczej. Ocenia się, że
z 6,4 mln wymaganych miejsc pracy w 2030 r.
zbędne stać się może od 3,4 do 4,4 mln, jeśli
autonomiczne samochody ciężarowe zostaną
szybko wprowadzone na rynek. Wcześniejsze
przygotowanie się na potencjalne negatywne
skutki społeczne utraty miejsc pracy zmniejszy
powstałe zagrożenia w przypadku wystąpienia
takiego szybkiego przejścia.
Kierowcy ciężarówek są zazwyczaj elastyczni, samodzielni i zdolni utrzymać wysoki
poziom koncentracji przez długi czas, ale niestety ich stosunkowo niski poziom wykształcenia oraz potencjalna automatyzacja w innych
sektorach sprawiają, że zagrożeniem dla nich
stają się wydłużone okresy bezrobocia. Wsparcie dostępne dla zwalnianych pracowników
w krajach rozwiniętych może okazać się niewystarczające ze względu na potencjalną
szybkość i skalę utraty miejsc pracy.
Aktywne zarządzanie tym okresem przejściowym może stać się konieczne, aby usprawnić wprowadzanie pojazdów bezzałogowych
do codziennej eksploatacji, unikać nadmiernych utrudnień dla kierowców ciężarówek i zapewnić, że zyski płynące z wprowadzenia autonomicznych ciężarówek będą sprawiedliwie
dystrybuowane w całym społeczeństwie.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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WIELTON PRZEJĄŁ
LANGENDORFA
od koniec maja Wielton przejął 80%
udziałów Grupy Langendorf – niemieckiego producenta naczep. Wartość transakcji wyniosła 5,3 mln euro. Zgodnie z podpisaną
umową do końca 2022 r. spółka przejmie pozostałe 20% udziałów.

P

Langendorf jest marką z ponad 125-letnią tradycją, o bardzo dobrej międzynarodowej renomie.
Ma unikatowe know-how w zakresie budowy
specjalistycznych wywrotek, w tym pojazdów izolowanych oraz transporterów do przewozu szkła
i prefabrykatów. Dzięki temu zakupowi Wielton poszerzy swój portfel produktowy, a także zwiększy
swój udział w bardzo dojrzałym, największym
w Europie rynku niemieckim. Rocznie sprzedawanych jest tu aż 54 tys. naczep i przyczep.

NAGRODA DLA KANCELARII IURIDICA
agrodę w kategorii The Boutique Transport Law Firm of the Year in Poland
2017 przyznała niezależna organizacja
Global Law Experts. Co roku rekomenduje ona
jedną firmę prawniczą w danym kraju w różnych
dziedzinach prawa. Wyróżnienie i rekomendacja
w dziedzinie prawa transportowego w roku 2017

N

© Wielton

24 maja odbyła się
konferencja prasowa,
której tematem było
podpisanie umowy
dotyczącej przejęcia
przez Wielton udziałów
Grupy Langendorf

W Landendorfie Wielton zyska partnera z wyjątkowym doświadczeniem technologicznym. Jak podkreślał Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton SA,
jest to jedna z kluczowych wartości dodanych
transakcji. Przejęcie pozwoli także na zwiększenie
efektu skali zakupów w Grupie i liczby punktów serwisowych. Langendorf ma ich aż 45 – w Niemczech i w krajach europejskich.
„Działamy jako multibrand, a przejmowane spółki
są dla nas partnerami. Langendorf nadal będzie
sprzedawał swoje produkty w Niemczech i na
dotychczasowych rynkach pod własną marką
oraz wykorzysta kapitał utworzonej rok temu
Wielton GmbH” – zapewnia Mariusz Golec.
„Transakcja jest obustronnie korzystna. Langendorf dzięki niej będzie mógł zwiększyć udział w rynku
w poszczególnych segmentach, zyska możliwość
wejścia na nowe rynki i zwiększenia udziału na tych,
na których jest obecnie mniej rozpoznawalny.

przypadło w udziale krakowskiej kancelarii. Zajmuje się ona m.in. sporządzaniem umów spedycyjnych i przewozowych, zdobywaniem licencji,
postępowaniami sądowymi i mediacjami, odszkodowaniami transportowymi i odwołaniami od kar
Inspekcji Transportu Drogowego.
Jest to kolejny sukces zespołu Iuridica. W 2015 r.
Łukasz Chwalczuk został finalistą konkursu Rising
Stars 2015 – Prawnicy Liderzy Jutra, a w 2016 r.
kancelarię umieszczono w zestawieniu specja-
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Wielton będzie miał w nas partnera, który doskonale zna lokalny rynek i ma na nim ugruntowaną pozycję” – dodaje Klaus P. Strautmann,
dyrektor generalny Langendorfa.
Przejęcie Langendorfa jest składową Strategii Wzrostu 2020 – planu, który Wielton zaczyna realizować. Do 2020 r. firma zamierza podwoić przychody
i wolumen sprzedaży, wzmocnić pozycję lidera we
Francji i wejść na podium we Włoszech, a także
rozwijać biznes w obrębie 8 krajów Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo-Monetarnej (UEMOA).
„Strategia Wzrostu 2020 jest oparta na rozwoju
organicznym i akwizycjach. Chcemy konsolidować
europejski rynek naczep i przyczep, który obecnie jest wyraźnie zdywersyfikowany. Ponad 50%
rynku pojazdów użytkowych stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród których będziemy
szukać kolejnych partnerów do współpracy” –
mówi Mariusz Golec.
(KW)

listycznych kancelarii w dziedzinie prawa transportowego, przygotowanym przez portal RynekPrawniczy.pl.
„Na rynku obecni jesteśmy już od 10 lat. Zawód
prawnika wiąże się z doświadczeniem, a jego
zdobywanie jest procesem, którego nie można
przyspieszyć. Setki wygranych spraw, zgrany zespół i wyrobiona marka pozwalają nam na zrównoważony rozwój” -– podsumowuje Łukasz Chwalczuk, managing partner w kancelarii Iuridica. (KW)
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HELLA I ZF – PARTNERSTWO
STRATEGICZNE
bie firmy nawiązały strategiczne partnerstwo. Współpraca będzie
dotyczyć oferty kamer i czujników radarowych. ZF umocni swoją
ofertę jako dostawca systemów oferujących nowoczesne systemy wspomagania i autonomiczne funkcje napędowe. Hella będzie się
rozwijać technologicznie i skorzysta z szerszego dostępu do rynku.

O

„Łączymy nasze mocne strony. Hella jest silnym i doświadczonym dostawcą
technologii pomiarowych. Nasza wiedza doskonale wpisuje się w profil
firmy ZF” – powiedział Rolf Breidenbach, prezes firmy Hella.

SPRINTER KRÓLEM
SPRZEDAŻY
okresie między styczniem a marcem tego roku Mercedes-Benz Vans
dostarczył klientom na całym świecie około 45 tysięcy egzemplarzy Sprintera. Model szczególnie dobrze sprzedawał się w Europie,
niezłe wyniki zanotował też w Ameryce Łacińskiej
i Rosji. Od 2006 r. sprzedano w sumie 3,3 miliona
samochodów.

Wkład ZF stanowić będzie sprzęt i ekspercka wiedza o funkcjach i systemach, natomiast Hella i jej spółka zależna Hella Aglaia Mobile Vision mają
ogromne doświadczenie w budowaniu oprogramowania do tworzenia obrazów i aplikacji. W perspektywie średnio- i długoterminowej ZF i Hella
będą dostarczać systemy kamer do automatycznej jazdy, a także do pojazdów użytkowych i do zastosowań terenowych. W planach są też wspólne
systemy radarowe.
(KW)

„Dzięki Sprinterowi oddział Mercedes-Benz Vans
zanotował najlepszy pierwszy kwartał w swojej
historii – w zakresie sprzedaży jednostkowej,
przychodów i zysku EBIT” – powiedział Volker
Mornhinweg, szef Mercedes-Benz Vans.
Istotny czynnik wzrostu zapotrzebowania na Sprintera w pierwszym kwartale 2017 r. stanowiły zamówienia od klientów flotowych i innych nabywców instytucjonalnych. Przykładowo: model
ten niezmiennie wybiera Europcar – największa
europejska wypożyczalnia samochodów, a ba-

warski Czerwony Krzyż odebrał w lutym 12 zbudowanych na bazie Sprintera ambulansów. Dostawa ta stanowi element nowego zamówienia
publicznego dla wszystkich służb pogotowia w Bawarii, sięgającego roku 2020 i obejmującego 480
Sprinterów.
Wkrótce do sprzedaży trafi Sprinter elektryczny.
Pierwszy egzemplarz kupi firma logistyczna Hermes.
Do końca 2020 r. planuje ona użytkować 1500 elektrycznych Mercedesów z serii Sprinter i Vito na
obszarach miejskich w całych Niemczech. (KW)

© Daimler

W

Prace nad pierwszym wspólnym projektem zaczną się od razu. Firmy przygotują kamery do wszystkich typów pojazdów. Wkrótce ma wzrosnąć zapotrzebowanie na nie – w pojazdach coraz szerzej wykorzystuje się techniki obrazowania i ta tendencja ma wzrastać.
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TARGI INTER CARS
rganizowane przez Inter Cars Targi Części
Zamiennych i Wyposażenia Warsztatów
są ważnym wydarzeniem dla producentów części i dla ich klientów. Innowacyjne modele
aut wyposażonych w nowoczesne systemy i zaawansowaną elektronikę wymuszają na właścicielach warsztatów i mechanikach posiadanie odpowiedniej fachowej wiedzy, a także coraz większej
liczby narzędzi i urządzeń do naprawy.

O

Organizatorzy oraz dostawcy i firmy współpracujące z Inter Cars zapowiadają, że przed nimi wiele
godzin planowania. Wszystko po to, aby w jednym miejscu przez trzy targowe dni można było
korzystać z powierzchni wystawowej wynoszącej
20 000 m2, na której znajdzie się miejsce na propozycje 200 dostawców z najnowszymi produk-

© Inter Cars

W dniach 22–24 września na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie można zapoznać się
ze wszystkimi nowinkami technicznymi i wziąć
udział w szkoleniach i programach wsparcia.

tami, ofertę do samochodów osobowych i ciężarowych oraz motocykli wraz z akcesoriami. Warto
będzie również wziąć udział w przygotowanych
przez nich licznych panelach dyskusyjnych, szkoleniach i konferencjach.

Od kilku lat Targi Inter Cars mają charakter międzynarodowy, a więc i tym razem nie zabraknie klientów z wielu krajów Europy. W tym roku
przygotowano dla nich trzy strefy: Targi, Moto
i Dance.
(KW)

nie wszystkiego, co dzieje się wokół pojazdu” –
mówi Carl Johan Almqvist, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i produktów w Volvo
Trucks.

© Volvo Trucks

Gdy zautomatyzowana śmieciarka pierwszy raz
wjeżdża na dany obszar, jest kierowana ręcznie.
Za pomocą rozmaitych czujników rejestruje pozycję i nanosi ją na mapę. Dzięki temu następnym razem dokładnie „wie”, jaką drogę wybrać.
Sama podjeżdża tyłem do kolejnych śmietników.
Kierowca może wysiąść – jego rolą jest teraz
tylko mocowanie na śmieciarce pojemników do
opróżnienia.

VOLVO TRUCKS TESTUJE
AUTONOMICZNĄ ŚMIECIARKĘ
rowadzenie dużego samochodu ciężarowego w dzielnicy mieszkalnej, pełnej
przechodniów i wąskich ulic, wymaga
dużej ostrożności, nawet jeżeli prędkość jazdy
nie przekracza kilku kilometrów na godzinę.

P

„Śmieciarka, którą aktualnie testujemy, nieustannie monitoruje swoje otoczenie, a w przypadku
nagłego pojawienia się przeszkody na drodze natychmiast się zatrzymuje. Jednocześnie automatyczny system ułatwia kierowcy obserwowa-
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„Dzięki temu, że samochód jedzie do tyłu, kierowca
może cały czas pozostawać w pobliżu zgniatacza,
zamiast na przemian wsiadać i wysiadać z kabiny.
Jest mniej narażony na urazy kolan i innych stawów” – mówi Hans Zachrisson, menedżer ds. strategicznego rozwoju w firmie komunalnej, która
wraz z Volvo testuje śmieciarkę.
Przedstawiciele Volvo Trucks zapewniają, że czujniki monitorujące otoczenie wokół śmieciarki zapewniają całkowite bezpieczeństwo jazdy do
tyłu. Automatyka kontroluje też zmianę biegów,
położenie kół i prędkość – w efekcie maleje zużycie
paliwa i emisja spalin.
(KW)

.eu
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ność eksploatacji. Wśród technologii obniżających
zużycie paliwa znajdują się też najnowsze systemy,
takie jak Hi-Cruise czy inteligentny osprzęt silnika
Smart. Dzięki nim udało się zredukować zużycie
paliwa o 11,2% – to dane potwierdzone w wersji
XP przez TÜV SÜD, jedną z wiodących organizacji technicznych.

© Iveco

Wśród zalet X-Way wymieniano także długie okresy
między przeglądami oraz wytrzymałość podzespołów, takich jak układ hamulcowy, w którym zostały zastosowane tarcze o podwyższonej trwałości.

STRALIS X-WAY –
NOWOŚĆ OD IVECO

X-Way nasi klienci zrealizują każdą dostawę nawet
na nierównym i trudnym terenie placu budowy”
– powiedział Pierre Lahutte, prezes marki Iveco.

veco zaprezentowało nowy model samochodu ciężarowego. „Zaprojektowany do
eksploatacji na drogach i w łatwych warunkach terenowych X-Way łączy w sobie wytrzymałość podwozia Trakkera ze wszystkimi funkcjami
bezpieczeństwa i oszczędnością paliwa oferowanych w nowym Stralisie. Charakteryzuje się tymi
samymi osiągami i komfortem, co nasze najbardziej
zaawansowane długodystansowe ciężarówki, takie
jak ostatni XP, w połączeniu z solidnością najbardziej wytrzymałych pojazdów terenowych. Dzięki

W wersji Super Loader (SL) z napędem 8×4
osiągnięto najniższą na rynku masę własną wynoszącą 9 t. W połączeniu z wytrzymałym podwoziem daje to najwyższą ładowność w tej kategorii pojazdów.

I

Silniki dostępne będą w trzech pojemnościach: 9,
11 i 13 litrów. Technologia oczyszczania spalin
Hi-SCR, bez układu EGR i bez konieczności regeneracji filtra cząstek stałych podczas postoju, redukuje emisję zanieczyszczeń i zwiększa efektyw-

Pojazd został skonstruowany modułowo. Występuje jako podwozie oraz ciągnik siodłowy z różnymi
rozstawami osi i wysokościami zawieszenia. Może
być wyposażony w różne wersje silników, skrzyń
biegów, napęd hydrostatyczny Hi-Traction i wiele
elementów wyposażenia dodatkowego. W ofercie jest również duży wybór kabin: krótka kabina
AD (Active Day) z niskim dachem, kabina sypialna
AT (Active Time) z niskim lub średnim dachem,
a dla najwyższego komfortu kabina sypialna AS
(Active Space), zaprojektowana specjalnie dla
nowego Stralisa XP.
X-Way produkowany jest w fabryce Iveco w Madrycie. Do sprzedaży w całej Europie ma wejść we
wrześniu 2017 r. Międzynarodowa premiera będzie miała miejsce w trakcie 14. edycji Solutrans,
targów transportu miejskiego i drogowego, które
odbędą się pod koniec listopada w Lyon Eurexpo.
Stralis X-Way będzie walczył o prestiżowy tytuł
Samochodu Ciężarowego Roku 2018.
(KW)

PIERWSZA TAKA OŚ NA ŚWIECIE
ercedes-Benz rozpoczął produkcję nowej tylnej osi do samochodów ciężarowych. Przeznaczona do Actrosa oś ma unikatową konstrukcję, która zmniejsza zużycie paliwa nawet o 0,5%.
Rozwiązanie jest określane mianem New Final Drive (NFD). Oprócz zmniejszonej masy własnej wyróżnia się zwłaszcza aktywną regulacją ilości oleju
w przekładni głównej. Olej smarujący podawany jest zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem w zależności od prędkości jazdy, momentu obrotowego
i temperatury. Inteligentne zarządzanie olejem minimalizuje zawirowania cieczy w przekładni głównej, co z kolei obniża straty wynikające z tarcia obracających się kół zębatych w kąpieli olejowej.
NFD uzupełnia drugą generację zintegrowanego układu przeniesienia napędu,
który w Actrosie odpowiada za nawet 6,5-procentową redukcję zużycia paliwa w porównaniu z poprzednią generacją.
Nowa oś produkowana jest w zakładzie Mercedes-Benz w Kassel i w amerykańskiej fabryce koncernu w Detroit. Aby produkować NFD, w fabryce
w Kassel uruchomiono najnowocześniejszą linię montażową za ok. 30 mln
euro. Stosowana na niej technologia spawania laserowego pozwala na bez-
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pośrednie łączenie ze sobą wewnętrznych elementów konstrukcyjnych zamiast ich skręcania. Otrzymywane w ten sposób gładkie powierzchnie
połączeń ograniczają niepotrzebne zawirowania oleju w przekładni głównej,
zmniejszając zużycie paliwa.
„To pierwsza tego typu oś tylna na rynku. Dzięki redukcji zużycia paliwa oferuje naszym klientom jednoznaczną przewagę konkurencyjną”– zapewnia Ludwig Pauss, dyrektor zakładu Mercedes-Benz w Kassel.
(KW)

| TRANSPORT |

© D. Piernikarski

Na rynku
działa wielu operatorów
dostarczających kompleksowe usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne

Dariusz Piernikarski

Ewolucja na rynku dostaw
Nowoczesne metody zarządzania łańcuchem dostaw można stosować po to, aby
obniżyć koszty zapasów i ich magazynowania, jednocześnie przyspieszając dostawę
do klienta końcowego. Jednym z przydatnych narzędzi jest wykorzystanie przesyłek
kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP).

owszechny dostęp do sieci internetowej, popularność portali społecznościowych i wykorzystanie
nowych technologii w niemal wszystkich dziedzinach życia sprawiły, że diametralnie zmienił się model konsumpcji
w społeczeństwie. Klienci coraz częściej
decydują się na zakupy online bez konieczności wychodzenia z domu, wykorzystując w tym celu sklepy internetowe,
serwisy aukcyjne i aplikacje mobilne.
Z logistycznego punktu widzenia ewoluuje również to, w jaki sposób organizowany jest handel i produkcja przemysłowa. Firmy działające w tych sektorach
wprowadzają nowe technologie wykorzystywane np. do komunikacji z kontrahentami czy kontroli stanów magazynowych. Zauważalne jest również dążenie

do minimalizacji kosztów magazynowania – coraz częściej warunkiem współpracy
z przewoźnikiem jest jego zdolność do realizacji dostaw towarów dokładnie w określonym terminie, w systemie Just-In-Time
i w ściśle określonej kolejności – w systemie Just-in-Sequence.
Na sektor towarowego transportu
w miastach coraz silniej wpływa dążenie
do zmniejszenia kosztów zatrudnienia
oraz zanieczyszczenia powietrza. Mówi
się nawet o przyszłościowym wyeliminowaniu z ruchu miejskiego samochodów
dostawczych z silnikami Diesla. W całkiem niedalekiej przyszłości konieczne
będzie szersze wykorzystanie nowoczesnych i już dostępnych technologii, takich
jak napędy elektryczne, pojazdy autonomiczne, drony czy roboty.
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Transportowy łańcuch dostaw
Typowo za transport uważamy przemieszczenie produktu z jednej lokalizacji do drugiej, gdy pokonuje on kolejne
etapy, od początku łańcucha dostaw finalnie do rąk klienta. Takie ujęcie wymaga
szerszego spojrzenia na biznes, jakim jest
obsługa transportowego łańcucha dostaw,
zwłaszcza biorąc pod uwagę zarządzanie łańcuchem, związane z tym procesy
logistyczne i zamówienia. Koszty transportu w każdej rozwiniętej gospodarce
mają kilkuprocentowy udział w produkcie
krajowym, co oznacza, że duża część kosztów łańcucha dostaw w każdym przedsiębiorstwie to koszty związane bezpośrednio z procesami przewozowymi.
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Aby uniknąć wypadków w postaci
niedopasowania popytu i podaży i aby
zorganizować bardziej efektywny system produkcyjny czy też obniżyć koszty,
konieczne jest stworzenie otoczenia biznesowego o stałej przejrzystości logistycznego łańcucha dostaw. Wdrożenie tej
zasady przejrzystości wymaga wzięcia
pod uwagę wielu czynników. Zaopatrzenie w surowce, produkcja, zarządzanie kanałami dystrybucji i sprzedaży dostarczającymi klientom gotowe produkty
– to tylko niektóre z najważniejszych
elementów, które należy rozważać, myśląc o efektywnym łańcuchu dostaw.
Okazuje się, że jednym z często pomijanych czynników tworzących przejrzystość łańcucha dostaw jest zarządzanie
Bogata oferta systemów zarządzania flotą
ułatwia planowanie procesów transportowych

© Wikimedia Commons

każdy samochód ciężarowy docierający
do odbiorcy detalicznego wiezie ze sobą
produkty od różnych dostawców.
Konieczne staje się zapewnienie tego,
aby strategia transportowa przedsiębiorstwa wspierała jego konkurencyjność rynkową. Firmy powinny oceniać funkcję
transportu, bazując na połączeniu kosztów transportu i pozostałych kosztów
będących pod wpływem transportu, takich jak zapasy, oraz na poziomie zaufania zdobytego u klientów. W celu zaspokojenia istniejących potrzeb potrzebne
jest również uzyskanie odpowiedniej
kombinacji środków transportu będących
w posiadaniu własnym i pozyskanych
od firm zewnętrznych (outsourcing).

Zmienia się model konsumpcji w społeczeństwie – klienci coraz częściej
decydują się na zakupy online bez konieczności wychodzenia z domu;
to kreuje popyt na ekspresowe usługi kurierskie

transportem. W uproszczeniu chodzi o akt
przekazania potrzebnych dóbr końcowych
od miejsca początkowego do punktu
przeznaczenia. To nic innego jak transportowy łańcuch dostaw.
Okazuje się, że im bardziej holistyczne, całościowe podejście mieć będzie
menedżer odpowiadający w firmie za
logistykę w odniesieniu do roli transportu w ogólnym łańcuchu dostaw i realizowanym biznesie, a mniej szczegółowo
będzie obserwować zadania transportowe na poziomie taktycznym (technologia jest teraz narzędziem ułatwiającym
realizację założonych celów biznesowych),

Zrozumieć transport

tym łatwiej mu będzie nawiązać strategiczną współpracę z innymi podmiotami
w łańcuchu dostaw, aby bardziej efektywnie realizować cele korporacyjne i wizję
biznesową swojej organizacji.
Sukces każdego łańcucha dostaw jest
ściśle powiązany z właściwym wykorzystaniem transportu. Skuteczny, szybko
reagujący system transportu pozwala
na obniżenie kosztów ogólnych. W centrach dystrybucyjnych dużych operatorów logistycznych można wykorzystywać
procesy przeładunkowe (cross-docking),
w których produkt jest wymieniany między samochodami ciężarowymi tak, że

Gdy koszty transportu są wysokie,
nawet pozornie małe niedopatrzenie może
powodować niepotrzebne wydatki, których można było uniknąć, a które w efekcie obniżają poziom rentowności. Może
to wystąpić, gdy np. kanały sprzedaży są
obarczone nadwyżką towaru. Niedostatecznie zaopatrzone kanały sprzedaży
mogą mieć także negatywne skutki w postaci utraconych możliwości sprzedażowych. Brak monitorowania cen surowców może również powodować wyższe od
średniej koszty powstające w wielu źródłach. Dodatkowym elementem, a prawdopodobnie bardziej szkodliwym dla bud-
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Najpopularniejszy typ pojazdu w firmach kurierskich
to furgon z podwyższonym
dachem o dopuszczalnej
masie całkowitej wynoszącej 3,5 t
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Adaptacja pojazdu do zadań kurierskich
obejmuje najczęściej usunięcie ściany
grodziowej, montaż przesuwnych drzwi
bocznych oraz instalację regałów
z półkami o ładowności od 80
do 120 kg/m2, zamocowanych w sposób umożliwiający regulację wysokości
oraz złożenie ich w celu przewiezienia
większych ładunków

żetu, są ukryte koszty transportu w źle
skonstruowanym łańcuchu dostaw. Gdy
przemieszczanie towarów z jednego punktu do drugiego jest kluczowym aspektem działalności gospodarczej, to konieczność zagwarantowania, że proces
ten jest najbardziej skuteczny, staje się
wielkim problemem ekonomicznym.
Jest to szczególnie istotne w dużych
przedsiębiorstwach, w których oczywisty
związek pomiędzy widocznością ładunku
a ekonomiką transportu jest łatwo zauważalny. Jednakże nawet w mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie marże
są raczej niskie, koszty transportu są
nadal istotnym elementem tworzenia
rentowności.

Większość firm identyfikuje przejrzystość łańcucha dostaw transportu
jako główny cel, jednak jest to czasami
wykorzystywane wyłącznie w perspektywie marketingowej, aby po prostu zrobić wrażenie na tych, którzy zainwestowali w spółkę. Jest to szczególnie częste
w dużych przedsiębiorstwach. Dzieje się
tak dlatego, ponieważ wiele firm tak naprawdę nigdy nie zidentyfikowało sposobów realizacji prawdziwej przejrzystości łańcucha transportowego i łańcucha
dostaw. Jednym z powodów tego, że widoczność łańcucha transportowego nie
zyskuje uwagi, na jaką zasługuje, jest to,
że łańcuch dostaw jako proces logistyczny wymaga rzeczywistej integracji
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składników (systemów) funkcjonujących
na poszczególnych jego etapach. Niektóre z nich mają różne wejściowe dane
główne, które muszą być użyte – muszą
nie tyko być obecne, ale także pozostawać w harmonii we wszystkich systemach. Może to obejmować np. systemy
zarządzania magazynem, wiele systemów
ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa, rozumiane też często jako zaawansowane
zarządzanie zasobami), systemy zaopatrzenia i systemy zarządzania transportem.
Jeśli dostawy organizowane są w wielu
regionach geograficznych, konieczne jest
zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby
były one w maksymalnym zakresie spójne
pod względem organizacyjnym. Kluczem
jest niezawodne dostarczenie towarów
z punktu nadania do punktu odbioru,
w dodatku w efektywny ekonomicznie
sposób. Bez przejrzystości transportowego łańcucha dostaw nie do uniknięcia
są opóźnienia, dodatkowe koszty, a na-
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w odpowiedzi na ewolucję wymagań
rynku i wynikające z nich zmiany w logistycznym łańcuchu dostaw. W ostatecznym rozrachunku to od nadawcy zależy, czy wykorzysta własne rozwiązania
w zakresie transportu lub zleci to firmom
zewnętrznym działającym w obszarze
usług 3PL. Third Party Logistics (3PL) to
nic innego, jak określenie działań logistycznych zlecanych firmom zewnętrznym.
Dostawcy 3PL są operatorami logistycznymi określanymi jako LSP (Logistics
Service Provider). Operatorzy LSP mają
doświadczenie pozwalające na szybkie
reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym.

domu, bez konieczności udania się do
sklepu. Powoduje to, że sprawna i efektywna organizacja działań logistycznych
w ramach ostatniej mili zyskuje na znaczeniu. Ten ostatni etap w transporcie towarowym jest zwieńczeniem całej usługi
i z punktu widzenia odbiorcy przesyłki
decyduje o jakościowej opinii o usłudze.
Obsługa ostatniej mili, szczególnie
w warunkach miejskich, wiąże się z koniecznością rozwiązania wielu problemów, wśród których do najważniejszych
zaliczyć można narastające zjawisko urbanizacji, zatłoczenie dróg powodujące
korki, niewystarczającą ilość miejsc par-
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wet zaległości w realizacji zamówień.
Dla odbiorcy – zwłaszcza gdy jest nim
firma produkcyjna – może to skutkować
zaburzeniami w harmonogramie wytwarzania, przestojami w pracy, a nawet
utratą przychodów ze sprzedaży. Zatem
gdy koszty zaczną się sumować, coraz wyraźniej będzie widoczne znaczenie, jakie
ma zrozumienie roli transportu w łańcuchu dostaw.
Zazwyczaj zarządzanie łańcuchem dostaw postrzegane jest jako balansowanie pomiędzy kosztami a czasem. Jest to
szczególnie wyraźnie widoczne w usługach transportowych. Oczywiście istnieje
wiele sposobów na to, aby przewieźć
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Rozwiązaniem przygotowanym z myślą o logistyce ostatniej mili są specjalistyczne
zabudowy kontenerowe montowane na podwoziach samochodów dostawczych,
oferujące większe możliwości adaptacji do potrzeb użytkownika

ładunek z punktu A do B, ale koszt tego
transportu może być zawarty w szerokim przedziale cenowym i zawsze warto
odnieść się do czasu jego realizacji. Okazuje się, że jeśli planowanie transportu
odbywa się z wystarczająco dużym wyprzedzeniem tak aby ładunki docierały
w optymalnym przedziale czasowym, to
możliwe staje się również uzyskanie najniższych kosztów przewozu.
Istotne jest, aby postrzegać łańcuch
dostaw jako coś na kształt żywego organizmu, pozbawionego cech statycznych.
Jeśli łańcuch dostaw nie jest statyczny,
to wymagania w zakresie dystrybucji
również będą podlegać zmianom. Systemy transportowe muszą się zmieniać

Logistyka ostatniej mili
W logistycznym łańcuchu dostaw –
biorąc pod uwagę usługi transportowe
– na znaczeniu zyskuje dostawa produktu
do odbiorcy końcowego, popularnie określana jako tzw. logistyka ostatniej mili. Pojęcie to dotyczy ostatniego odcinka drogi,
jaką pokonuje towar w drodze do klienta.
W ciągu realizacji transportu często jest
to najdroższy etap, ponieważ powoduje
konieczność zorganizowania niemalże
indywidualnego kanału dystrybucji do
rozproszonego odbiorcy, bezpośrednio
do domu lub do wskazanego punktu odbioru. W ostatnich latach klienci często
wybierają zakupy z dostawą towaru do

kingowych czy rozproszenie punktów
dostawy. Firmy transportowe, aby sprostać wyzwaniom związanym z obsługą
ostatniej mili, muszą umiejętnie kształtować strukturę swoich flot – na ostatnim
etapie dostaw nieodzowne staje się wykorzystanie pojazdów przygotowanych
z myślą o tym zadaniu. Rosnące znaczenie dystrybucji miejskiej sprawia, że
tego typu rozwiązania oferowane są przez
coraz większą liczbę producentów [1].
Typowym operatorem obsługującym
„ostatnią milę” są m.in. dostawcy przesyłek listowych i paczek, własne serwisy
dostaw supermarketów spożywczych i innych sklepów wielkopowierzchniowych,
sprzedawcy wysyłkowi oraz dostawcy
z branży gastronomicznej, np. dostarczający pizzę.
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W niedalekiej przyszłości w odpowiedzią na transportowe potrzeby branży KEP konieczne będzie szersze wykorzystanie
nowoczesnych i już dostępnych technologii takich jak napędy elektryczne, pojazdy autonomiczne, drony czy roboty
– na zdjęciu badawczy projekt Daimlera związany z wykorzystaniem dronów do dostarczania przesyłek

Rozwój rynku przesyłek kurierskich
Wraz ze wzrostem wartości rynku
handlu internetowego e-commerce wzrasta wartość rynku przesyłek kurierskich,
ekspresowych i paczkowych (KEP). Sprzedawcy i sklepy internetowe najczęściej
stosują outsourcing usług doręczania przesyłek, wykorzystując w tym celu firmy
kurierskie oraz Pocztę Polską. Szacuje się,
że 30% wartości rynku KEP w Polsce
pochodzi właśnie z obsługi e-commerce.
Rynek usług kurierskich jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Według szacunków Poczty
Polskiej w 2016 r. rynek KEP w Polsce był
wart powyżej 5,2 mld zł, a wartość rynku
w roku 2018 sięgnie 6,4 mld zł. [2]
Na Polskim rynku KEP działa około
200 przedsiębiorstw zróżnicowanych pod
względem wielkości, zasięgu terytorialnego i oferowanych usług. Liderami są
tzw. integratorzy, czyli duże przedsiębiorstwa międzynarodowe, oferujące zarówno usługi krajowe, jak i międzynarodowe, powstałe w wyniku wykupienia

mniejszych przewoźników działających
na rynkach krajowych. Oferują one zintegrowane usługi przesyłek door-to-door
w gwarantowanym czasie, zapewniając
kontrolę nad całym procesem dystrybucji
i monitorując każdą przesyłkę na wszystkich etapach dostawy. Do tej grupy należą takie firmy, jak np. DPD, DHL Express, FedEx, GLS, TNT Express czy UPS.
Do popularnych operatorów krajowych
zaliczają się takie firmy, jak np. K-EX (należy do Grupy Geis), OPEK, Siódemka
(należy do Grupy DPD Polska). Z oczywistych względów lista ta jest wysoce
niekompletna.
Bibliografia
[1] Cichosz M., Pluta-Zaremba A., Rola operatorów ekspresowych w logistyce „ostatniej mili” firm usługowych, [w:] Witkowski J., Bąkowska-Morawska U. (red.),
Strategie i logistyka w sektorze usług.
Strategie na rynku TSL, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
[2] Poczta Polska o perspektywach rynku
e-commerce. Komunikat prasowy z dn.
07.01.2017.
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Summary
Supply chain management change in
response to the evolution of market
demands. Since the goal is to reduce storage costs and accelerate
delivery, the necessary condition of
cooperation with the carrier is their
ability to guarantee deliveries Just-in-Time and Just-in-Sequence. The
future trend is the elimination of
urban Diesel trucks and wide use of
electric and autonomous vehicles
and drones. There is also a whole
range of new technologies to facilitate delivery management, such as
on-line real time customer communication and inventory control.
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Dystrybucyjna
lista życzeń
Dariusz Piernikarski

Samochód dystrybucyjny pod względem konstrukcyjnym powinien być
jak najlepiej dostosowany do charakterystyki jego użytkowania. Jak zawsze,
inne oczekiwania mieć będzie właściciel, inne menedżer firmy transportowej,
a inne kierowca pracujący w tym pojeździe na co dzień.

roducenci samochodów dystrybucyjnych i dostawczych, eksploatowanych typowo w miastach, powinni móc zaoferować swoim
klientom pojazdy w różnorodnych wersjach dostosowanych do realizowanych
zadań w możliwie optymalnym zakresie.
Istotne jest praktycznie wszystko: począwszy od parametrów układu napędowego, układu jezdnego, poprzez kabinę i jej wyposażenie, a na zabudowie
i osprzęcie dodatkowym skończywszy.
Znakiem czasów jest także to, że w ofercie produktowej obowiązkowo muszą
znaleźć się także zrównoważone ekologicznie rozwiązania wykorzystujące napędy i paliwa alternatywne (napędy elektryczne, hybrydowe, zasilanie gazem
ziemnym).
Producenci powinni także wykraczać
poza swoją standardową rolę dostawcy
sprzętu – muszą być oferentem kompletnych rozwiązań systemowych, w których skład wchodzą zarówno usługi finan-

sowe, posprzedażna obsługa techniczna,
jak i rozwiązania pozwalające na sprawne zarządzanie flotą i logistycznym łańcuchem dostaw. Nie bez znaczenia jest
także oferowanie bezpośrednio kierowcom nowoczesnych narzędzi wspomagających codzienną pracę – w tym zakresie coraz większe znaczenie mają
nowoczesne technologie informatyczne
i informacyjne: aplikacje przeznaczone
na smartfony i tablety. Dzięki takim rozwiązaniom kierowca znajdzie się w centrum miejskiej logistyki przyszłości.
W skrócie: potrzebne są właściwe ciężarówki we właściwym miejscu i czasie,
zasilane odpowiednim rodzajem energii
– to wszystko z korzyścią dla klienta,
kierowcy i całego społeczeństwa.
Mając na celu zaprojektowanie dobrego samochodu dystrybucyjnego, niezbędne jest poznanie wymagań, jakie
mają jego przyszli użytkownicy. Można
tu wyróżnić przedsiębiorców (właścicieli
firm transportowych i logistycznych),
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którzy decydują o wyborze konkretnego
modelu oraz o kierowcach pracujących
na co dzień w tych środkach transportu.
Oczywiście priorytety obu grup bywają
krańcowo różne i dla każdej z nich kluczowe są inne cechy pojazdu.

Wymagania przedsiębiorców
Każde przedsiębiorstwo działa, aby
osiągnąć zysk, taka jest wręcz jego definicja. Dlatego celem większości działań,
które podejmuje przedsiębiorca, jest minimalizacja kosztów i dążenie do uzyskania jak najwyższej rentowności prowadzonej firmy. Zatem narzędzie, jakim
jest pojazd dystrybucyjny, powinnno
w jak najwyższym zakresie przyczyniać
się do uzyskania maksymalnej efektywności działania.
Podstawowym kryterium jest z oczywistych względów całkowity koszt własności i użytkowania (Total Cost of ownership). Każda firma chciałaby na zakup
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Serwis to podstawa
Wkraczając w temat związany z obsługą pojazdu, nie sposób nie wspomnieć
o niezawodności konstrukcji (w pewnym
sensie wyraża to gwarancja) oraz dostęp-

ności stacji serwisowych. Samochody
użytkowe służą do zarabiania pieniędzy,
tak więc każdy przestój spowodowany
niesprawnością oprócz kosztów związanych z jej neutralizacją pociąga za sobą
także koszty wyłączenia środka transportu z eksploatacji (konieczność zastąpienia go innym pojazdem, brak możliwości wykonania usługi przewozowej).
Z punktu widzenia właściciela firmy
transportowej ważne jest, aby mieć do
dyspozycji sprawdzone stacje obsługowe.
Istotnym czynnikiem w tym przypadku
jest przede wszystkim czas i jakość obsługi, ale nie bez znaczenia przy wyborze marki może okazać się oddalenie
serwisu i warunki dojazdu (pod względem czasu i odległości). Samochody dystrybucyjne wyposażone są często w urządzenia dodatkowe takie jak np. podesty

załadowcze czy agregaty chłodnicze.
Pożądane zatem jest, aby w serwisie
macierzystym możliwa była również obsługa i naprawa tych urządzeń.

Koszty na czele!
Biorąc pod uwagę zabudowę pojazdu,
każdy przedsiębiorca oczekuje jak największej przestrzeni ładunkowej oraz
ładowności konstrukcji. Tym samym samochód powinien mieć jak najniższą
masę własną, to samo dotyczy zabudowy, ale co ważne – powinno to być
osiągnięte bez negatywnego wpływu na
wytrzymałość czy stabilność całej konstrukcji. Oczekiwania te wiążą się oczywiście z kosztami. Z jednej strony jakość
pojazdu i zabudowy oznaczają w większości przypadków wyższy koszt zakupu,

Maksymalnie
uproszczone
wnętrze, bez
odrobiny luksusu – choć
jest w nim
wszystko,
czego kierowca potrzebuje
w codziennej
pracy

© Daimler Trucks

(jest to wciąż najważniejsze kryterium
decyzyjne dotyczące wyboru marki czy
modelu) oraz późniejszą eksploatację
środka transportu wydać jak najmniej.
Współcześnie nie bez znaczenia są różne
instrumenty finansowe oferowane przez
sprzedawcę. Przy dużej popularności
leasingu możliwość zawarcia umowy leasingowej bezpośrednio u dealera działa
na plus takiej oferty. Obecnie, w dobie
dużej konkurencji, ceny zakupu i oferty
zewnętrznego finansowania często są
zbliżone. Dlatego przedsiębiorca może
oczekiwać dodatkowych korzyści z dokonania zakupu u konkretnego dealera,
zawierając np. kontrakty obsługowo-naprawcze na preferencyjnych warunkach
czy otrzymując korzystne warunki ubezpieczenia pojazdu.
Kontynuując wątek kosztów: pewne
jest, że należy ocenić koszty eksploatacji. Mowa tu nie tylko o samym zużyciu
paliwa, ale także o innych kosztach bieżących, które czekają firmę w całym okresie użytkowania pojazdu. Duże znaczenie w tym przypadku mają ceny części
podlegających typowemu zużyciu eksploatacyjnemu (np. hamulce – klocki
i tarcze) oraz częstotliwość ich wymiany.

© MAN Truck & Bus

Wzorowo
zaprojektowane
wnętrze kabiny
dystrybucyjnej:
wiele poręcznych schowków
i półeczek, miejsce na kubki,
a do tego bardzo przyjemna
kolorystyka
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z drugiej zaś większa ładowność to możliwość przewiezienia większej ilości towaru, co przekłada się na zwiększenie
efektywności transportowej.
Z przedstawionego opisu jasno i wyraźnie wynika, że przedsiębiorca przy
wyborze środka transportu kieruje się
przede wszystkim względami finansowymi. W swych decyzjach polega on
na ocenie wszystkich kosztów składających się na całkowity koszt własności
i użytkowania, biorąc pod uwagę np.
cenę zakupu podwozia, zabudowy, paliwa, a także koszty obsługi eksploatacji. W większości przypadków przedsiębiorca nie kieruje się przy wyborze
pojazdu przywiązaniem do marki, lecz
swój wybór opiera na liczbach – decydują twarde argumenty finansowe.

Decyzja właściciela: analiza kosztów eksploatacji wskazuje, że opłaca się wybrać pojazd
z zasilaniem gazowym. W warunkach polskich
wciąż dyskusyjne ze względu na ograniczony
dostęp do infrastruktury tankowania CNG

Wymagania kierowców
Kierowcy są codziennymi użytkownikami pojazdów i wyposażenie samochodów wpływa na ich komfort i bezpieczeństwo pracy. Dlatego właśnie
wymagania tej grupy osób koncentrują
się na walorach typowo użytkowych.
Najważniejszym z punktu widzenia kierowcy aspektem konstrukcji jest kabina
pojazdu. Oczekują oni wygodnych foteli, możliwości regulacji kierownicy oraz
jak największej liczby systemów wspomagających ich pracę.
W przypadku transportu dystrybucyjnego wymagania te są bardziej szczegółowe – niektóre elementy wyposażenia
są zupełnie zbędne, inne zaś stają się
obowiązkowe. Wiedząc, że transport dystrybucyjny jest nieodłącznie związany
z miastem oraz koniecznością poruszania się po wąskich uliczkach, nie dziwi,
że kierowcy chcieliby mieć do dyspozycji zautomatyzowaną skrzynię biegów.
Specyfika samochodu ciężarowego wymuszająca stosowanie często wielobiegowych skrzyń biegów, których ręczne

zmienianie w przypadku transportu dalekobieżnego nie jest problemem, przy
częstym manewrowaniu po wąskich
uliczkach stwarza pewną niedogodność.
Częste ruszanie, zatrzymywanie się i wycofywanie bez zastosowania zautomatyzowanej skrzyni biegów jest dla kierowcy po prostu uciążliwe.
Oczekiwania dotyczące zwrotności
pojazdu również mają duże znaczenie:
wąskie, kręte uliczki nie są wymarzonym
miejscem do manewrowania samochodem o niekiedy kilkunastometrowej długości. Aby rozwiązać ten problem, kierowca może oczekiwać dodatkowej osi
skrętnej w przypadku trzyosiowej konstrukcji samochodu. Ponieważ od kierowcy często oczekuje się precyzyjnego
manewrowania pojazdem (np. w celu
wyładunku lub załadunku na rampie),
istotna jest doskonała widoczność otoczenia – to powinny zapewniać lusterka
zewnętrzne, przydatnym urządzeniem
jest również kamera cofania. Kierowanie
pojazdem wyposażonym w to właśnie
urządzenie jest łatwiejsze, przez co cała
praca jest lżejsza i wykonywana szybciej.

Mercedes-Benz
Antos
MAN TGM

© Renault Trucks

Renault D 26 Wide

© DAF Trucks

Dostawy w porze nocnej
muszą być realizowane
przez samochody w tzw.
wersji silent, z wyciszonym układem napędowym – ta dodatkowa inwestycja dla właściciela
firmy z pewnością
zwraca się po dość krótkim czasie i zwiększa
konkurencyjność firmy
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Typ kabiny
S ClassicSpace
M ClassicSpace
C, L, XL
Day Cab

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

Model samochodu

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

Wysokość tunelu silnika wybranych samochodów
Wysokość tunelu
silnika [mm]
320
170
260
326

© MAN Truck & Bus

© Volkswagen Samochody Użytkowe
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Obecnie niezbędne w każdej kabinie – gniazdo USB
i jack do ładowania smartfonów oraz połączenia
z pokładowym systemem rozrywki i telefonem

Kluczowym elementem z punktu widzenia oczekiwań kierowcy jest kabina.
Biorąc pod uwagę, że jego praca polega
na rozwożeniu towaru do punktów oddalonych od centrum dystrybucyjnego
zazwyczaj o kilkadziesiąt kilometrów,
nie potrzebuje on dużej kabiny sypialnej
wyposażonej w leżankę. Dużo ważniejsze jest dla niego wyposażenie kabiny
w poręczne schowki oraz inne miejsca,
gdzie może on umieścić m.in. dokumenty przewozowe, z których często korzysta (codziennie dostarcza ładunek do kilku
lub nawet kilkunastu punktów). Z pewnością dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnego dodatkowego zestawu półek i schowków między fotelem
kierowcy i pasażera.
Warta uwagi jest również kwestia
dotycząca różnej wysokości tunelu silnika
wewnątrz kabiny. W różnych modelach
pojazdów spotkać się można z różnymi
wartościami tego parametru (przykłady
przedstawiono w tabeli). Tunel silnika
w pewnym zakresie utrudnia przemieszczanie się z lewej na prawą stronę kabiny, jednak często to właśnie na tunelu
montowane są dodatkowe zestawy półek (tacek na dokumenty) ułatwiające
pracę załogi.
Żaden kierowca nie pogardzi również
wieszakami na ubranie oraz poręcznymi
uchwytami na kubek z napojem. Oczekuje on także właściwego wyprofilowania deski rozdzielczej oraz ergonomicznego, wręcz intuicyjnego umiejscowienia
przycisków i przełączników. Ważne dla
niego jest również zastosowanie wielofunkcyjnej kierownicy pozwalającej na
łatwe sterowanie radiem oraz istnieją-

cymi w pojeździe systemami bezpieczeństwa bez odrywania rąk od kierownicy.
Wielu kierowców doceni również materiał wykorzystany do wykonania wnętrza kabiny. Miękkie i przyjemne w dotyku
materiały deski rozdzielczej oraz obszyta
skórą kierownica znacznie podnoszą komfort wykonywania pracy w dystrybucji.
Warto również wspomnieć o samym
fotelu: powinien on charakteryzować się
wysokiej jakości materiałami zastosowanymi do jego wykonania oraz szerokim zakresem regulacji położenia siedziska i oparcia, mile widziane jest jego
pneumatyczne zawieszenie.
Współcześnie w pracy dystrybucyjnej
często wykorzystuje się urządzenia elektroniczne, tj. tablety, laptopy i smartfony, dlatego do obowiązkowych elementów wyposażenia kabiny należy zaliczyć
specjalne gniazda umożliwiające podłączenie takiego urządzenia do sieci (typowe gniazdo samochodowe 12 V, gniazdo
USB, a nawet zasilanie 230 V). Punkty
zasilania powinny znajdować się w wygodnym dla kierowcy miejscu.

Wygoda obsługi nadwozia
Każdy kierowca doceni również wyposażenie nadwozia ułatwiające jego
pracę. Podest załadowczy, łatwo rozkładane drabinki czy zbiornik do umycia rąk
to tylko przykłady takich właśnie elementów, które w sposób pozytywny wpływają
na jakość pracy. Warto wspomnieć, że do
obsługi podestów załadowczych coraz
częściej producenci oferują piloty zdalnego sterowania – to w codziennej pracy
może być nieocenione w obsłudze popu-

W kabinach samochodów dostawczych ergonomia i komfort pracy kierowcy
powinny być na szczególnie wysokim
poziomie

larnej windy. Istotnym elementem wyposażenia ładowni powinny być dobrze rozmieszczone i skuteczne punkty oświetleniowe, także te zewnętrzne, nieodzowne
w przypadku nieoświetlonego miejsca
za- i rozładunku. Nie wolno również zapomnieć, że w transporcie dystrybucyjnym kierowca potrzebuje nie tylko schowków wewnątrz kabiny. Przydatną rzeczą
są schowki umieszczone pod zabudową
lub w obrębie kabiny, ale z łatwym dostępem z zewnątrz pojazdu.

Na zakończenie
Oczywiście rozważania te w żadnym
wypadku nie wyczerpują tematu – celem
było ukazanie jedynie, jak wiele różnych
i niekiedy wzajemnie sprzecznych oczekiwań mogą mieć osoby decydujące o zakupach pojazdów (właściciele firm transportowych) i jeżdżący nimi na co dzień
kierowcy. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek transportowy cierpi obecnie na permanentny brak dobrze wyszkolonych
kierowców, jedną z możliwości przyciągnięcia ich do pracy czy też utrzymania
w firmie może być zapewnienie im pojazdu o optymalnym wyposażeniu, zapewniającego najwyższy komfort pracy.
Zatem być może 12-tonowy samochód
dystrybucyjny z kabiną sypialną nie powinien nas już dziwić…
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Ważną
zaletą nadwozi
wymiennych jest brak
konieczności wykorzystywania dodatkowego
sprzętu podczas operacji
jego załadunku lub
wyładunku

Wymienna
uniwersalność

Marek Rutka

Kryterium czasu w logistycznym łańcuchu
dostaw ma kluczowe znaczenie. Naturalne jest
dążenie do tego, aby operacje przeładunkowe
były realizowane jak najsprawniej i jak
najszybciej. Pomocne w osiągnięciu tego celu
są systemy nadwozi wymiennych.
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ariera nadwozi wymiennych na
naszym kontynencie rozpoczęła
się w 1930 r., kiedy firma Kässbohrer zbudowała pierwsze tego typu
nadwozie przeznaczone do współpracy
z ciężarówką, opracowując jednocześnie jego system załadunku i rozładunku.
Sama idea nadwozia wymiennego jest
jednak co najmniej dekadę starsza i została opracowana w Stanach Zjednoczonych jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku przewozowego, który
cierpiał na znaczny niedobór pojazdów.
Poszukiwano rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie jednego samochodu
ciężarowego do wielu zastosowań. Początkowo były to bardzo proste rodzaje
zabudów wymiennych: platformy, skrzynie ładunkowe z burtami i zamknięte
furgony. Nie używano wówczas żadnych
wyrafinowanych rozwiązań ułatwiających przeładunek zabudów. Do tych ope-
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przez firmę Ackermann podczas targów
IAA w 1965 r. Mimo że od jego debiutu
upłynęło już ponad pół wieku, to poddany
pewnym modyfikacjom stał się standardem w zakresie nadwozi wymiennych.
Do najważniejszych zalet systemów
nadwozi wymiennych zaliczyć należy:
• możliwość przewożenia różnych typów nadwozi na tych samych podwoziach,

• dokonywanie operacji załadunku i rozładunku jednoosobowo – przez kierowcę pojazdu,
• możliwość przełożenia nadwozia na
inne w przypadku awarii.
Trzeba jednak pamiętać, że tego
rodzaju rozwiązania mają także słabe
strony. Zaliczyć do nich należy przede
wszystkim stratę ok. 6–10% ładowności
pojazdu, wliczając w to masę wzmocnionego nadwozia (w porównaniu z instalowanym na stałe) i elementów mocowania zainstalowanych na podwoziu.
Niekiedy jako dodatkowy koszt stosowania wymiennych nadwozi wskazywana jest konieczność wdrożenia systemu monitorowania i zarządzania ich

Najczęściej stosowanym
podwoziem przeznaczonym
do współpracy z nadwoziami
wymiennymi są układy 6×2

Dla usprawnienia transportu
wewnętrznego w centrach logistycznych stosuje się specjalne transportery do nadwozi wymiennych

racji wykorzystywano niewielkie suwnice
lub bramownice placowe wyposażone
w ręczne kołowroty łańcuchowe (tzw.
Flaschenzug). Dość szybko możliwości,
jakie dają nadwozia wymienne, dostrzegły
także przedsiębiorstwa komunalne. Ich
ciężarówki w okresie zimowym wyposażano w specjalne skrzynie ładunkowe,
z których obsługa ręcznie posypywała
piaskiem jezdnie, a w pozostałych porach
roku montowano cysterny na wodę, co
pozwalało wykorzystać pojazd jako beczkowóz lub polewaczkę.

Lata 60. ubiegłego wieku to gwałtowny rozwój drogowego transportu towarowego – zarówno dalekobieżnego, jak
i lokalnego. Poszukując rozwiązań usprawniających operacje przeładunku, a także
pozwalających na lepsze wykorzystanie
taboru pojazdów, zwrócono się w stronę
nadwozi wymiennych. Najbardziej zaawansowane prace nad stworzeniem jednego rozwiązania zapewniającego pełną
kompatybilność systemu wymiennych
nadwozi realizowano w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec. Tym rozwiązaniem stał się system AWL (Ackermann Wechsel-Lader), zaproponowany

© DB Schenker

Dekady rozwoju

• skrócenie do niezbędnego minimum
czasu na załadunek i rozładunek nadwozia,
• możliwość wykorzystania nadwozia
w transporcie kombinowanym, np.
koleją,
• dużą liczbę dostępnych rodzajów zabudów (skrzyniowe, furgony, cysterny) i wielkości nadwozi,

„flotą”, ale obecnie jest to standard zarówno w przypadku samochodów, jak
również przyczep i naczep, więc trudno
traktować to jako minus.
Najpopularniejszym typem nadwozia
wymiennego są zabudowy skrzyniowe
i furgonowe (kontenerowe). Te pierwsze
występują w odmianie kurtynowej – bez
stałych bocznych ścian (tzw. firanka), te
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drugie jako zamknięty furgon z otwieraną tylną ścianą (z drzwiami dwuskrzydłowymi lub roletą).
Furgonowe nadwozia zamknięte,
mimo że przypominają z zewnątrz kontenery morskie, mają jednak zupełnie
inną budowę. Podstawowa różnica polega na tym, że nie są przeznaczone do
składowania i transportu warstwami (jeden na drugim), co sprawia, że mają delikatniejszą strukturę nośną i niższą masę.
Tego typu nadwozia przeznaczone są do
przewożenia transportem drogowym,
kolejowym i w ograniczonym zakresie
śródlądowym (barki rzeczne). W przypadku gdy nadwozie wymienne ma być
przeładowane za pomocą suwnicy, musi
być ona wyposażona w specjalne chwytaki zaczepiające nadwozie od spodu
(kontenery morskie można podnosić za
uchwyty znajdujące się w dachu).

Systemy nadwozi wymiennych
Nadwozia wymienne konstruowane są zgodnie z wytycznymi norm PL-EN 283:1999 – Nadwozia wymienne – badania oraz PL-EN 284:2006 – Nadwozia wymienne – Nadwozia wymienne
klasy C – Wymiary i wymagania ogólne. Systemy nadwozi wymiennych można podzielić na dwie
grupy konstrukcyjne. Pierwszą z nich tworzą nadwozia (kontenery) montowane na samochodach
ciężarowych (dmc. do 16 t) i przyczepach. Jako standardowe w tej grupie przyjęto długości:
7150 mm (typ C 715), 7450 mm (typ C 745) oraz 7820 mm (typ C 782). Ze względu na wykorzystanie objętości przestrzeni ładunkowej i ładowności pojazdu obecnie stosowane są głównie
zabudowy wymienne typu C 745 oraz C 782, pozwalające na umieszczenie wewnątrz do 18 standardowych palet. Najczęściej stosowaną konfiguracją jest zestaw drogowy: samochód z przyczepą C782 + C782, mogący przewozić do 38 europalet lub do 115 m3 ładunku.

Wspólne działania przewoźników,
producentów samochodów ciężarowych,
przyczep i naczep oraz zarządów kolei
doprowadziły do opracowania w latach
1960–1972 jednolitej normy. Określiła
ona zarówno wymiary zewnętrzne, sposoby zamocowania podczas transportu,
jak i rozmieszczenie i parametry rozkładanych podpór. Określając parametry
wielkości nadwozi, brano pod uwagę
ówczesne przekroje tuneli, wysokości
mostów i wiaduktów.
Obecnie do grona najważniejszych
europejskich producentów nadwozi wymiennych – w tym także przyczep do ich
przewozu – zaliczyć należy takie firmy,
jak Ackermann, CIMC, Fliegl, Kögel,
Krone, Schmitz Cargobull, Schwarzmüller, Sommer, Spier, Wesob/Wecon i Wielton. Najwięksi z nich rocznie produkują

W przypadku przeładunku nadwozi
na wagony kolejowe najczęściej
wykorzystuje się suwnice bramowe

Drugą grupę tworzą nadwozia wymienne przystosowane do przewozu na naczepach. Tu spotyka
się trzy warianty długości: 12 200 mm (typ A 1219), 12 500 mm (A 1250) oraz 13 600 mm
(A 1360), czyli maksymalna długość naczepy dopuszczona obecnie w europejskim transporcie
drogowym. Ze względu na pojemność i ładowność najczęściej wykorzystywany jest typ A 1360
o dmc. do 34 t. W nadwoziu tym zmieszczą się 32–33 palety. W porównaniu z kontenerem
40-stopowym daje to możliwość załadowania nawet o 1/3 więcej palet.
Standardowa wysokość nadwozia wymiennego wynosi 2670 mm, wysokość ta jest jednak
często przekraczana zgodnie z ogólnym trendem do powiększania przestrzeni ładunkowej. Standardowe szerokości to 2550 oraz 2600 mm dla skrzyń chłodniczych. Zgodnie z normą EN 284
wszystkie systemy wymienne, niezależnie od typu, muszą mieć system mocowania identyczny
jak 20-stopowy morski kontener typu ISO – ustalone są zatem odległości pomiędzy przednią
i tylną parą gniazd mocujących oraz ich wzajemny rozstaw poprzeczny.

po kilka tysięcy nadwozi skrzyniowych,
skrzyniowych z plandeką, kurtynowych,
furgonowych (kontenerowych), izotermicznych i chłodniczych. Na rynku oferowane są także wymienne nadwozia wielkokubaturowe, przeznaczone do transportu
lekkich ładunków przestrzennych (np.
opakowań i materiałów izolacyjnych).
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Nie tylko huby
Ostatnie dwie dekady, które przyniosły
gwałtowny rozwój branży logistycznej,
dowiodły, że korzyści ze stosowania nadwozi wymiennych zdecydowanie przewyższają ewentualne ograniczenia tego
typu rozwiązania. Warto wspomnieć,
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Intermodalność to konieczność

Najbardziej uniwersalnym
rodzajem nadwozi wymiennych są tzw. firanki

że w latach 1993–2008 w Europie Zachodniej nastąpił sześciokrotny wzrost
liczby przewożonych jednostek TEU (odpowiadających 20-stopowemu kontenerowi) w transporcie intermodalnym
(z 94 tys. do 646 tys. TEU) i nadwozia
wymienne mają znaczący udział w tej
ogólnej liczbie.
Trudno podać dokładną liczbę będących w użyciu nadwozi wymiennych –
niektóre dane podają 300 tys., a niektóre nawet 500 tys. Najwięksi operatorzy logistyczni, jak np. DHL czy DPD,
mają po kilka tysięcy nadwozi, a niezależni przewoźnicy od kilkunastu do kilkuset, np. LKW Walter ponad 200, a Vive
Transport ponad 700.
Nadwozia wymienne tzw. swap-body,
określane skrótem BDF, używane są do
przewozu ładunków drobnicowych. Ich
największymi użytkownikami – zarówno
pod względem liczby, jak i częstotliwości
użytkowania – są operatorzy logistyczni
i firmy zajmujące się przewozami kurierskimi. Te ostatnie tego typu nadwozia
wykorzystują do przewozów pomiędzy
hubami, czyli centrami nadawczo-odbiorczymi operatorów kurierskich.
Zastosowanie nadwozi wymiennych
w przewozach drobnicowych pozwala
na stopniowe gromadzenie w ciągu dnia

pracy przesyłek zebranych przez samochody kurierskie, a następnie kompletowanie i formowanie ich w pełne zestawy (zarówno pod względem kubatury,
jak i masy). Do czasu zapełnienia nadwozia lub nadejścia planowej godziny
opuszczenia hubu nie ma potrzeby załadunku nadwozia na podwozie, które ma
je dostarczyć do wskazanego centrum
odbiorczego. W zależności od aktualnych
potrzeb przewozowych do transportu
nadwozia wymiennego może być użyta
pojedyncza ciężarówka, zestaw przyczepowy lub naczepowy.
Warto podkreślić, że nadwozia wymienne mogą być także bardzo pomocnym
doraźnym rozwiązaniem w przypadku
deficytu powierzchni magazynowej –
można je dowolnie rozstawić na placach
manewrowych o stabilnym podłożu.
Z takiego rozwiązania korzysta wiele
polskich firm branży meblarskiej realizujących zlecenia eksportowe. Załadowane nadwozia oczekujące na terenie
producenta wyruszają w drogę do klienta
dopiero w momencie faktycznego zapotrzebowania w konkretnym sklepie lub
sklepach z pominięciem magazynów
przejściowych. Pozwala to na zaoszczędzenie co najmniej dwóch operacji
przeładunkowych i obniża ryzyko ewentualnych uszkodzeń ładunku. Podobne
rozwiązania często stosowane są w przypadku dostaw do odbiorców branży przemysłu motoryzacyjnego (automotive).
Nadwozia wymienne często wykorzystywane są również do składowania
opakowań zwrotnych lub odpadów poprodukcyjnych do recyklingu.

Zmiany przepisów zarówno UE, jak
i poszczególnych krajów Europy Zachodniej, głównie Niemiec, Austrii, Włoch,
a także Szwajcarii, zmierzają do szerszego wykorzystania transportu ładunków koleją. Jako że nadwozia wymienne
zostały opracowane także z myślą o przewozach na wagonach kolejowych, to wobec coraz powszechniejszej intermodalności ten rodzaj nadwozi w naturalny
sposób będzie zyskiwał na popularności.
Dotyczy to szczególnie tych zleceń transportowych, które wymagają pokonania
pasm górskich w drodze na południe
kontynentu (np. docelowe plany zakładają redukcję przewozów ciężarowych
przez przełęcz Brennero o ok. 80%).
Realizowana polityka nakierowana
na wzrost liczby przewozów intermodalnych wiąże się z koniecznością rozbudowy sieci terminali przeładunkowych.
Obecnie Polska z liczbą około 30 terminali lokuje się nieznacznie poniżej średniej w UE (wynoszącej 35) – dla porównania: w Niemczech funkcjonuje ich
ponad 120.

Summary
The first European interchangeable
body was built by Kässbohrer in the
1930s. The industry wanted solutions that will enable the versatile
use of the same chassis, shorten the
unloading and loading time and allow to carry almost any type of cargo.
In the 1960s, Ackermann offered
the ALE system, which is still the
standard for interchangeable bodies.
At present, the largest European bodybuilders (among them the growing Polish Wielton) produce several thousand interchangeable bodies
per annum. The most popular types
are box, curtainsider and container
bodies.
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Ciężkie zabudowy
dystrybucyjne

Arkadiusz Gawron

dystrybucyjnym łańcuchu
dostaw uczestniczą takie
podmioty, jak producenci,
dostawcy, hurtownicy, detaliści oraz odbiorcy końcowi. W praktyce dystrybucja
sprowadza się do transportu gotowych,
wysoko przetworzonych artykułów. Obejmuje działania mające na celu dostarczenie nabywcom finalnym pożądanych
przez nich dóbr konsumpcyjnych i produktów do miejsc, w których chcą je nabyć, w odpowiednim czasie, na uzgodnionych warunkach i po zaakceptowanej
przez nich cenie.
W niniejszych rozważaniach świadomie zawężamy obszar naszego zainteresowania do zabudów stosowanych
w ciężkim transporcie dystrybucyjnym,
przeznaczonych do przewożenia produktów szybko zbywalnych, sprzedawanych
w dużych ilościach dużej liczbie klientów po stosunkowo niewysokich cenach.
Zaliczymy do nich produkty żywnościowe, odzież, środki chemiczne, kosmetyki,
artykuły gospodarstwa domowego (AGD),
sprzęt RTV oraz meble.
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Jako ciężka dystrybucja traktowane są przewozy samochodami powyżej
16 t dmc. Wozi się różne towary, często o bardzo odmiennych parametrach
objętościowych i wagowych. Producenci takich zabudów muszą pogodzić
te sprzeczne wymagania i zaoferować odpowiednie nadwozie.

Nadwozie plandekowe
o tradycyjnym poziomym
deskowaniu szkieletu
opończy (na górze) oraz
nowsze o pionowym
deskowaniu (po prawej).
Rozplandekowanie tego
drugiego jest znacznie
szybsze, co przy kilkakrotnym otwarciu
ładowni w ciągu dnia
nie jest bez znaczenia
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Przykład wykonania nadwozia zgodnie z wymaganiami klienta.
Lewa ściana unoszona w całości, tylny portal zamknięty podestem
załadowczym, a prawa ściana stała z drzwiami nad tylnym zwisem.
W wariantach odmian i typów furgonów wszystko jest możliwe,
nawet wykonanie takiego nadwozia w wersji chłodniczej

miejscu, gdzie stosunkowo duży samochód ciężarowy może swobodnie operować przy swoich wymiarach i zwrotności
oraz nie ma dodatkowych obostrzeń dotyczących hałasu, emisji spalin, nacisków
na podłoże, wymiarów skrajni lub innych
ograniczeń.

Rodzaje ciężkich zabudów
dystrybucyjnych
© Orten Fahrzeugbau

Przy rozpatrywaniu zabudów pojazdów do dystrybucji ciężkiej należałoby
dokonać głównego podziału na nadwozia stałe i wymienne.
Nadwozia stałe to tradycyjnie wszystkie zabudowy, które są trwale przytwierdzone do podwozia, będące integralną
częścią pojazdu. Ich zalety to niższa
masa w porównaniu z nadwoziami wymiennymi i lepsze dostosowanie do kon-

reklama

Ciężka dystrybucja
Produkty pierwszej potrzeby z punktu widzenia transportu mają jedną cechę
wspólną: zwykle są opakowane. Często
jednostkowe opakowania znajdują się
w opakowaniach zbiorczych, np. butelka
z piwem jest najczęściej transportowana
w skrzynce, worek z ziemniakami na
palecie, a konserwy w kartonie. Większość z tych produktów ma specyficzne
dla siebie rodzaje opakowań, właśnie
w postaci kartonów, pudełek, skrzynek,
worków, koszy, klatek, beczek itp., ale
– o ile to możliwe – większość z nich jest
ustawiana i przewożona na znormalizowanych paletach.
W związku z powyższym niemal
wszystkie nadwozia dystrybucyjne są
tworzone tak, aby możliwe było sprawne
przewiezienie jak największej liczby palet. Stąd właśnie prostopadłościenne
kształty nadwozi, których wymiary są pochodną liczby wiezionych palet. Największe różnice wynikają najczęściej z masy
lub objętości przewożonych produktów,

a także z wymagań dodatkowych takich
jak temperatura lub wilgotność podczas
transportu. Raczej nie przewozi się produktów końcowych luzem, choć są wyjątki, np. ubrania sprawniej się transportuje na wieszakach zamiast w kartonach.
Konieczność wykorzystania do przewozu na stosunkowo niewielkie odległości pojazdów, których dmc. przekracza
16 t (a więc typowo samochodów 3-osiowych), jest podyktowana ilością towaru,
jaki musi być przewieziony podczas jednego kursu, ze szczególnym uwzględnieniem masy ładunku. Gdyby towar miał
charakter objętościowy, lepiej i taniej
byłoby wykorzystać do realizacji takich
transportów lżejsze podwozia o zbliżonych wymiarach ładowni.
Dystrybucja ciężka jest stosowana
wszędzie tam, gdzie trzeba przewozić
duże ilości towarów na niewielkie odległości (w granicach od kilkunastu do
kilkuset kilometrów), w częstych interwałach czasowych lecz przy założeniu,
że końcowy punkt odbioru dóbr konsumpcyjnych jest usytuowany w takim
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Jeden typ nadwozia o obniżonej płaszczyźnie załadunku może być zamykany na cztery
różne sposoby, zależnie od specyfiki ładunku
i/lub upodobań klienta

kretnego podwozia przez brak ograniczeń konstrukcyjnych wynikających ze
zunifikowanego systemu mocowania zabudowy do ramy pośredniej samochodu
lub przyczepy. Do zalet należy także zaliczyć brak problemów związanych z podejmowaniem nadwozi wymiennych.
Wadą tego rozwiązania jest strata czasu,
często dość znaczna, w oczekiwaniu samochodu na za- lub wyładunek towaru.
Z kolei nadwozia wymienne (tzw.
BDF-y) to zabudowy, które bez udziału
dodatkowych zewnętrznych urządzeń
mogą być zdjęte z pojazdu, który je dotąd
przewoził, a po rozładowaniu lub załadowaniu mogą być dalej przewożone przez
inną jednostkę transportową. W czasie,
kiedy są zdjęte z samochodu (stoją na
swoich nogach podporowych), mogą być
traktowane jako dodatkowa przestrzeń
magazynowa. Takie rozwiązanie pozwala
lepiej wykorzystać pojazd, który nie traci
czasu na przestoje związane z przeładunkami. Do wad należy zaliczyć większą
masę związaną z mechanizmami nóg
podporowych oraz „podwójną” ramą,
czyli ramą pomocniczą na samochodzie
i ramą podłogi samego nadwozia, która
musi być sztywniejsza niż w tradycyjnym
nadwoziu stałym.

Oczywiście podział ze względu na
sposób zamocowania zabudowy do podwozia pojazdu nie determinuje typu nadwozia. Kolejny podział zabudów dystrybucji ciężkiej można dokonać ze względu
na ich konstrukcję i funkcje, do jakich
służą. Tu można wyróżnić kilka głównych
rodzajów: plandekowe, furgonowe, izotermiczne i chłodnicze.
Nadwozia plandekowe to platformy ze stelażem na opończę wyposażone
w burty boczne i/lub tylną albo ich pozbawione. Standardowe (klasyczne) nadwozia plandekowe z opończą odchylaną
do góry zostały już praktycznie zupełnie
wyparte z branży dystrybucyjnej przez
nowsze konstrukcje, w których plandeka (popularna kurtyna) jest przesuwana w poziomie wzdłuż boków nadwozia. Nadwozia z plandeką dają tylko
podstawową ochronę przed czynnikami
zewnętrznymi i nie zapewniają pełnej
ochrony przed wilgocią. Ponieważ mają
dość elastyczne ściany wykonane z pionowych i poziomych żeber pokrytych
opończą, wymagają zabezpieczenia ładunku przed oparciem się o burtę w czasie jazdy – funkcję tę pełnią kłonice i poziome deski stelażu (tzw. łaty). Zaletą
nadwozi tego typu jest niska masa własna,
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a więc i większa ładowność i w zasadzie
nieograniczony dostęp do wnętrza ładowni
na niemalże całym obwodzie zabudowy.
Istnieją i są rozwijane różne systemy
szybkiego rozplandekowywania tych
nadwozi i lepszego zabezpieczania przed
uszkodzeniem bocznych ścian w czasie
jazdy z nieprzypiętym ładunkiem. Jednym z dobrze przyjętych rozwiązań jest
pionowe żebrowanie (deskowanie) na
całej długości zabudowy zamiast tradycyjnego poziomo-pionowego. Deskowanie pionowe jest zintegrowane z opończą
i wraz z nią składa się podczas odsuwania kurtyny. Innym rozwiązaniem jest
pionowe napinanie plandeki za pomocą
jednej dźwigni. Wszystkie te pomysły
mają uatrakcyjnić nadwozia plandekowe
w porównaniu z furgonowymi, jednocześnie zachowując ich podstawowe zalety, czyli niską masę i nieograniczony
dostęp do wnętrza.
Natomiast furgony to nadwozia o sztywnych ścianach i dachu bez żadnej izolacji termicznej. Są wykorzystywane głównie do przewozu produktów, które nie
mogą być narażone bezpośrednio na warunki atmosferyczne, głównie wilgoć.
Innymi słowy są to nadwozia do suchych
przewozów.

| TRANSPORT |
Z kolei izotermy to furgony z izolacją
termiczną na podłodze, ścianach i dachu
lecz bez jakiegokolwiek urządzenia utrzymującego zadaną temperaturę. Poza zaletami furgonu, opisanymi wyżej, pozwalają na transport artykułów, które
wymagają utrzymania określonej temperatury, ale w stosunkowo dużym zakresie (histerezie). Izoterma zatem to
nadwozie pozwalające zachować pewną
bezwładność temperaturową (jak termos), w którym położenie przedziału

> 16 t operują zarówno przy załadunku,
jak i rozładunku przy rampie, dlatego stosuje się najczęściej tylko otwory w tylnych
portalach zamykane dwuskrzydłowymi
drzwiami, roletą lub windą załadowczą.
Nawet jeśli pojazd przewozi kilka ładunków do różnych punktów odbioru, to
zwykle miejscami docelowymi są markety wyposażone w rampy lub śluzy, a ładunki dostarczane są w postaci całopaletowej, a nie jednostkowej, w związku
z tym dostęp do ładowni przez drzwi
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Poziomy podział
ścian bocznych
może być realizowany na różne
sposoby w zakresie kinematyki składania
i stopnia zautomatyzowania
procesu

utrzymywanych temperatur jest zależne
od temperatury samego ładunku i warunków, w jakich odbywa się załadunek
i transport.
Nadwozia chłodnicze to izotermy,
które są wyposażone dodatkowo w urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę
– agregaty chłodnicze. Warto wspomnieć, że wnętrze chłodni nie tylko jest
chłodzone, ale także jeśli wymagają tego
warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, także ogrzewanie, tak by w środku panowała pożądana temperatura. Nadwozia chłodnicze występują w dwóch
podstawowych odmianach: jako wspomniane chłodnie oraz jako lodownie. Różnią się one od siebie zakresem temperatur, jakie potrafią utrzymać w swoim
wnętrzu, i konstrukcją urządzeń schładzających.

Szczegóły konstrukcyjne
Bardzo ważnym czynnikiem determinującym transport dystrybucyjny jest
czas. Okazuje się, że ma on wpływ także
na konstrukcje zabudów, można bowiem
tak skonstruować nadwozia, aby czas
dość częstej wymiany ładunków był jak
najkrótszy. W zasadzie pojazdy o dmc.

boczne nie zawsze jest pożądany. Gdy
jest to potrzebne, można skonfigurować
zabudowę z dodatkowymi drzwiami w dowolnym miejscu którejś ze sztywnych
ścian bocznych.
Stosowanie rozwiązań z dostępem
tylko przez drzwi tylne jest po prostu podyktowane systemem pracy magazynów.
Wykorzystanie śluzy lub rampy pozwala
wyrównać poziomy między płaszczyzną
podłogi zabudowy a płaszczyzną podłogi
magazynu i swobodny wjazd wózka
widłowego do wnętrza.

Z drugiej strony znacznie przyspiesza się
czas przeładunków, kiedy za- i rozładunek wózkiem widłowym z poziomu ziemi
jest możliwy na jak największej długości
ładowni.
Otwierane ściany czynią z nadwozia
furgonowego rozwiązanie konkurencyjne
dla nadwozi plandekowych, dając możliwość dostępu do wnętrza na całej długości nadwozia, jednocześnie zachowując swoje zalety: suche wnętrze i sztywne
ściany, które lepiej zabezpieczają ładunek.

Podsumowanie
Dystrybucja ciężka rządzi się swoimi
prawami, które ze względu na oczekiwania konsumentów i często zmieniające się realia prawne szybko ewoluują.
W związku z rosnącymi wymaganiami
zmiany obejmą także nadwozia, które
muszą się cechować coraz większą funkcjonalnością skracającą czas operacyjny
wymiany ładunków, bo czas w dystrybucji jest najważniejszy.
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„Napojówka”
W transporcie napojów chętnie stosowane są zabudowy z otwieranymi całymi bokami, z dostępem także od strony
tylnego portalu, który jest często wyposażony w podest załadowczy. Magazyny
napojów są najczęściej usytuowane na
tej samej płaszczyźnie, po której poruszają się pojazdy (nie mają rampy).
Nadwozia takiego typu zabudowywane są na podwoziach pow. 16 t dmc.,
ponieważ płyny mają dość duży ciężar,
przez co zadowalająca odbiorcę ilość towaru jest na tyle ciężka, że nie opłaca
się jej przewozić mniejszym pojazdem.
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Sprawnie i efektywnie.
Marek Rutka

Zaopatrzenie sklepów

Często stosowane rozwiązanie
w zaopatrzeniu dyskontów spożywczych – zestaw z krótką naczepą
i podestem załadowczym

wielkopowierzchniowych
Dynamicznie rozwijający się sektor dyskontów spożywczych i marketów różnych
branż to duże wyzwanie dla wszystkich uczestników systemu logistycznego.
Kluczowym ogniwem tego systemu jest transport samochodowy.

dział dziesięciu największych sieci
detalicznych w Polsce w ciągu
ostatnich pięciu lat zwiększył się
do poziomu 58%. W dużej mierze wzrost
ten był wynikiem dynamicznego rozwoju sieci dyskontów Biedronka. Tylko
do sklepów tej jednej sieci codziennie towar dowozi kilkaset ciężarówek, a cała
flota liczy ponad 1000 pojazdów. Druga
pod względem wielkości sieć dyskontów
spożywczych – Lidl – dysponuje w Polsce
dziesięcioma centrami dystrybucyjnymi,

każde o powierzchni ok. 40 000 m2,
które może jednorazowo obsługiwać co
najmniej 30 ciężarówek. Podobne centra dystrybucyjne posiadają inne liczące
się sieci dyskontów spożywczych, jak
np. Aldi, Kaufland czy Netto. Bez dysponowania rozbudowanym i zaawansowanym systemem teleinformatycznym,
wspomagającym zarządzanie całym łańcuchem logistycznym, nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie sklepów
żadnej z tych sieci.
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Ogniwami tego systemu są zarówno
sklepy i ich systemy sprzedażowe, które
zdalnie raportują wyniki sprzedaży do
centrali (wielkość pozycji asortymentowych sprzedaży i stany magazynowe),
jak i centra dystrybucyjne, które kompletują dostawy do poszczególnych sklepów. Owo kompletowanie i formowanie
zamówień jest złożoną kwestią, ponieważ musi uwzględniać marszrutę w kolejności odwiedzanych sklepów (ładunek
jest rozmieszczony w ładowni w kolej-
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Lidl w Szwajcarii testuje
ciężarówki całkowicie
elektryczne

Pewny łańcuch
Specyfika zaopatrywania sieci dyskontów spożywczych, czyli spiętrzenie
zadań związanych z ekspedycją zamówień w określonej porze dnia, to duże
wyzwanie dla wszystkich załóg centrów
dystrybucyjnych. Wiele produktów spożywczych musi być chłodzonych lub zamrożonych. Większość taboru wykorzystywanego przez sieci sklepów i dyskontów
spożywczych to samochody z zabudowami izotermicznymi lub chłodzonymi.
Stąd też produkty wymagające przewozu w stanie zamrożonym muszą być
transportowane w specjalnych kontenerach termoizolacyjnych (thermobox),
które zapewniają utrzymanie parametrów
tzw. zimnego łańcucha dostaw. Standardowe wymiary kontenerów termoizolacyjnych to: 2150×1200×900 mm i w podstawie odpowiadają wielkością typowej
europalecie (zazwyczaj pozwalają na zachowanie parametrów mroźni przez około
24 godziny).
Pamiętać należy, że logistyka dostaw
do sklepów i dyskontów spożywczych
to nie tylko realizacja dostaw z centrów
dystrybucyjnych, ale także tzw. przerzuty, czyli przewóz towarów ze sklepu,
w którym jest jego nadwyżka, do tego,
w którym aktualnie jest jego brak lub
niedobór. Aby tego rodzaju operacje były
maksymalnie efektywne i zapewniały
ciągłość dostępnego dla klientów asortymentu, niezbędne jest monitorowanie
stanów magazynowych i szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację. Nie
da się tego zrealizować bez rozbudowanych systemów teleinformatycznych za-
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ności rozładunku od najwcześniejszego
do najpóźniejszego punktu rozładunku).
Zadaniem systemu teleinformatycznego
jest także wspomaganie zarządzania flotą
pojazdów, w tym monitorowanie położenia pojazdów i wybranych parametrów
ich pracy, tj. prędkości jazdy, otwarcia
ładowni czy pracy podestu załadowczego. Zaawansowane systemy umożliwiają także rozliczanie przebytych tras,
punktualności dotarcia do miejsca przeznaczenia, czasu trwania operacji przeładunkowych itp.
pewniających stały kontakt pomiędzy
wszystkimi uczestnikami łańcucha logistycznego.

Tabor dobrany na miarę
Dostawy zaopatrzenia z centrów logistycznych dla dyskontów spożywczych,
takich jak np. Aldi, Biedronka, Lidl czy
Netto, realizowane są przede wszystkim ciężarówkami lub zestawami przyczepowymi i naczepowymi. Zestawy wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie
jest dojazd do zaplecza o odpowiednich
parametrach pozwalających na sprawne
manewrowanie. Tam, gdzie nie ma ku
temu możliwości, używane są same ciężarówki. Zaznaczyć jednak należy, że
częstą praktyką jest wykorzystywanie
zestawów przyczepowych, gdy po rozładunku przyczepa jest pozostawiana na
placu dyskontu (który ma do tego warunki), a samą ciężarówką realizowana
jest dostawa do punktu o mniejszej przestrzeni do manewrowania. Taka praktyka
jest jednym z powodów, dla których tak
popularne są w tej branży przyczepy
cetralnoosiowe (łatwiejsze podczas manewrowania, zwłaszcza cofania, niż te
wyposażone w wózek skrętny).
Taborem o znacznie mniejszym tonażu realizowane są dostawy do lokalnych sklepów osiedlowych działających
na zasadach franczyzowych, jak np: Abc,
Groszek, Żabka, Małpka czy Spar. Są to
tzw. convenience store, czyli relatywnie
niewielkie lokalne sklepy wielobranżowe.
W przypadku tego rodzaju placówek zazwyczaj nie ma możliwości wykorzystania wielotonażowych zestawów przy-

czepowych lub naczepowych, czyli tego,
co jest niemal regułą w przypadku dużych dyskontów. Tej wielkości sklepy zaopatrywane są najczęściej przez ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 12 t, a bywa, że samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Niemal regułą jest jednak to, że wyposażone są
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w tylne podesty załadowcze, jako że dostarczane zaopatrzenie jest praktycznie
zawsze spaletyzowane.

Budowlane wyzwanie
W odmienny sposób niż w sklepach
i dyskontach spożywczych rozwiązany
jest system logistyczny w przypadku
marketów tzw. DIY (Do It Yourself –
zrób to sam). W Polsce działa wiele znanych w Europie sieci handlowych branży
DIY, jak np. Castorama, Obi, Bricoman
czy Leroy Merlin. Różnice dotyczą zarówno samego modelu funkcjonowania
W transporcie do marketów „zrób to sam”
najczęściej wykorzystywane są nadwozia
typu „firanka”, które umożliwiają sprawny
rozładunek z obu stron
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Do codziennych dostaw
świeżych produktów
spożywczych wykorzystuje
się mniejsze ciężarówki

systemu logistycznego, jak i taboru wykorzystywanego do transportu. Sieci
handlowe stawiają dostawcom bardzo
wysokie wymagania nie tylko odnośnie
do jakości oferowanych produktów, ale
także w zakresie warunków związanych
z realizacją dostaw. Dostawcom wyznaczane są sztywne okna czasowe, w których może być przez nich realizowane zaopatrzenie. Jeśli dostawca nie wywiąże

się z realizacji w określonym oknie czasowym, to musi się liczyć z nałożeniem
kar finansowych.
W branży DIY od ponad dekady realizowana jest strategia polegająca na
ograniczeniu zapasów magazynowych
zarówno w poszczególnych placówkach
handlowych, jak i centrach dystrybucyjnych. To zaś sprawia, że dostawcy

muszą liczyć się z koniecznością częstego
uzupełniania asortymentu w marketach.
Biorąc pod uwagę rozbudowaną sieć
sprzedaży (sama Castorama ma w Polsce ponad 70 placówek), dostawcy – dla
zapewnienia optymalizacji kosztów –
muszą dysponować taborem o bardzo
zróżnicowanych parametrach: wielkości,
tonażu itp.
Alternatywą dla zajmowania się osobiście przez producenta, importera lub
dystrybutora kwestiami uzupełniania
stanów sprzedażowych w poszczególnych marketach jest zlecenie tej usługi
wyspecjalizowanym operatorom logistycznym. Usługa polega na tym, że klient

Kamag Wiesel to pojazd, który łączy w sobie zalety ciągnika i nośnika nadwozi wymiennych
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składa zlecenie na dostawę z własnego
magazynu do wybranego marketu branży DIY. W zależności od konkretnej opcji
usługi towar może być odbierany od producenta i bezpośrednio trafiać do marketu lub zostać zmagazynowany w centrum logistycznym operatora do czasu,
kiedy wygenerowane zostanie zlecenie
dostawy do wskazanego punktu handlowego. W opcji bardziej rozbudowanej
dostawca towaru – w porozumieniu z siecią DIY – może operatorowi logistycznemu zlecić również usługę wyłożenia
towaru na półkę bezpośrednio w markecie. Zaletą tego ostatniego rozwiązania jest możliwość monitorowania stanu
artykułów i warunków ekspozycji towaru
na półkach bezpośrednio u zleceniodawcy (jako że dzieje się to z pominięciem marketu, informacja dociera wówczas do niego szybciej).
Należy podkreślić, że tego rodzaju
usługi mogą być rozbudowane o opcję
realizacji zwrotu towarów (wiele sieci
handlowych w umowach zawieranych
z dostawcami ma zapis mówiący o obowiązku odbioru towaru na własny koszt
w przypadku, gdy nie zostanie sprzedany).

Coraz większa
profesjonalizacja
Ponieważ sieć centrów logistycznych
w Polsce należy do jednych z najmłodszych w Europie, zaliczana jest również
do jednych z najbardziej nowoczesnych.
Duża część z nich powstała po 2004 r.,
kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Rozwój tego sektora znacznie
się zdynamizował dzięki poprawie stanu
infrastruktury drogowej – głównie dzięki
rozbudowie sieci autostrad.
Centra logistyczne to jednak nie tylko
same obiekty i zaawansowane systemy
teleinformatyczne wspomagające zarządzanie, ale także sprzęt zapewniający
sprawną realizację operacji przeładunkowych. Wewnątrz hal najliczniejszą
grupę stanowią wózki widłowe, jednak
na placach manewrowych i składowych
przeważają ciągniki. Do przestawiania
naczep i przyczep zazwyczaj wykorzystywane są typowe ciągniki siodłowe –
często takie, które lata świetności mają
już za sobą. Coraz częściej jednak operatorzy działający szczególnie w dużych
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centrach logistycznych decydują się na
zakup znacznie bardziej specjalistycznego sprzętu. Przykładem tego rodzaju
pojazdów są uniwersalne nośniki placowe
Kamag Wiesel. Pojazd ten przeznaczony
jest do przewozu standardowych nadwozi
wymiennych typu swap-body, holowania przyczep, a także naczep. Ta ostatnia funkcja jest możliwa dzięki umieszczeniu pomiędzy podłużnicami ramy
hydraulicznie podnoszonego sprzęgu
siodłowego. Samochód wyposażony jest
w silnik wysokoprężny zarówno wykorzystywany do poruszania się pojazdu,
jak i napędzający układ hydrauliczny
odpowiedzialny za funkcjonowanie pozostałych funkcji roboczych. Mimo że
tego typu uniwersalny pojazd jest znacznie droższy od typowej ciężarówki czy
ciągnika siodłowego, to jego wykorzystanie pozwala na znaczne przyspieszenie i zwiększenie wydajności operacji
przeładunkowych.

Przytoczone w artykule dane liczbowe dotyczące struktury sprzedaży
pochodzą z www.portalspożywczy.pl
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Dostawczy specjaliści

Tomasz Marszałek

Coraz powszechniejsze ograniczenia wjazdu do miast dla pojazdów ciężarowych
oraz zwiększające się natężenie ruchu w aglomeracjach miejskich sprawiają,
że wzrasta rola lekkich samochodów użytkowych.

ą to pojazdy dostawcze i niewielkie ciężarówki realizujące dostawy
na „ostatniej mili”, a także samochody wykorzystywane w roli specjalistycznych pojazdów komunalnych,
ratowniczych, serwisowych i służb utrzymania porządku. Aby efektywnie wykonywać powierzone im zadania, niezbędne jest przystosowanie ich przez
odpowiednią zabudowę specjalistyczną.
Wiele zadań można oczywiście realizować za pomocą standardowych, oferowanych fabrycznie furgonów, jednak
nawet one są już w pewien sposób indywidualizowane przez kupujących, którzy

coraz częściej decydują się na wyposażenie tych samochodów w drewniane podłogi i sklejkowe osłony ładowni, a także
w systemy uchwytów i szyn do mocowania ładunków. Nawet takie minimalistyczne adaptacje znacznie podnoszą
walory użytkowe pojazdu i bezpieczeństwo transportowania ładunków. Coraz
więcej samochodów dostawczych jest już
jednak o wiele lepiej przystosowywanych do swoich zadań. Według różnych
szacunków specjalistyczną zabudowę lub
wyposażenie otrzymuje ok. 25% z nich.
Oto przegląd tego, jak można uczynić ze
zwykłego auta dostawczego specjalistę.
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Chłodnie i izotermy
Lekkie pojazdy stanowią trzon transportu dystrybucyjnego w nowoczesnych
aglomeracjach. Szczególnie dotyczy to
przewozów żywności, ale także leków czy
też materiałów biologicznych (jak preparaty do badań medycznych, sanitarnych). Jednak aby np. produkty spożywcze dostarczać do niewielkich sklepików
i restauracji znajdujących się w ciasno
zabudowanych starówkach lub centrach,
potrzebne są pojazdy z izotermą lub chłodnią. W pojazdach dostawczych możliwe
jest zastosowanie dwóch rodzajów takich

.eu

| TECHNIKA |

© T. Marszałek

Wywrotka trójstronna
ze stalowo-aluminiową
skrzynią i hydrauliką
wywrotu zasilaną
przez elektryczną
pompę na podwoziu
Mercedesa Sprintera
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zabudów – są to specjalistyczne nadwozia w przypadku podwozi i wewnętrzne
zabudowy umieszczane w fabrycznych
furgonach, przy czym w przypadku tych
ostatnich najczęściej są to chłodnie wyposażone w agregaty chłodnicze.
Nadwozia izotermiczne i chłodnicze
montowane na podwoziach powstają
w tej samej technologii. Są to kubiczne
skrzynie z metalowym szkieletem i ścianami wypełnionymi izolowanymi panelami złożonymi z blachy aluminiowej lub
stalowej, w których rolę izolatora termicznego pełni pianka poliuretanowa lub styropian o dużej gęstości. To jednak nie
jedyna technologia stosowana do tworzenia takich konstrukcji. Część produ-

Większość zabudów
specjalistycznych samochodów dostawczych wciąż powstaje
na bazie fabrycznych furgonów. O tym,
że auto zostało wyspecjalizowane, często
świadczą jedynie elementy zewnętrznego wyposażenia, jak w przypadku tego Fiata Ducato
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Furgonowe nadwozie przestrzenne
dobrze chroni ładunek
przed złodziejami
i złymi warunkami
atmosferycznymi

centów buduje takie nadwozia z dużych
ścian, których poszycie stanowi laminat
poliestrowo-szklany. Materiałem przekładki, podobnie jak w konstrukcjach
metalowych, są spieniony poliuretan lub
styropian. Jeszcze kilkanaście lat temu
do tworzenia takiego sandwicza używano

technologii wypieniania w ścianie, jednak ze względu na możliwość powstawania w trakcie pienienia dużych pęcherzy powietrza znacznie częściej stosuje
się wyklejanie odpowiednio przyciętymi
i sprawdzonymi elementami z pianki jednej ściany, a następnie przyklejanie dru-

giej. Proces ten jest bardziej pracochłonny,
zapewnia jednak kontrolę stanu izolacji
i jest używany głównie przez mniejszych
producentów tworzących pojedyncze lub
małoseryjne nadwozia. Najwięksi od kilku
lat wracają do technologii spieniania poliuretanu w ścianie – wymagało to jednak znacznych inwestycji w nowoczesne
technologie pozwalające w pełni kontrolować proces spieniania. Pozwala też
na tworzenie ścian dowolnych rozmiarów. W zależności od tego, czy potrzebna
jest chłodnia, czy izoterma, producent
dobiera grubość izolacji – w pierwszym
przypadku ściany mają od 30 do 45 mm
grubości, w drugim 65 mm lub więcej
(np. w lodowniach do dystrybucji lodów).
Prostopadłościenne kształty takich
nadwozi pozwalają na wygodny załadunek towarów paletyzowanych. Niewielki
uszczerbek w przestrzeni wewnętrznej
stanowią elementy agregatu chłodniczego, którego zasadnicza część znajduje się jednak najczęściej na zewnątrz
ściany czołowej, zawieszona nad kabiną
samochodu. Takie chłodnie i izotermy
często wyposażone są też w systemy mocowania ładunku pozwalające na unieruchomienie go niemal w dowolnym
miejscu. Są to szyny, np. szyny ASJ,
oraz rozporowe poprzeczki. Standardem
jest stosowanie w nich zmywalnej podłogi, pokrytej trudnościeralną wylewką
z PCV lub poliuretanu, albo też wykonaną
w formie szczelnej wanny (z krawędziami
wywiniętymi na boki) z aluminiowej blachy. Produkcją takich izolowanych nadwozi zajmują się w Polsce dziesiątki mniejszych i większych firm, konkurujących
nie tylko jakością, ale także ceną. Nie-
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zbyt dobrą dla nich informacją, ale dobrą
dla ich potencjalnych klientów, jest to,
że tym sektorem rynku zaczynają się interesować wielcy producenci nadwozi,
którzy ogromną wiedzę i doświadczenie zdobyli przez kilkadziesiąt lat wytwarzania zabudów do dużych pojazdów
ciężarowych. Jednym z nich jest Schmitz
Cargobull, oferujący od kwietnia nieduże chłodnie i izotermy do samochodów
dostawczych.

Chłodnie w furgonach
Chłodnie wbudowane w furgony to
już nieco inna liga. Skomplikowany
kształt wnętrza samochodu stwarza konstruktorom o wiele więcej problemów
związanych z zapewnieniem dobrej wartości współczynnika przenikalności cieplnej. Dlatego zastanawiając się nad zakupem tego rodzaju pojazdu, lepiej jest
skierować swoją uwagę w stronę renomowanych, sprawdzonych producen-

soka cena takiej zabudowy i relatywnie
krótki okres wykorzystania, czyniący
działalność opartą na takich pojazdach
niezbyt opłacalną. Jeśli chodzi o sklepy
mobilne, u nas najczęściej wykorzystują
je firmy zajmujące się sprzedażą i dostawami dla rolników pasz i premiksów
zwierzęcych. Nadwozia te nie przypominają jednak ruchomego sklepu z rozkładaną ladą i witryną, a raczej magazyn na
kołach, w którym dzięki posegregowaniu
na półkach kierowca-sprzedawca może
szybko zaprezentować ofertę rolnikowi.

Branża budowlana
Zupełnie innego rodzaju zabudów samochodów dostawczych oczekuje branża
budowlana. Tu taki pojazd jest najczęściej najbliższym pomocnikiem brygady
pracowników – ich kompanem w dojeździe do pracy, jucznym mułem do dowiezienia narzędzi i sprzętu, a także
miejscem schronienia i odpoczynku. Do
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takich celów najlepiej nadają się furgony z przedłużoną kabiną, mieszczącą
dwa rzędy siedzeń. Za nimi znajduje się
przegroda, a za nią ładownia. W dużym
furgonie może mieć nawet 9 m3 pojemności, więc narzędzi i materiałów trochę
się w niej mieści. Jeśli załoga ma „ludzkiego” szefa, może liczyć, na to, że zamówi
on do takiego auta ogrzewanie postojowe
i klimatyzację. Coraz częściej w ładowniach takich samochodów można znaleźć
elementy zabudowy warsztatowej i systemy mocowania ładunku, a na dachach
profesjonalne uchwyty do zakładania
i zdejmowania drabiny.
Kabiny brygadowe otrzymuje też zupełnie inny typ samochodu dostawczego,
którego głównym zadaniem jest dostarczanie na plac materiałów i sprzętu. Zabudowa to najczęściej prosta konstrukcja
powstająca ze stali, stali i aluminium bądź
z samego aluminium – skrzynia z otwieranymi burtami i metalową lub drewnianą podłogą przymocowaną do podwozia przez ramę pośrednią. Skrzynie te
coraz częściej wyposażane są w hydrauliczny wywrot zasilany przez elek-

Takie mobilne sklepy to wciąż
rzadkość na naszych drogach

Tego rodzaju zabudowa
znacznie ułatwia pracę
sprzedawcy i dostawcy
pasz i premiksów

tów. Ich doświadczenie jest bowiem
gwarancją, że taki pojazd nie będzie już
w niedalekiej przyszłości generował strat
wynikających z niedotrzymywania standardów przewozu w kontrolowanej temperaturze. A dzisiaj nawet od producentów tych najmniejszych samochodów
zleceniodawcy transportu żądają, aby
ściśle przestrzegana była temperatura
i utrzymywana w określonych granicach
przez cały czas transportu.

To na razie rynek niewielki, chociaż
w ostatnich latach powoli rośnie liczba
kupowanych mobilnych sklepów i barów,
tzw. food-trucków. Przyczyną jest wy-
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Sklepy na kołach
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najazdami i wyciągarkami elektrycznymi
umożliwiającymi załadowanie i wyładowanie zepsutej na drodze osobówki. Takie samochody coraz częściej zamawiają
duże firmy dealerskie do przewożenia
do warsztatu luksusowych samochodów
swoich klientów. Lawety te wyposażane
są dodatkowo w zabudowę plandekową,
chroniącą ładunek przed zabrudzeniem
i uszkodzeniami transportowymi.

Wybierając zabudowę
warsztatową, należy postawić na sprawdzonego
i doświadczonego producenta. Na zdjęciu zabudowa firmy Sortimo
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Pojazdy ratownicze

trycznie napędzaną pompę. Dla ułatwienia przeładunków za kabiną lub na
podłodze, w jej przedniej części, może
znaleźć się niewielki żuraw hydrauliczny.
W przypadku takich aut warta kopiowania jest bardzo popularna na rynku
francuskim szafa narzędziowa ulokowana
między kabiną a skrzynią. To pionowa,
otwierana z każdego boku skrzynia z półkami, umożliwiająca zabezpieczenie narzędzi przed kradzieżą i niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.
Na samochodach dostawczych powstają też bardziej specjalistyczne konstrukcje, np. winda dekarska, koszowy
podnośnik hydrauliczny lub wiertnica.

Samochody serwisowe
Niemal w każdej branży działają dzisiaj mobilne serwisy – mają je gazownie, sieci elektroenergetyczne, pomoce
drogowe, instalatorzy, a także sprzedawcy
różnorodnych urządzeń przemysłowych
i domowych. Bez sprawnego transportu
ich skuteczne działanie nie byłoby możliwe. Głównym środkiem transportu jest
dla nich samochód dostawczy, zaopatrzony w zabudowę warsztatową.
Podobnie jak w poprzednich przypadkach warto wybrać zabudowę w renomowanej firmie. Dlaczego? Ponieważ

każdy duży producent ma system zabudowy pozwalający na konfigurowanie jej
jak z klocków i maksymalne dopasowanie
do potrzeb każdego użytkownika. Poza
tym taka zabudowa ma trwałość przekraczającą długość „życia” samochodu.
Po jego wyeksploatowaniu można niewielkim nakładem pracy wyjąć ją i przenieść do nowego pojazdu, w którym będzie służyła przez następne lata.
Korzystając z systemów regałów,
szafek, półek i uchwytów narzędziowych, można skonfigurować nawet bardzo specyficzne serwisy, np. oponiarski
lub mechaniczny. Ładowność dużych samochodów dostawczych pozwala na zainstalowanie w nich nawet ciężkich maszyn, takich jak wyważarki do kół pojazdów
ciężarowych czy maszyn budowlanych
albo spore obrabiarki. By ułatwić pracę
załogi serwisowej, można pomyśleć o zamontowaniu na jednym z boków rolety
chroniącej przed słońcem lub opadami,
a także o zainstalowaniu na stałe dodatkowego oświetlenia miejsca jej pracy.
Specyficznym rodzajem zabudowy
są pojazdy pomocy drogowej. Znaczna
ich część powstaje na samochodach dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Ze względu na ograniczenia wagowe najczęściej są to auta ze
stałą platformą, rozkładanymi ręcznie

Znaczna liczba samochodów dostawczych pracuje też w roli pojazdów ratowniczych. Najwięcej w ratownictwie
medycznym – jako karetki ratunkowe
i transportowe. Najczęściej powstają na
bazie fabrycznego furgonu napędzanego
mocnym silnikiem. Ich zabudowa to w zasadzie wewnętrzna izoterma. O ile wnętrze kabiny jest modyfikowane w niewielkim stopniu, o tyle powstający w ładowni
przedział transportowo-ratunkowy to
w zasadzie bogato wyposażony mobilny
szpital umożliwiający ratownikom medycznym prowadzenie działań ratujących życie nie tylko na postoju, ale także
w trakcie jazdy z miejsca wypadku do
szpitala. W ostatnich latach w Polsce
pojawiło się też nieco ambulansów, które
powstały przez zabudowanie podwozia
dostawczego kontenerowym nadwoziem
medycznym. Mają one podobne wyposażenie jak te w furgonach, ale zapewniają
medykom znacznie więcej miejsca do
pracy. Na świecie jest to obecnie rozwijający się trend w tworzeniu ambulansów.
Samochody dostawcze ze specjalistycznymi zabudowami wykorzystują
również strażacy. Część z nich pełni rolę
pojazdów dowodzenia, gdzie ładownia
zaadaptowana jest na mobilne biuro połączone z centrum łączności, większość
to jednak pojazdy ratownicze o wyspecjalizowanych funkcjach. Raczej nie gaśniczych, bo nie pozwalają na to ograniczenia wagowe – do typowej akcji gaśniczej
potrzeba dużych ilości wody, ale auta dostawcze z powodzeniem sprawdzają się
jako transportery ludzi i lżejszego sprzętu.
Pick-upy z napędem na wszystkie koła
to podstawowy środek przewozu ekip
ratownictwa wodnego. Jej członkowie
podróżują w kabinie, butle z powietrzem
do nurkowania i kombinezony w uchwytach i skrzyniach na „pace”, a na holowanej za autem przyczepie przewożona
jest łódź lub ponton.
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Renata Pawliszko

Największe
znaczenie w dostawach miejskich ma
czas, czyli terminowość dostaw

Powszechna informatyzacja
Informatyzacja dotyczy niemal wszystkich obszarów naszego życia. Rozwój
nowych technologii oraz rozwiązań mobilnych coraz mocniej wkracza również
do branży transportowej. Nie ma się czemu dziwić, gdyż inwestycje w nowe
rozwiązania informatyczne przynoszą znaczne korzyści.

iemy, że technologia zaczyna odgrywać coraz większą
rolę. „Internet of Things jest
coraz bardziej obecny w transporcie.
Kiedyś szczytem technologii była nawigacja czy system monitoringu GPS, dzisiaj to tylko narzędzia, na bazie których
budowane są pozostałe usługi. Dla kierowcy samochodu ciężarowego najmniej
istotna jest już informacja, jak dotrzeć
z punktu A do punktu B. On musi wiedzieć, jak wybrać najbardziej optymalną
trasę, a przy tym uwzględniającą parametry pojazdu, jakim się porusza, elementy charakteryzujące pojazd samochodu

ciężarowego, tunele i ich wysokość i szerokość, ograniczenia w tonażu, nacisku
na osie, parkingi oraz stacje benzynowe.
Dlatego tak istotną rolę odgrywają systemy informacji o ruchu drogowym. To
one są odpowiedzialne za pozyskiwanie
i przekazywanie dalej (do producentów
nawigacji, producentów samochodów)
danych dotyczących aktualnej sytuacji
(zatory, korki, blokady, wypadki, awarie, objazdy). Dlatego tak ważną decyzją,
z punktu widzenia kierowcy, jest wybór
odpowiednich narzędzi. Nawigacja nawigacji nie równa i nawet najlepsza
marka, z najlepszą ceną, ale nie obsłu-
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gująca systemów informacji drogowych
(TMC) może okazać się zamiast ułatwieniem, to narzędziem, który wpędzi jedynie w kłopoty. W dzisiejszym świecie
bowiem liczą się dwie rzeczy: czas i informacje. A te zapewnić mogą jedynie
odpowiednie technologie. Zwłaszcza w obszarze dostaw miejskich, gdzie szczególnie w dużych aglomeracjach sytuacja
drogowa zmienia się bardzo dynamicznie. A dobrze poinformowany kierowca,
to w dużej mierze punktualny kierowca”
– informuje Jacek Saczuk, mediamobile
operator systemu informacji drogowych
V-Traffic.
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wać decyzje – wszystkie inne czynności
administracyjne powinny być sugerowane
i nadzorowane przez systemy informatyczne” – mówi Krzysztof Głogowski,
Senior Sales Executive Transics International w Wabco Company.
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Transport w mieście

Nowoczesne narzędzia służące do zarządzania flotą
dostępne są coraz częściej w wersjach mobilnych

Łączność w transporcie
Jak wiadomo, polska branża transportowa mimo swojej silnej pozycji w Europie boryka się na co dzień z wieloma
problemami. W efekcie wielu polskich
przewoźników zostało zmuszonych do reorganizacji prowadzonej działalności, zredukowania kosztów operacyjnych i zwiększenia efektywności własnych działań.
A wszystko po to, by przetrwać lub umocnić swoją pozycję rynkową wśród licznej konkurencji.
Starania firm przewozowych o utrzymanie atrakcyjności i konkurencyjności
rynkowej realizowane są na wiele sposobów. Jednym z nich są np. inwestycje w zakup rozwiązań informatycznych,
takich jak systemy umożliwiające kom-

pleksowe logistyczne zarządzanie flotą
lub choćby tylko monitorowanie i śledzenie pojazdów oraz rozwiązania analityczne pozwalające na przetworzenie
dużej liczby magazynowanych danych.
„Na konkurencyjnym rynku transportowym efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami to podstawa utrzymania zyskowności. Ponieważ zarządzanie
wieloma zmiennymi wymaga zastosowania zaawansowanych systemów zarządzania flotą, firmy coraz częściej decydują
się na pełną automatyzację planowania,
przesyłania zleceń i tras na komputery
pokładowe, alarmowania o odchyleniach
od zaplanowanych czasów przejazdu czy
zjazdu z wyznaczonego korytarza. Każdy
przestój czy błędna trasa to nieplanowe
koszty. Człowiek ma za zadanie podejmo-

Z roku na rok rynek e-commerce
wzrasta. Klienci chcą kupować jak najlepsze produkty w jak najlepszych cenach, które zostaną im dostarczone w jak
najkrótszym czasie. Tutaj zatem otwiera
się przestrzeń dla działań logistycznych
mających na celu dostarczenie określonych produktów do konsumentów. Firmy
przewozowe (dystrybucja miejska, firmy
kurierskie i pocztowe) muszą zmierzyć
się z wieloma wyzwaniami w tym zakresie, jak np. skrócenie czasu realizacji dostaw, konieczność wielokrotnej
konsolidacji i dekonsolidacji przesyłek
oraz rozpatrywanie różnych wariantów
dostaw pod względem czasu i kosztów.
Osiągnięcie tego nie byłoby możliwe bez
wsparcia nowoczesnych narzędzi informatycznych. Dzięki nim dystrybucja towarów staje się bardziej efektywna i bezpieczna. Systemy służące do zarządzania
flotą i śledzenia ładunków przyczyniają
się do redukcji przejazdów bez ładunku
lub z niepełnym wykorzystaniem możliwości przewozowych taboru, a także
optymalizacji tras przejazdów, redukcji
korków czy mniejszego zanieczyszczenia
powietrza [1].
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Wzrost zainteresowania nowoczesnymi produktami informatycznymi spowodowany jest koniecznością podejmowania przez przedsiębiorstwa transportowe
bardziej przemyślanych decyzji dotyczących realizowanych przewozów, jak
również coraz większych potrzeb firm
w obszarze ścisłego dotrzymywania terminów dostaw oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Istotna dla firm jest również chęć zwiększenia zysku z marż.
Eksperci firmy WebEye prognozują dynamiczny rozwój rozwiązań telematycznych, w wyniku którego zakup urządzeń
tego typu ma rosnąć o 15% rocznie.
„Dotychczasowy ciągły rozwój WebEye jest w dużej mierze zasługą rosnącego rynku, który prawdopodobnie znów
powiększy się w 2017 r. Jeśli chodzi
o technologie, w tym roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów kładziemy większy nacisk na rozwiązania
mobilne i projekty integracyjne” – mówi
Pàl Németh, dyrektor generalny WebEye
International.
W porównaniu z pierwszymi systemami telematycznymi, które pojawiły się
na rynku wiele lat temu, nowoczesne rozwiązania służące do zarządzania flotą są
o wiele bardziej zaawansowane. Ich zadaniem jest połączenie pojazdów i systemów
w celu pozyskania, zapisania i przekazania danych na temat przewozu i udostępnienie ich w dowolnym miejscu i czasie.
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Eksperci szacują,
że rynek usług telematycznych będzie się systematycznie rozwijał w kolejnych latach, a sprzedaż
urządzeń tego typu
wzrośnie

„Telematyka nie tylko zyska na znaczeniu w przyszłości, ale stanie się ona standardem. Potencjał jest ogromny, od zaawansowanych systemów unikania kolizji,
po uproszczone systemy ustalania wolnych miejsc parkingowych. Zwiększona
łączność przełoży się na obecność inteligentniejszych pojazdów, natomiast infrastruktura oraz charakterystyka ruchu
drogowego ulegną zmianie i tym samym
otworzą drogę do zautomatyzowanej
jazdy” – powiedział Didier Nulens, kierownik ds. globalnej sprzedaży, usług
oraz marketingu w firmie Transics.

Zarządzaj online
Jednym z rozwiązań rynkowych służących do zarządzania flotą online jest
Emapa Web Router. Ta usługa internetowa przeznaczona jest dla firm zajmujących się transportem, dystrybucją,
sprzedażą i kontrolingiem. Jest to rozwiązanie typu SaaS (Software as a Service) wyposażone w szczegółową mapę
Polski oraz Europy (TomTom), które
służą do wyznaczania tras i zarządzania
flotą transportową online.
Usługa ta powstała na bazie aplikacji desktopowej Emapa Transport+. Program funkcjonujący na rynku od lat został przeniesiony na płaszczyznę online
i stał się wielofunkcyjną platformą do
zarządzania transportem. Programiści
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Emapy zadbali o to, by osoby pracujące
wcześniej z programem Emapa Transport+ mogły bez trudu przystosować
się do obsługi nowej odsłony programu.
Natomiast nowi użytkownicy nauczą się
z niego korzystać w intuicyjny sposób.
Emapa Web Router ma wiele funkcji. Za jej pomocą możemy wyznaczyć
optymalne trasy przejazdu po Polsce
z uwzględnieniem utrudnień oraz ograniczeń (wysokość, nośność wiaduktów,
dopuszczalny tonaż), a także kosztów
opłat drogowych. Możemy również stworzyć własną bazę transportową, szczegółową ewidencję pojazdów i kierowców,
a dzięki umieszczonej w programie bazie regionów kodowych wyznaczyć trasę,
posługując się jedynie kodami pocztowymi. Natomiast dzięki bazie aktualnych
utrudnień w ruchu, która jest pobierana
na bieżąco z serwera Emapy, aplikacja
wytyczy trasę przejazdu, uwzględniając
obciążenie dróg i ominie je.
Emapa Web Router jest łatwa w obsłudze. Produkt nie wymaga jakiejkolwiek instalacji – wystarczy przeglądarka
www i Internet. Co ważne, dostęp do
aplikacji możliwy jest jednocześnie dla
wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Aplikację można też dostosować
do swoich potrzeb – dzięki prostemu
mechanizmowi wyboru funkcji można
ją w łatwy sposób rozszerzyć, czyli przełączyć się na inny pakiet funkcji.
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Dostarczy przesyłkę
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Do zarządzania flotą kurierską czy
pocztową służy rozwiązanie opracowane
przez firmę ELTE GPS. Dzięki niemu
możliwa jest kontrola nad zleconymi
kursami poprzez rejestrowanie w czasie
rzeczywistym danych dotyczących m.in.
postoju i ruchu pojazdu, stanu silnika
(włączony, wyłączony) i jego prędkości
obrotowej, prędkości chwilowej pojazdu,

Opracowany przez ELTE GPS system lokalizacji ma konstrukcję modułową, co oznacza, że jego struktura pozwala na rozbudowę głównego modułu
o dodatkowe elementy monitorujące takie parametry, jak stan paliwa w zbiorniku, czas rozpoczęcia i zakończenia
pracy kierowcy czy otwarcie klap/drzwi.
Gdyby zdarzyła się kierowcy jakaś
nieprzewidziana sytuacja w czasie pracy,
może on wcisnąć przycisk alarmowy

Transport Data Logger (TDL) – rozwiązanie firmy Bosch – umożliwia
monitorowanie i śledzenie procesu dostaw towarów przemysłowych

kierunku ruchu, liczby przejechanych
kilometrów, stanu licznika, czasu prowadzenia pojazdu, odchyleń od zakładanego harmonogramu pracy, dojazdu lub
wyjazdu obiektu do/z zakładanego punktu na mapie. Dane z czujników zamontowanych w samochodzie przesyłane są
i zapisywane na serwerze za pomocą
technologii GPRS.

umieszczony w pojeździe. Zdarzenie takie od razu zapisywane jest na serwerze
i notowane jako automatyczna sygnalizacja ingerencji w system rejestrujący.
Zapisane na serwerze dane można
analizować pod różnym kątem. Na ich
podstawie można tworzyć raporty dotyczące m.in. czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy, czasu prowadze-

nia pojazdu, wyjazdu pojazdu z jednostki organizacyjnej, przyjazdu/wyjazdu
do/z miejsca załadunku, czasu pracy kierowcy i pojazdu w rozliczeniu dobowym,
tygodniowym lub dowolnym przyjętym
okresie rozliczeniowym, przebytej trasy,
przekroczenia dopuszczalnych prędkości.

Szczelny łańcuch dostaw
Z kolei firma Bosch, aby usprawnić
proces dostaw towarów, opracowała rozwiązanie, które zapewnia przejrzystość
całego łańcucha dostaw. Transport Data
Logger (TDL) umożliwia monitorowanie i śledzenie procesu dostaw towarów
przemysłowych i rejestrowanie odpowiednich parametrów pomiarowych takich jak temperatura, wilgotność, pochylenie i wstrząsy. Pomiary te są zapisywane
i wyświetlane za pomocą aplikacji mobilnych (do ściągnięcia z Google Play) na
smartfonach lub tabletach.
Każdy monitorowany parametr zostaje dokładnie określony (jego graniczne
wartości można indywidualnie konfigurować) – w urządzeniu zapisana jest ich
wartość maksymalna i minimalna. W ten
sposób każdy etap łańcucha dostaw zostanie właściwie rozliczony.
Gdy któryś z tych parametrów zostanie przekroczony, TDL sprawdza informacje o możliwych uszkodzeniach.
W sytuacji, gdy żaden limit nie został przekroczony, na podstawie zapisu w urządzeniu możemy prześledzić całą drogę
dostawy towaru.
Bibliografia:
[1] Palonka J., Narzędzia technologii informacyjnej wykorzystywane w logistyce
w e-gospodarce, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008.
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Ekspert w dziedzinie
chłodnictwa
The European Van
Company to doświadczony
producent, który oferuje
wybór zabudów i zestawów
montażowych do transportu
chłodniczego i produktów
głęboko mrożonych, a także
gotowe pojazdy chłodnicze
i izotermiczne.

Zabudowa
DistriCool
na Volkswagenie
Crafterze i zabudowa
PolyVan na Fordzie
Transicie
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ransport produktów mrożonych i chłodzonych wiąże się z koniecznością utrzymania temperatury kontrolowanej i odpowiednich warunków sanitarnych. Zestawy do
izolacji zabudów furgonowych DistriCool dzięki
swoim właściwościom pozwalają spełnić te kryteria. To konstrukcje bezszwowe, błyszczące,
wodoodporne, higieniczne, łatwe do czyszczenia
i skutecznie zabezpieczające produkty żywnościowe. Dzięki zastosowaniu izolacji poliuretanowej, zwiększonej grubości powłoki dla bocznych
i tylnych drzwi oraz doskonałej izolacji podłogi są
bardzo wydajne cieplnie – pozwalają utrzymać
temperaturę do –20°C. Gwarantują maksymalną
nośność dzięki niewielkiej wadze samonośnych
elementów i doskonałej konstrukcji paneli. Różnorodne rozwiązania techniczne i najnowsze technologie pozwalają dostosować DistriCool do potrzeb klienta.
Do szerokiej gamy zestawów izolacyjnych dostępnych dla furgonów dołączył również zestaw
przeznaczony do nowego Volkswagena Craftera L3H3.
Cechy wyróżniające produkt na rynku to łatwy
i szybki montaż oraz idealne dopasowanie paneli
bez dodatkowej konieczności przystosowywania
pojazdu. Przestrzeń pomiędzy wewnętrzną powłoką
poliestrową paneli o grubości 1,5 mm a stalowym
poszyciem furgonu została szczelnie wypełniona
izolacją z pianki poliuretanowej. Oprócz wersji
podstawowej DistriCool jest dostępny z wariantami ECO (wersja ekonomiczna dla dodatnich
temperatur), FNA (rozwiązanie proponowane dla
transportu chłodniczego; zakres temperatur od
+10 do 0°C) i FRC (rozwiązanie dla transportu produktów głęboko mrożonych; zakres temperatur od
0°C do –20°C). Produkty DistriCool mają certyfikat ATP, gwarantujący wymagany poziom współczynnika przenikalności cieplnej K.

PolyVan – zabudowy do transportu
w temperaturze kontrolowanej
Wysokiej jakości zabudowy i zestawy montażowe
dla transportu chłodniczego i produktów głęboko
mrożonych marki PolyVan są doskonałym rozwiązaniem dla lekkich pojazdów handlowych
używanych do transportu produktów mlecznych,
owoców, warzyw, gotowych posiłków czy świeżych ryb. Wszystkie zabudowy wyposażone są
w nowoczesne anodowane profile okalające i panele warstwowe o satynowym połysku laminatów produkowane metodą mokrą na stołach próżniowych.

PolyVan oferuje trzy rodzaje zabudów:
– FreezyBox (FB3) to wstępnie zmontowana
zabudowa z podłogą, poszyciem wewnętrznym
i możliwością montażu dodatkowych akcesoriów.
Dzięki aluminiowej ramie tylnej i produkowanym
w fabryce firmy panelom FlexoLight typu „sandwich” ukończona zabudowa FreezyBox o wymiarach 4,2 m długości, 2,2 m szerokości i 2,2 m
wysokości, waży tylko 859 kg (±5%). Umieszczone w podłodze wkładki FloorFix służą do bezpiecznego i mocnego połączenia nadwozia z pojazdem, co pozwala zaoszczędzić 110 kg na masie
własnej zabudowy. Wszystkie te rozwiązania zapewniają maksymalną ładowność samochodu.
FreezyBox szczyci się współczynnikiem K wynoszącym 0,3 W/m2K. Dzięki temu zabudowa idealnie nadaje się do transportu produktów głęboko
mrożonych, zwłaszcza samochodami dostawczymi
o dmc. od 3,5 t do 5 t i wymaganej temperaturze transportu od 0°C do –20°C.
– FrostBox (FB3i) to ryflowana, gotowa zabudowa zaprojektowana przemysłowo do samochodów ciężarowych do transportu produktów
głęboko mrożonych. Jej charakterystyczną cechą
jest bardzo estetyczny wygląd – do produkcji
używa się paneli o wysokim połysku produkowanych metodą mokrą na wysokiej jakości stołach

PolyPan – izolowane panele
kompozytowe
PolyPan to kolejna marka The European Van Company. Specjalizuje się w produkcji izolowanych
i kompozytowych paneli odpowiednich dla transportu samochodowego oraz celów specjalnych.
PolyPan oferuje pełną gamę paneli produkowanych
przy użyciu najnowszych technologii, w grubościach
od 25 do 130 mm. Dzięki szerokiemu zakresowi
dostępnych opcji PolyPan produkuje panele dostosowane do potrzeb klienta z dodatkowymi
wkładkami. Program obejmuje także projekty zaawansowane technologicznie, takie jak PetPano
– bardzo lekki, ekologiczny panel warstwowy,
wodoodporny i odporny na gnicie. W porównaniu z tradycyjnymi panelami sklejkowymi PetPano
są do 50% lżejsze. Rdzeń panelu stanowi pianka
PET o gęstości 70 kg/m3, a laminat – powłoka
wzmacniana włóknem szklanym – wykończony jest
warstwą białego żelkotu poliestrowego o satynowym połysku. Panel jest dostępny w trzech
wariantach: podstawowym, wzmocnionym i dodatkowo wzmocnionym. Produkcja ma również
aspekt ekologiczny – wykorzystuje się w niej
oczyszczone butelki PET.

PetPano – panel bardzo
lekki, wodoodporny i odporny
na gnicie. Rdzeń stanowi pianka
PET (pozyskiwana z recyklingowanych
butelek plastikowych), a laminat został
wzmocniony włóknem szklanym
próżniowych. Jest wstępnie zmontowana z podłogą, poszyciem wewnętrznym oraz dodatkowymi
akcesoriami. Sprawdzi się dla lekkich pojazdów
o masie od 5 t do 7,5 t. Współczynnik przenikania
ciepła niższy niż 0,4 W/m2K sprawia, że FrostBox
jest odpowiedni dla transportu produktów głęboko
mrożonych (temperatura od 0°C do –20°C).
– FrigoBox (FB7) to stylowa lekka zabudowa do
samochodów ciężarowych w transporcie chłodniczym. Wyposażono ją w aerodynamiczne anodowane profile okalające, anodowane profile ramy
tylnej, dwa zamki zewnętrzne wykonane ze stali
nierdzewnej i zawiasy zintegrowane z ramą tylną.
Stanowi rozwiązanie dla transportu produktów
dla wymaganej temperatury od 0°C do +10°C
i lekkich pojazdów handlowych o wadze od
3,5 t do 5 t.

Polski oddział The European
Van Company
Starannie dobrane materiały wszystkich produktów gwarantują idealne połączenie jakości, wytrzymałości i wagi, a jakość wykonanych z nich
zabudów jest poddawana restrykcyjnym testom
prowadzonym przez fabryczne Centrum Badań
Technicznych.
Więcej informacji o produktach i usługach The European Van Company można uzyskać od przedstawicieli polskiego oddziału firmy, który mieści
się w Końskich (k. Łodzi). Dane kontaktowe:
http://www.theeuropeanvancompany.eu.
Opracowała Katarzyna Wachowiak
Zdjęcia: © The European Van Company
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Arkadiusz Gawron

© DAF Trucks

DAF XF i CF w nowej odsłonie

Na początku maja br. firma DAF Trucks zaprezentowała odświeżone pojazdy
serii XF i CF. Zmiany dotyczyły rozwiązań konstrukcyjnych i systemowych,
które mają przyczynić się do większej efektywności nowych pojazdów
oraz poprawy komfortu kierowcy.

prowadzone zmiany objęły:
silniki i układy przeniesienia napędu, podwozia, aerodynamikę i stylistykę ogólną oraz elementy wpływające na komfort kierowcy.
Do zmian systemowych należy zaliczyć
nowy system zarządzania flotą DAF Connect. Wszystkie wprowadzone nowości
DAF określa mianem Pure Excellence, co
w wolnym tłumaczeniu znaczy „czysta
doskonałość”. Nowe ciężarówki DAF na
pewno są bliższe doskonałości, a przez
mniejsze zużycie paliwa (według dekla-

racji producenta nawet do 7%) bez wątpienia dbają o czystość środowiska, tak
więc reklamowe hasło wydaje się bliskie
prawdy.

Silniki i układy przeniesienia
napędu
Silniki Paccar MX-11 i MX-13 obecnie mają wyższe momenty obrotowe
(więcej od 50 do 200 Nm w porównaniu
ze starszymi rozwiązaniami, w zależności
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od wersji silnika) i moce (od 7 do14 kW),
a uzyskiwane są one przy niższych prędkościach obrotowych. Wydajniejszy jest
także hamulec silnikowy. Mieliśmy okazję
wstępnie ocenić te modyfikacje silników podczas krótkich jazd przygotowanych podczas prezentacji.
Udoskonalenia umożliwiające uzyskanie takich efektów objęły: blok silnika, tłoki, łożyska główne, rozrząd, układ
chłodzenia i podniesienie stopnia sprężania. Zmodernizowano również osprzęt:
zastosowano zupełnie inną turbosprę-

.eu
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ich charakterystyka. Jednostki napędowe są teraz bardziej „żwawe”, lepiej
reagują na zmiany obciążenia mimo
niższych prędkości obrotowych, z jakimi
pracują.
Hamulec silnikowy z innym zarysem
krzywek sterujących zaworem upustowym działa skuteczniej przy niższych

prędkościach obrotowych wału korbowego i w silniku MX-11 jest wydajniejszy o 10%, a w MX-13 o 20% w porównaniu ze starszym rozwiązaniem.
Nowa 12-biegowa zautomatyzowana
skrzynia biegów ZF TraXon jest oferowana jako standardowe wyposażenie.
Jako opcja dostępna jest także skrzynia
w wersji 16-biegowej zautomatyzowanej oraz manualnej. W pojazdach DAF
serii CF przeznaczonych do dystrybucji
oferowane są także manualne skrzynie
8- i 9-biegowe. Przekonstruowano także
tylne osie napędowe. Zmiany objęły:
przełożenie przekładni głównej, zarys
zębów i technologię ich produkcji oraz
obniżenie oporów ruchu przez dobór innego oleju przekładniowego i zastosowanie łożysk o niższych oporach ruchu.
To co naprawdę jest zauważalne, to
szybkość zmiany biegów tej przekładni:
odbywa się to na tyle sprawnie, że można
odnieść wrażenie, że skrzynia załącza następny bieg, kiedy jeszcze nie rozłączyła

Do jazd testowych przygotowano
wiele typów podwozi
w różnych konfiguracjach,
współpracujących
z różnymi pojazdami
ciągnionymi

© A. Gawron

© A. Gawron

żarkę, „inteligentne” pompy oleju, cieczy chłodzącej i wspomagania układu
kierowniczego.
Silniki MX-11 i MX-13 są nie tylko
mocniejsze, ale dzięki korzystniejszemu
przebiegowi momentu obrotowego, osiągającego wysokie wartości przy niższych
prędkościach obrotowych, zmieniła się

poprzedniego. Efekt jest nadzwyczaj
dobry, co nie tylko podnosi komfort podróży, ale poprawia także dynamikę jazdy.
Nowe samochody DAF XF i CF wyposażono w tempomat przewidujący, który
dzięki znajomości topografii terenu odpowiednio dobiera strategię zmiany przełożeń w maksymalnym zakresie, wykorzystując przy tym energię kinetyczną pojazdu.

© A. Gawron

Podwozia
Największą zmianą widoczną w podwoziu jest nowy układ końcowego oczyszczania spalin (EAS), który jest lżejszy od
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Zmniejszenie wielkości układu oczyszczania spalin dało
także bardzo duże
oszczędności na masie. EAS waży teraz
50 kg mniej niż jego
poprzednik

© A. Gawron

niki na desce rozdzielczej. Te ostatnie
mają tę zaletę, że mogą być umieszczone w dowolnym miejscu deski rozdzielczej zgodnie z preferencjami kierowcy, co znacznie poprawia ergonomię.
Wszystkie wymienione udogodnienia
sprawiają bardzo pozytywne wrażenie
i powinny zwiększyć komfort pracy kierowcy. W moim przekonaniu nie dotyczy to jednak panelu obsługi klimatyzacji: jest on wciąż umieszczony zbyt nisko,

© DA

F Truck

W ramach poprawy
ekonomiki paliwowej
zmniejszono średnie prędkości obrotowe wału korbowego silnika, pociągnęło to
za sobą zmiany w całym
układzie napędowym

poprzedniego aż o 50 kg i ma bardziej
kompaktowe wymiary. Umożliwia to lepsze wykorzystanie miejsca na ramie do
zabudowy np. zbiorników paliwa lub innego osprzętu.
W 3-osiowych (6×2) ciągnikach XF
i CF z poprzedzającą osią pchaną i kierowaną (FTG) wprowadzono nowy mechanizm unoszenia. Składa się on teraz
z dwóch mniejszych miechów unoszących zamiast jednego dużego. Zaoszczędzono w ten sposób 30 kg. To rozwiązanie wraz z bardziej kompaktowym
układem oczyszczania spalin i kilkoma
mniejszymi „zabiegami” pozwoliło zwiększyć ładowność o 100 kg.

Aerodynamika i design
W ekonomice paliwowej duże znaczenie ma opór powietrza stawiany przez
kabinę i nadwozie, dlatego DAF udoskonalił swoje pojazdy także w tym zakresie. Zmieniono kształt i przesunięto
bliżej przedniej szyby osłonę przeciwsłoneczną, dzięki czemu usprawniono
przepływ powietrza w tym obszarze, a kierowca zyskał lepszą ochronę przed słońcem. W serii XF zastosowano także boczne osłony międzyosiowe, które zmniejszają
zakłócenia opływu powietrza.

s

a załączane funkcje są potwierdzane zmianą koloru podświetlenia danego przycisku, przez co w pełnym słońcu wybrane ustawienia są w zasadzie w ogóle
niewidoczne.
Na poprawę komfortu mają wpływ
także silniki – dzięki niższym obrotom
w kabinie jest jeszcze ciszej niż dotychczas.
Obecnie kolorem flagowym nowych
pojazdów DAF XF i CF jest niebieski. Wraz
z barwą kabin zmieniły się także takie
detale jak panel z logo marki, dodano niklowane akcenty na „grillu” i aluminiowe listwy z logo DAF przy progach kabiny
w serii XF. Wnętrze jest dostępne teraz
z nową paletą kolorów, w tym z tapicerką
w barwie koniaku kontrastującą z szarościami plastików. Całość jest uzupełniona kolorem czarnym, srebrnym lub
materiałem drewnopodobnym.
Zmienił się także wygląd zestawu
wskaźników, który teraz wydaje się ciekawszy i czytelniejszy. Wzbogacono także
menu centralnego wyświetlacza (DIP)
między zegarami, co poprawiło komunikację kierowcy z pojazdem.

Komfort kierowcy
W ramach poprawy komfortu wprowadzono zupełnie nowy panel sterowania układem grzewczo-klimatyzacyjnym
(HVAC). Nowy jest także obrotowy wielofunkcyjny przełącznik do oświetlenia
wnętrza umieszczony na centralnej konsoli, pogrupowano w bardziej intuicyjny
sposób wielofunkcyjne przyciski na kole
kierownicy oraz wraz z nową siecią elektryczną wprowadzono kodowane przełącz-
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DAF Connect
System zarządzania flotą pojazdów
DAF Connect otrzymał teraz nowe funkcje. Dzięki aktualizacji dostępnych informacji co sekundę możliwe stało się
reagowanie osoby zarządzającej flotą
w czasie rzeczywistym w tok pracy konkretnego pojazdu. Kiedy zlecenie podjęcia dodatkowego ładunku pojazdu zostaje przyjęte przez koordynatora, ten
przesyła do systemu nawigacyjnego w pojeździe informację o zmianie trasy. Kierowca musi jedynie zatwierdzić nowy
cel pośredni podróży i może kontynuować jazdę bez szukania dokładnego adresu czy nowych współrzędnych przykładowego miejsca doładunku. Ta nowa
funkcja nazywa się Live Fleet.
System może także dostarczać dyspozytorowi ostrzeżenia o zwiększonym
zużyciu paliwa czy zboczeniu z wyznaczonej trasy, informować o zbliżaniu się
do punktu za- lub wyładunku (tzw. geofencing) czy monitorować stan techniczny pojazdu w celu optymalnego planowania serwisu. DAF Connect jest
platformą otwartą, co znaczy, że może
współpracować także z innymi systemami lub zarządzać pojazdami innych
marek.
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Targi Autostrada-Polska
A.D. 2017
Katarzyna Biskupska

W dniach 9–11 maja br. już po raz 23. odbyły się kieleckie Międzynarodowe
Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska. Towarzyszyły im już
tradycyjnie wystawy: Maszbud, Rotra, Traffic Expo oraz Europarking.

argi Autostrada-Polska w tym roku zgromadziły 418 wystawców
z 20 krajów – mniej niż w poprzedniej edycji, gdyż rok temu w targach uczestniczyło 471 firm. Kielecka
wystawa już od paru lat utrzymuje się
na podobnym poziomie, jeśli chodzi
o liczbę wystawców i tym samym odwiedzających. Daleko jej do dawnego okresu
świetności, gdy wystawa była miejscem
spotkań liderów krajowych i światowych
marek branży budowlanej i każdego roku
przyciągała dziesiątki tysięcy zwiedzających, przyjeżdżających do Kielc, aby
obejrzeć najnowszy sprzęt, rozwiązania
technologiczne oraz nawiązać konkretne
relacje biznesowe. Powodem może nie

jest zastój w branży budowlanej, gdyż
nadal spodziewane jest ożywienie w tym
sektorze, m.in. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, wynikających z dostępności środków pozyskanych z Funduszy
UE na lata 2014–2020. Wśród wystawców słychać opinie, że ceny za powierzchnię targową są zbyt wysokie, a firmy
wybierają inne kanały dotarcia do klienta,
co przekłada się na zmniejszone zainteresowanie wystawiennictwem. Spore
dyskusje wzbudza również to, czy targi
powinny być organizowane co roku –
największa impreza na świecie tego typu,

Nowość od KH-kipper – bezramowa
naczepa aluminiowa N30 W1U podpięta do Renault T. Naczepa ta została
nagrodzona Medalem Targów Kielce.
Stworzono ją głównie do przewozu
sypkich materiałów stosowanych
w budownictwie, takich jak piasek
lub żwir. Umożliwia równomierne
rozłożenie materiału na drodze bezpośrednio ze skrzyni. Cienka, 5-centymetrowa warstwa zostaje rozsypana
bez użycia dodatkowego sprzętu,
co skraca czas pracy i obniża koszty
budowy. Charakterystyczny kształt
skrzyni zapobiega przyleganiu lepkiego
materiału. Skrzynia naczepy zamontowana została bezpośrednio na tylnym
wózku – w przypadku braku nacisku
na osie napędowe podczas opuszczania naczepy automatycznie popycha
ona ciągnik do przodu i umożliwia
łatwy wyjazd z grząskiego terenu
lub wyładowanego materiału
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Volvo FMX 540 8x6 z wyróżnionym
w konkursie targowym nowym modelem zabudowy KH-kipper W1MV
do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych w kopalniach.
Zabudowę charakteryzuje mniejsza
waga i co za tym idzie większa
ładowność. Podczas transportu
materiału o dużej frakcji mulda jest
narażona na nieustanne zużycie.
Przy projektowaniu konstrukcji
inżynierowie wykorzystali głównie
twardość stali HARDOX HB 450.
Energia kinetyczna uderzeń towarzyszących załadunkowi odłamków
skalnych o dużej frakcji jest doskonale rozpraszana, co przekłada się
na zwiększenie trwałości skrzyni i jej
odporności na uszkodzenia

Na stoisku EG Polska prezentowano
Tatrę Phoenix w specjalnej wersji
President, przygotowanej z okazji
jubileuszu 120-lecia istnienia
czeskiego producenta

Wywrotka tylnozsypowa W1U od KH-kipper wykonana
z mocnych blach (podłoga Hardox 450, burty Strenx 700)
zabudowana na podwoziu Renault K480 8x4

Imprezy towarzyszące

czyli monachijska Bauma, organizowana
jest co 3 lata, a targi pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze odbywają się
w cyklu dwuletnim.
Ponownie więc zauważalna była nieobecność głównych dystrybutorów podwozi ciężarowych oraz wielu ważnych
firm zabudowujących, a także producentów pojazdów specjalistycznych, takich jak pompy do betonu i betonomie-

szarki. Wyraźnie za to dało się zauważyć
„łączenie sił” i wystawianie wspólnie na
jednym stoisku. Przykładem już od paru
lat jest KH-kipper, który zgromadził aż
cztery firmy, co dało cztery wpisy w katalogu wystawców, choć było to tylko
jedno stoisko. Jak podał organizator,
targi tegorocznej edycji odwiedziło blisko 14 tys. zwiedzających, dokładnie
tyle samo, ile rok wcześniej.
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Podczas targów odbyło się sporo konferencji i seminariów o tematyce związanej głównie z budownictwem dróg i autostrad. Jednym z ważniejszych punktów
programu była debata „W dialogu buduje
się najlepiej”, organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
wraz z sygnatariuszami Białej Księgi Budownictwa Drogowego, podczas której
podsumowano, co wydarzyło się w rok
po publikacji Księgi oraz przedstawiono
wyniki współpracy resortu z przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń budow-
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Dodatkową atrakcją przygotowaną przez
organizatora targów był specjalnie wydzielony teren testowy, na którym odbywały się
pokazy dynamiczne pojazdów wywrotek
i maszyn budowlanych. Chętni mogli spróbować także swoich sił jako kierowcy wywrotki
na zaaranżowanym placu budowy pod okiem
doświadczonych instruktorów. Do dyspozycji
oddano m.in. wywrotki budowlane W1U produkcji KH-kipper na podwoziach MAN 8x8
i Scania 8x6 G450

EWT Truck&Trailer zaprezentowało
MAN TGS 33.480 z naczepą samowyładowczą Schmitz Cargobull SKI 18 SL72AK
z muldą aluminiową o kubaturze 27,2 m3

nictwa drogowego i przedsiębiorcami
tej branży. W programie spotkań znalazły
się n.in. takie konferencje jak „Bezpieczna infrastruktura komunikacyjna” i „Bezpieczeństwo techniczne maszyn budowlanych i pojazdów”. W przededniu targów
zorganizowano dzień prasowy, na którym
swoją ofertę przedstawicielom mediów
zaprezentowało kilkunastu wystawców.
Targom towarzyszył również konkurs
Big Bau Master, przeznaczony dla operatorów koparek zmagających się na co
dzień z tonami przeładunku. Uczestnicy
musieli wykazać się precyzją, zręcznością i dużym doświadczeniem w obsłudze
sprzętu podczas przygotowanych konkurencji.

Co nowego u wystawców?
Z racji naszych zainteresowań skupimy się głównie na sektorze transportowym. I mimo że nie było zbyt wielu nowości, nie zawiódł tradycyjnie KH-kipper,
który na swoim stoisku – niezmiennie od
lat w tym samym miejscu – prezentował
zabudowy samowyładowcze na podwoziach ciężarowych wszystkich producentów (DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz,
Renault, Scania, Volvo, Tatra) i dzięki
temu zabudowy tej kieleckiej spółki zdominowały tegoroczną wystawę. Producent pokazał niemal całą swoją ofertę,
była więc zabudowa trójstronna W3H
(DAF LF 4×2, MAN TGS 8×8, Tatra Phoe-

nix 8×6), zabudowa tylnozsypowa W1U
(Iveco Trakker 8 ×4, Mercedes-Benz
Arocs 8×8, Renault K480 8×4, Scania
G450 8×6), a także podwozie Renault
D18 z zabudowanym żurawiem Hyva.
Pokazano również wyróżniony w konkursie targowym nowy model zabudowy kopalnianej W1MV na podwoziu
Volvo FMX 540 8×6. Na stoisku EWT
Truck&Trailer zaprezentowano naczepę samowyładowczą Schmitz Cargobull
SKI 18 SL72AK w zestawie z ciągnikiem
MAN TGS. Po raz pierwszy w Kielcach
pokazała się też firma EG Polska – nowy
przedstawiciel czeskiej marki Tatra w Polsce z modelem Tatry Phoenix w wersji
specjalnej President. Na targach obecne
były również pojazdy Kamaz – wewnątrz
jednej z hal spółka Kamaz Polska wystawiła model 43118 6×6 z zabudową
wywrotką 1W oraz 65115 6×4 przeznaczony do zimowego utrzymania dróg.
Na stoisku Timex SA prezentowano silos samowyładowczy Kässbohrer oraz
naczepę niskopodwoziową rozciąganą
Kässbohrer SLA 4.Trzeba wymienić również firmę AEBI Schmidt Polska, lidera
w produkcji urządzeń do zimowego i letniego utrzymania dróg, która podobnie
jak KH-kipper od wielu lat jest obecna na
targach. Producent pokazał m.in. posypywarkę Stratos (pojemność zbiorników
na materiał suchy to 4–6 m3), nagrodzoną Złotym Medalem Targów Kielce.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Klienci oczekują pojazdu,
finansowania i kompletu usług
O oczekiwaniach klientów w zakresie finansowania, kompleksowości usług
i sytuacji na rynku transportowym w kolejnych miesiącach tego roku
rozmawiamy z Marcinem Tomaszewskim, dyrektorem sprzedaży Truck & Bus
w MAN Financial Services.

Jakie produkty przedsiębiorcom kupującym ciężarówki oferuje MAN Financial
Services?
Naszym najważniejszym produktem finansowym jest najem długoterminowy
pojazdów ciężarowych. Decyduje się na
niego czterech na pięciu klientów MAN
Financial Services (MFS). To jednocześnie w przybliżeniu 30% klientów marki
MAN. Oprócz najmu oferujemy również
produkty oparte na leasingu operacyjnym.
Są to leasing z opcją nabycia pojazdu po
okresie finansowania oraz tradycyjny
leasing z niską wartością rezydualną.
Produkty te przeznaczone są dla nabywców pojazdów nowych czy również
używanych?
Klienci MFS mogą wybrać najbardziej
korzystny dla siebie produkt bez względu
na to, czy pojazd jest nowy, czy używany.
Dzieje się tak, ponieważ już 2,5 roku temu
wprowadziliśmy ofertę na samochody używane wzorowaną na warunkach, które
otrzymują nabywcy nowych pojazdów.
Różnią się tylko w zasadzie wymogi formalne wobec klientów wybierających
samochody nowe lub używane, uwzględniające również wielkość transakcji.

Jakie konkretnie są te oczekiwania wobec klientów?
Formalności są standardowe: niezbędny
jest typowy komplet dokumentów, prawidłowo wypełniony wniosek leasingowy oraz udostępnienie bazowych informacji, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę
finansową firmy. W przypadku zakupu
nowych pojazdów marki MAN przedsiębiorca powinien mieć także doświadczenie w transporcie ciężkim (przynajmniej
półtora roku), cechować się tzw. pozytywną kulturą płatniczą i mieć zdolność do
obsługi długu. Jeżeli klient jest zainteresowany samochodami używanymi marki,
ma np. do dyspozycji program „MAN na
start”, który jest kierowany do firm rozpoczynających swoją biznesową drogę
w transporcie ciężkim. Wymagania wobec takich klientów są mniejsze.
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Odwróćmy pytanie: czego oczekują
klienci od takich firm jak MAN Financial Services? Na co najczęściej zwracają uwagę, wybierając najem?
Jest kilka głównych oczekiwań klientów,
które powinien spełniać profesjonalny
dostawca usług finansowych w transporcie ciężkim. Opierając się na doświadczeniu MFS, mogę stwierdzić, że jednym z najważniejszych punktów jest
kompleksowość usług oraz możliwość
integrowania produktów. Integrowania
rozumianego jako łączenie usług w ramach jednej miesięcznej raty tak, żeby
w jej kwocie mogły być zawarte:
• wieloletnie ubezpieczenie niezależne od poziomu szkodowości i stałe
w okresie umowy – zakres ubezpieczenia jest dostosowany do wartości
umowy i tzw. struktury transakcji
(suma ubezpieczenia, limity odpowiedzialności itd.). Podkreślmy, że
to są sprawy, które początkowo wydają się nieistotne, ale przy ostatecznym rozliczeniu umowy w przypadku
szkody komunikacyjnej mają duże
znaczenie, przekładające się nieraz
na tysiące złotych,
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• kontrakt serwisowy, obejmujący pełną
listę produktów i usług oferowanych
przez MAN Truck & Bus,
• podatek drogowy oraz koszty rejestracji pojazdu (wyrażone w euro),
• szeroki zakres usługi Assistance.

Czyli kompleksowość usług to numer 1?
Tak, ale to nie wszystko. Klienci oczekują również specjalizacji. Jest to druga
istotna cecha, którą wskazują przedsiębiorcy. Więcej niż 90% kontraktów MAN
Financial Services to umowy z firmami
transportowymi, dlatego tak dobrze znamy oczekiwania nabywców i specyfikę
branży transportu ciężkiego. Systematycznie dostosowujemy procedury i procesy w firmie, aby czas naszej reakcji na
zgłoszenia oraz realizacji działań był jak
najkrótszy. Wyznajemy zasadę, że czas
to pieniądz, zarówno dla naszych klientów, jak i dla MFS. W naszym przypadku
specjalizacja obejmuje wszystkie obszary
działalności, od rejestracji pojazdu do
windykacji. Te zasadnicze elementy decydują o tym, czym różni się podmiot
typu „captive”, czyli MAN Financial Services, od uniwersalnej firmy leasingowej.
Jakie są inne potrzeby klientów?
Kolejny aspekt mogę opisać na podstawie praktyki MAN Financial Services.
Obok kompleksowości usług, integrowania produktów i specjalizacji branżowej,
klienci doceniają także szybkie i wygodne
zakończenie umowy. Przeważająca część
przedsiębiorców korzysta z opcji zwrotu
pojazdu do finansującego (MFS) z chwilą
zakończenia umowy w ramach gwarantowanego przez markę odkupu, czyli bez
konieczności wykupywania pojazdu i jego
późniejszej odsprzedaży. W przypadku
leasingu mówimy tu o kwocie sięgającej
40–45 tys. euro za pojazd, której klient
nie musi „zamrażać” w wykupie samochodu. W przeciwieństwie do typowych
firm leasingowych zajmujących się finansowaniem różnych środków trwałych
dla nas terminowy zwrot pojazdu do finansującego jest naturalnym procesem,
który w całości obsługujemy w ścisłej
współpracy z marką MAN. Ze względu
na przepisy podatkowe i prawne najmu
długoterminowego możemy też zaoferować przedsiębiorcom dużo bardziej
elastyczne rozwiązania niż w przypadku
klasycznej umowy leasingu operacyjnego. Nasi klienci flotowi i mniejsze
firmy chętnie po nie sięgają, ponieważ

daje im to większą swobodę i możliwość
wykorzystania zalet kompleksowych produktów i usług.
Nasze podejście jest skupione na wspieraniu TCO, czyli całkowitego kosztu posiadania i użytkowania pojazdów. Opiera
się ono na zintegrowanych rozwiązaniach i stabilnych kosztach. Widzimy to
zresztą w ewolucji rynku i zmieniającej
się świadomości nabywców – coraz częściej rozmawiamy z przedsiębiorcami o TCO
i zagwarantowaniu im mobilności, a rzadziej klienci traktują cenę pojazdu i koszt
leasingu jako główne kryteria wyboru.

„Wyznajemy zasadę, że czas to pieniądz,
zarówno dla naszych klientów, jak i dla
MFS. W naszym przypadku specjalizacja
obejmuje wszystkie obszary działalności,
od rejestracji pojazdu do windykacji.
Te zasadnicze elementy decydują o tym,
czym różni się podmiot typu »captive«,
czyli MAN Financial Services,
od uniwersalnej firmy leasingowej”.
Jak to wygląda w praktyce?
Odpowiedzią na potrzeby klientów jest
połączenie trzech obszarów: sprzedaży
samochodów, finansowania i kompleksowych usług. Dokładnie tego od MAN
Financial Services oczekują przedsiębiorcy – jak najbardziej opłacalnego leasingu i kompleksowych rozwiązań: ubezpieczonego i przygotowanego do jazdy
samochodu z kontraktem serwisowym
i pełną gwarancją.
Co ciekawe, coraz częściej obserwujemy,
że firmy uzależniają zakup pojazdu marki
MAN od otrzymania atrakcyjnej oferty
z tymi wszystkimi elementami. Z naszego punktu widzenia połączenie sprzedaży z finansowaniem i usługami przekłada
się również na szybsze przeprowadzenie
całego procesu zakupu. Jest to więc korzystne rozwiązanie dla klienta, marki
MAN i MFS.

Czy liczba klientów takich usług i produktów w MFS rośnie? Które usługi
przedsiębiorcy wybierają najczęściej?
W 2012 r. sprzedaż MAN Financial
Services wyniosła około 500 pojazdów,
ale w 2016 r. było ich już ponad 1500.
Obok finansowania i ubezpieczenia chętnie wybieranym produktem jest kontrakt serwisowy, a na dalszych miejscach
podatek drogowy i Assistance. Przy leasingu w MAN Financial Services warto
w ramach jednej miesięcznej raty połączyć te produkty i usługi: wieloletnie
ubezpieczenie stałe w okresie umowy
i niezależne od szkodowości, podatek
drogowy, kontrakt serwisowy i Assistance. Jak wspomniałem, istotna jest
dla nas zasada „czas to pieniądz”, a taka
kompleksowa oferta pozwala naszym
klientom zaoszczędzić zarówno czas, jak
i pieniądze.
Jaka będzie II połowa 2017 r. z perspektywy MAN Financial Services? Jakie zjawiska zaobserwujemy? Na co powinni przygotować się klienci?
Dobra dynamika wzrostu w poszczególnych sektorach gospodarki przekłada się
zazwyczaj na rosnącą liczbę kontraktów leasingowych. Branża transportowa
z pewnością się rozwija, choć po dużym
tempie wzrostu sprzed ponad roku obecnie ta dynamika spadła i utrzymuje się
na poziomie zbliżonym do 3–4%. Mają
na to na pewno wpływ europejskie regulacje związane z płacą minimalną
kierowców, a tym samym z mniejszą
opłacalnością działalności transportowej.
Regulacje te wymuszą zmianę modelu
funkcjonowania wielu firm transportowych. Do tego dochodzi niepewność
rynkowa związana z Brexitem oraz sytuacją w USA. Elementy te mają wpływ
zarówno na zmiany kursów walut, jak
i ceny paliwa.
Czy to powstrzyma dalszy rozwój branży? Zdecydowanie nie, ale na pewno
wzmocni poczucie niestabilności, które
będzie miało wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców, wymusi poszukiwanie nowych rozwiązań i nisz rynkowych oraz konieczność szybkiej adaptacji
modelu biznesowego do zmieniających
się warunków.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Renata Pawliszko
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Kontenery
na celowniku
Krone
Dariusz Piernikarski

O tym, jak wygląda aktualna oferta Krone
w zakresie pojazdów przeznaczonych
do przewozu kontenerów, mogliśmy się
zapoznać tam, gdzie pojawiają się
najczęściej – w terminalu kontenerowym
portu Rotterdam.
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odczas zorganizowanych pod koniec kwietnia warsztatów prasowych mogliśmy się zapoznać
z aktualną ofertą produktową Krone –
pojazdami wykorzystywanymi do przewożenia kontenerów morskich różnej
wielkości. Prezentacja odbyła się na terenie terminalu kontenerowego (tzw.
Kramer City) w porcie Rotterdam, należącego do operatora logistycznego –
Grupy Kramer, która oprócz obsługi pełnych i pustych kontenerów prowadzi
również usługi transportowe, remontowe, a także magazynowe, z uwzględnieniem ładunków wymagających kontroli
temperatury (kontenery i magazyny chłodnicze). Według wstępnych prognoz w terminalach obsługiwanych przez Grupę
Kramer w 2017 r. przeładowanych zostanie ponad 674 tys. kontenerów.

Naczepy podkontenerowe Krone
Krone ma w swoim programie produkcyjnym różne wersje podwozi Box
Liner: z łabędzią szyją i płaskie, przy-

.eu
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Zmodernizowane
podwozie SDC27 eL20
do transportu kontenerów 20-stopowych

malizacja procesów przewozowych, spedytorzy i firmy przewozowe sięgają po
podwozia uniwersalne. Krone w swoim
programie produkcyjnym ma w tej grupie pojazdów sporo do powiedzenia.
Przedstawiamy w skrócie najnowsze propozycje.

Box Liner SDC27 eL20
W krótkim podwoziu podkontenerowym Box Liner SDC27 eL20, przeznaczonym do przewożenia kontenerów
20-stopowych, inżynierowie Krone dokonali modyfikacji konstrukcyjnych, których celem była poprawa rozkładu masy
i zwiększenie ładowności. Najważniejsza
modyfikacja polega na przeprojektowaniu tylnej części – w starszej konstrukcji odległość między środkiem tylnej osi
a tylnym zamkiem mocującym kontener
SDC27 eLTU5 Plus –
udoskonalony model
uniwersalny z wysuwem pneumatycznym

wynosiła 700–900 mm przy załadunku
kontenera w skrajnej tylnej pozycji. Tak
duża odległość wynikała z konieczności
zapewnienia skutecznego działania tylnej osłony przeciwwjazdowej. W najnowszej wersji podwozia SDC27 eL20 przeprojektowano strefę deformacji, dzięki
czemu zamocowany kontener jest przesunięty o 200 mm do przodu – po zmianie odległość ta wynosi 525 mm.
Ta z pozoru niewielka zmiana przyniosła wiele innych korzyści: środek ciężkości przesunął się do przodu, nacisk na
siodło wzrósł o ok. 1 t, poprawiły się więc
pod względem trakcyjnym warunki pracy
osi napędowej ciągnika. Możliwe było
również zwiększenie ładowności typowego kontenera 20-stopowego z 27 do
28 t w standardowym transporcie drogowym, natomiast 32 t ładunku przewieziemy w transporcie intermodalnym

Naczepy
Krone
z rodziny
Box Liner

SDC27 eLTU70 – nowy
model w gamie, uniwersalny ze środkową belką
wysuwaną manualnie

© Krone

SDC27 eLTU6 –
rozsuwany model
uniwersalny

Na naczepie
SDC27 eL20 służącej do przewozu
kontenerów 20-stopowych po modyfikacjach części tylnej
można przewieźć
do 28 t w standardowym transporcie
drogowym oraz 32 t
ładunku w transporcie intermodalnym
przy dopuszczalnej
masie całkowitej
zestawu wynoszącej 44 t

© Krone

stosowane do transportu wyłącznie kontenerów jednego typu (20-, 40- lub 45-stopowych), a także pojazdy uniwersalne przeznaczone do przewożenia
wszystkich typów kontenerów od 20 do
45 stóp długości (także dwóch kontenerów 20-stopowych), włączając w to odmiany z krótkim lub długim tunelem. W sumie jest to 6 wersji z płaską ramą oraz
9 wersji z łabędzią szyją.
Zmiany w otoczeniu biznesowym
i przepisach prawnych stwarzają konieczność stałej modernizacji produktów. Od 1 lipca 2016 r. konwencja SOLAS
(międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu) nakłada wymóg określenia ciężaru kontenera (zważenia go) przed jego załadunkiem na
statek. Zgodnie z konwencją obowiązek
weryfikacji ciężaru kontenera z ładunkiem spoczywa na spedytorze. Tym samym istotne staje się również to, aby
w pełni wykorzystać dopuszczalne ładowności środków transportu (przyczep
i naczep do przewozu kontenerów).
Okazuje się, że w transporcie kontenerów (morskim, kolejowym i lądowym) ładowanych na wyspecjalizowane
pojazdy (tj. przeznaczone do przewozu
kontenerów tylko określonej wielkości)
w codziennej obsłudze zleceń trudno
jest wygenerować czas niezbędny do zamiany podwozia między dwoma kolejnymi zleceniami przewozowymi. Stąd
duży udział kursów, podczas których
przewożone są puste kontenery. Ponieważ coraz bardziej istotna staje się opty-
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Box Liner SDC 27 eLTU70
To naczepa o konstrukcji modułowej
przystosowana do transportu wszystkich
rodzajów kontenerów, a wprowadzone
zmiany w znaczący sposób uprościły obsługę. Także i w tym przypadku gruntownie przekonstruowano część tylną,
w efekcie środek ciężkości przesunął się
o 200 mm do przodu i – podobnie jak
w krótkiej naczepie eL20 – poprawiło to
warunki przekazywania siły napędowej
na koła ciągnika. Ładowność wzrosła
z 24 t do 28 t – jest to zawsze krytyczny
czynnik przy transporcie kontenerów
20-stopowych, zwłaszcza w transporcie
intermodalnym.
Zmieniono także konstrukcję środkowej belki teleskopowej, w konstrukcji wykorzystano wysokowytrzymałą stal klasy
S700. Dzięki tym modyfikacjom udało się
obniżyć ciężar pojazdu SDC 27 eLTU70

Andreas Völker
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dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej
i klientów kluczowych Krone
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do- i z kolejowego terminalu rozładunkowego przy dopuszczalnej masie całkowitej zestawu wynoszącej 44 t. Korzyścią dodatkową dla użytkownika jest to,
że skrócenie części tylnej podwozia, powodujące wspomniane przesunięcie
środka ciężkości do przodu, gwarantuje
lepszy rozkład obciążeń i pozwala uniknąć przekroczenia nacisków na osie, co
w przypadku kontroli skutkuje brakiem
kosztownej kary.

Naczepy podkontenerowe w ogólnym obrocie Krone mają relatywnie niewielki udział, mieszczący się w przedziale 5–15%, w zależności od kraju czy regionu. W tej grupie produktów chcemy
oferować pojazdy o wysokiej jakości i jednocześnie najszerszych
możliwościach wykorzystania, stąd tak duża złożoność techniczna. W rozwoju kierujemy się szczególnie dążeniem do
uproszczenia obsługi, co przynosi także dodatkowe korzyści
w postaci obniżenia masy własnej. Jest to istotne, gdyż w wielu
krajach w pojazdach wykorzystywanych do przewozu kontenerów mierzone są naciski na osie. Nasi klienci stają się coraz bardziej wyczuleni na to, ile waży naczepa podkontenerowa.
Perspektywy dla tego segmentu rynku są dobre, rośnie liczba
zamówień, wynika to oczywiście z rozwoju wymiany towarowej
i kontenerowych przewozów morskich. W Europie rozbudowują
się największe porty obsługujące kontenery, takie jak Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven czy rumuńska
Konstancja. Ważnym rynkiem zbytu – poza oczywiście krajami
Unii Europejskiej – jest również Turcja, choć tam, przyznaję, poszukiwane są zdecydowanie prostsze konstrukcje.
Nasze podwozia wielofunkcyjne, w których się specjalizujemy,
poszukiwane są głównie przez klientów z takich krajów jak
Niemcy, kraje Beneluxu i kraje skandynawskie. Ich promień
działania ogranicza się zazwyczaj do 50–150 km od portu
przeładunkowego.

© Krone

Problemem przy przewozie kontenerów są
zbyt niskie naciski
na oś napędową ciągnika przy zamocowaniu
kontenera 20-stopowego z tyłu. Rozwiązaniem są podwozia
dedykowane lub uniwersalne pozwalające
na zmianę położenia
jednostki ładunkowej
lub przekonstruowanie
tyłu naczepy
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Naczepa eLTU6 to pojazd uniwersalny zoptymalizowany pod kątem
przewożenia kontenerów 20-stopowych, zabiera oczywiście także największe kontenery 45-stopowe

© D. Piernikarski

o 500–900 kg (w zależności od zastosowanej ramy). Dzięki współpracy z klientami
wielofunkcyjne podwozie podkontenerowe Krone zostało udoskonalone w aspekcie obsługowym – dotyczy to zwłaszcza
rozsuwania części przedniej (zrezygnowano z siłowników pneumatycznych na
rzecz obsługiwanych manualnie układów
mechanicznych). Przystosowanie pojazdu
do przewożenia kontenerów w położeniu
środkowym lub tylnym lub do transportu kontenerów 45-stopowych jest znacznie łatwiejsze. Co istotne, dwa kontenery
20-stopowe mogą być przewożone przy
tym samym teoretycznym rozstawie osi
co pojedynczy kontener 40-stopowy.
Start produkcji naczepy podkon tenerowej ze środkowym wysuwem
SDC 27 eLTU 70, której prototyp pokazano po raz pierwszy na IAA 2016,
to czerwiec br.

Box Liner SDC 27 eLTU6
oraz eLTU5 Plus
Krone Box Liner SDC 27 eLTU6 to innowacyjna naczepa podkontenerowa
zoptymalizowana pod kątem przewożenia dwóch kontenerów 20-stopowych
w położeniu środkowym przy zachowaniu prawidłowego rozkładu nacisków.
Jednostki ładunkowe mogą być przesunięte na tył w celu za- lub rozładunku.
Taki sposób transportu gwarantuje, że
co najmniej 25% obciążenia będzie spoczywać na osi napędowej. Oczywiście
opisywana naczepa jest nośnikiem uniwersalnym – jest przystosowana do przewożenia wszystkich rodzajów kontenerów, także tych 45-stopowych.

Skrócenie odległości
o 200 mm między tylnym
mocowaniem kontenera
a środkiem ostatniej osi
z 700–900 mm do 525 mm
poprawia rozkład nacisków
i zwiększa ładowność
o 1 t; modyfikacje tego
typu objęły uproszczony
model eL20 (u góry) oraz
podwozie uniwersalne
eLTU 70 (u dołu)

Natomiast wersja eLTU5 Plus to chyba najbardziej solidny, a jednocześnie
wszechstronny pojazd w rodzinie Krone
Box Liner. Na naczepie tej przewieźć
można wszystkie rodzaje kontenerów,
a składane zamki o nowej konstrukcji
i łatwe odblokowywanie wysuwu w części
przedniej zwiększają prostotę i bezpieczeństwo obsługi. Wysunięcie części tylnej realizowane jest pneumatycznie, po
naciśnięciu przycisku przez operatora.

Podsumowując…
Firma Krone, modernizując swoje
produkty, zaczęła stosować kompletnie
nowe materiały – przykładem może być
użycie wysokowytrzymałej stali klasy
S700 w konstrukcji naczepy podkontenerowej SDC 27 eLTU 70. Warto jednak
zdawać sobie sprawę z tego, iż jest to materiał trudniejszy w spawaniu, wymaga
bardzo wyrafinowanych metod obróbki.
Stal klasy S700 jest lżejsza, nieco droższa
i co ważne – biorąc pod uwagę wykorzystywane przez niemieckiego producenta
technologie zabezpieczania antykorozyjnego – bardzo trudno jest ją zabezpieczyć

w procesach galwanicznych. W praktyce
trzeba wykorzystywać np. lakierowanie
proszkowe – a to właśnie taką technologię wykorzystuje się w Krone. Wraz
z wprowadzeniem nowych materiałów
rosną wymagania w zakresie zapewnienia jakości produktu końcowego. Pozytywnym efektem ubocznym jest to, że
naczepy podkontenerowe Krone stają się
bardzo trudne do skopiowania – specjalizują się w tym producenci pochodzący
z krajów o niskich kosztach wytwarzania. Ta tania konkurencja jest również
jednym z powodów, dlaczego Krone przesuwa swój profil produkcyjny w stronę
bardziej złożonych rozwiązań – uniwersalnych podwozi podkontenerowych,
dających klientom wiele korzyści.
Bez wątpienia szersze wykorzystanie
zaawansowanych materiałów to punkt
wyjścia w przyszłym projektowaniu naczep. Już w niedalekiej przyszłości powinniśmy się spodziewać tego, że wszyscy
producenci, którzy chcą odgrywać ważną
rolę w branży związanej z produkcją naczep sięgną po zaawansowane materiały
– i to nie tylko po wysokogatunkowe
stale o podwyższonej wytrzymałości.
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Święto Inter Cars
31 maja w Zakroczymiu spółka Inter Cars zorganizowała oficjalne otwarcie swojej
najnowszej inwestycji. Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS to jedno
z najnowocześniejszych centrów logistycznych w Europie. Koszt inwestycji szacowany
jest na około 200 mln zł. Jej uruchomienie umożliwi firmie dalszy rozwój.

trakcie uroczystości zaproszeni goście, tj. właściciele
warsztatów samochodowych,
dostawcy, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, inwestorzy
i reprezentanci instytucji finansowych,
szkół oraz uczelni zawodowych, mieli
okazję zwiedzić Europejskie Centrum
Logistyki i Rozwoju ILS, zapoznać się
z wynikami finansowymi spółki za rok
2016 oraz być świadkami przekazania
kierownictwa nowemu prezesowi zarządu Maciejowi Oleksowiczowi.
Oprócz tego w czasie spotkania dziesięciu spośród ponad 50 tysięcy współpracujących ze spółką przedstawicieli
warsztatów otrzymało certyfikaty Ambasadora Osobowych Sieci Warsztatowych w Polsce. Wyróżniono partnerów
dbających o klientów i zapewniających
najwyższe standardy usług. „Dla naszych partnerów sukces Inter Cars stanowi wartość i element własnego sukcesu. Spotkanie odbywało się pod hasłem
synergii, która najlepiej definiuje sposób,

w jaki Inter Cars postrzega swoją rolę na
rynku oraz funkcję uczestnika życia społecznego. Bo synergia to współdziałanie.
Połączenie inicjatyw, które dzięki współpracy generują wyższe zyski niż każdy
z uczestników biznesowej kooperacji
mógłby wypracować samodzielnie” –
powiedział Maciej Oleksowicz, nowy prezes zarządu spółki.
Centrum Logistyczne w Zakroczymiu powstało z inicjatywy Grupy Inter
Cars we współpracy z firmami Goldbeck,
Beumer GmbH, WDX SA, Awbud SA,
Asseco oraz Konsalnet i Euroledlighting.
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Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS
to najnowsza inwestycja Inter Cars. Dzięki
niej Grupa będzie w stanie zminimalizować
koszty prowadzonej działalności oraz zoptymalizować swoją pracę

Centrum zapewnia pełną automatyzację najważniejszych procesów związanych z obsługą dystrybucji produktów
zamówionych przez klientów z całego
świata. Daje możliwość wysłania niemal
10 mln paczek rocznie i spakowania do
nich prawie 130 mln sztuk towarów.
Wspomagane będzie ośmioma regio-
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nalnymi centrami dystrybucji, trzema
w Polsce i po jednym na Łotwie, Ukrainie, Węgrzech, w Rumunii i Chorwacji.
„Nasza sieć logistyczna jest przygotowana do ekspansji. Każdego dnia wysyłamy 300 samochodów we wszystkich
kierunkach. Jako że kolejne segmenty
oferty Inter Cars dynamicznie się rozwijają, wciąż trwa rozbudowa centrum
o kolejne powierzchnie” – powiedział
Wojciech Aleksandrowicz, prezes ILS,
operatora logistycznego Inter Cars.
Uruchomienie centralnego magazynu pozwoli na optymalizację kosztów
logistyki – będą one rosły wolniej niż
przychody i marże. Zgodnie z założeniami inwestorów zakup najnowocześniejszych sorterów i systemów magazynowych przełoży się na wzrost wydajności
spółki. Inwestycja jest korzystna nie
tylko z perspektywy Inter Cars, ale i regionu – dzięki niej pracę zyska 250 osób.

O centrum
Cały teren inwestycyjny Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS
zajmuje 15 ha. Łączna powierzchnia magazynowa to z kolei 40 tys. m2 – na nią
składają się obecnie 3 hale. Hala główna, zbudowana od podstaw, ma powierzchnię 30 tys. m2 i znajduje się w niej
14 tys. m2 4-poziomowej zabudowy regałowej. Dwie mniejsze hale, o powierzchni po 5 tys. m2 każda, powstały we
wcześniej istniejących już budynkach.
W hali głównej znajduje się system
przenośników o długości 11 km. Do sortowania towarów stosuje się tu specjalny system. Składa się on ze stacji przyjęcia dostaw i zwrotów, taśmociągów,
sortera towarów (sorter typu crossbelt,
który dzieli towar klientów) i sortera
opakowań wysyłkowych (shoe sorter,
dzielącego opakowania wysyłkowe na
kierunki). Dzięki zastosowaniu sorterów
ILS będzie w stanie przesortować nawet
do 500 tys. sztuk towaru oraz wydać
60 tys. paczek w ciągu 24 godzin.
„Centrum logistyczne to nasza przyszłość. Po co je zbudowaliśmy? Można
powiedzieć, że dla siebie, dla redukcji
kosztów, by zoptymalizować nasze prace.
To oczywiście prawda, ale dzięki niemu
zyskują też nasi klienci, bo na pewno
znacznie wpłynie ono na jakość obsługi.
Inter Cars zawsze starał się być liderem, wyznaczał nowe standardy i trendy.
Magazyn w Zakroczymiu jest jedyny tego

Maciej Oleksowicz – nowy prezes Inter Cars (na zdjęciu w środku) objął zarządzanie spółką. W czasie
uroczystości w Zakroczymiu zaproszeni goście byli świadkami przekazania mu kierownictwa.

typu w naszej branży w Europie. Cała
maszyneria – sorter – bardzo usprawnia
proces i redukuje liczbę pomyłek. Stoi
za nim ogrom pracy programistów, naszych ludzi, którzy projektowali, jak to
wszystko ma działać – mówi Maciej Oleksowicz. – Centrum obsługuje kilkanaście krajów Europy. Jest to w tej chwili
nasz największy magazyn, z największą ilością asortymentu, ale oprócz niego
mamy jeszcze kilka magazynów regionalnych w Polsce. Nie ukrywam, że nasze
myśli po raz kolejny wybiegają w przyszłość. Już zastanawiamy się, gdzie zbudować kolejny taki obiekt, tylko jeszcze
lepszy, jeszcze większy” – zapowiada prezes zarządu.

„Biesiada bez Granic”
W uroczystym otwarciu Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS
wzięło udział ok. 2,5 tys. klientów Inter
Cars. Jego otwarciu towarzyszyła „Biesiada bez Granic”, na początku której
wszystkich gości powitał Radosław Grześkowiak, prezes zarządu Inter Cars Marketing Services. Następnie Wojciech Aleksandrowicz, prezes zarządu spółki ILS,
przybliżył historię powstania centrum
i opowiedział o pomyśle Krzysztofa Oleksowicza, założyciela i byłego prezesa zarządu Inter Cars, od którego wszystko się
zaczęło.

Po podziękowaniach i krótkiej części
oficjalnej goście zostali zaproszeni do
wzięcia udziału w zabawowej części
„Biesiady bez Granic”.

Kilka słów o Inter Cars
Grupa Inter Cars obejmuje swoim
zasięgiem 462 filialne punkty dystrybucyjne w całej Europie, w tym 236 poza
Polską. Spółka oferuje części do aut osobowych, ciężarówek i motocykli, dystrybuuje opony, oleje, akumulatory, elementy karoserii i wyposażenie warsztatów.
Na koniec 2016 r. eksport towarów stanowił 36% całkowitej sprzedaży grupy.
W ciągu czterech lat ma wzrosnąć do
45%. Jak podaje spółka, planowany wzrost
nie byłby możliwy do osiągnięcia bez
inwestycji w rozwój systemu logistycznego, stąd też m.in. budowa nowego
centrum.
W chwili debiutu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w 2004 r. Inter Cars generował sprzedaż na poziomie 613 mln zł.
Rok ubiegły Grupa zamknęła wynikiem
prawie 6 mld zł przychodów i 230 mln zł
zysku netto. Kolejny cel sprzedażowy to
osiągnięcie minimum 10 mld zł sprzedaży w 2020 r.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Inter Cars
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Naprawa sprzęgła
w Mercedes-Benz Tourismo
Jak uporać się z nieprawidłowym funkcjonowaniem
sprzęgła w autobusie Mercedes-Benz Tourismo RHD
o pojemności silnika 11 957 ccm i mocy 300 kW
wyprodukowanym w 2008 r.? Zobaczmy…

ział techniczny Schaeffler Polska otrzymał
zgłoszenie dotyczące autobusu Mercedes-Benz Tourismo. Pojazd szarpał podczas ruszania i „drżał” w czasie jazdy przy prędkości obrotowej silnika około 1100 obr/min. Drgania
podczas jazdy występują w trakcie przyspieszania i ustalonej prędkości pojazdu, natomiast przy
lekko lub całkowicie odpuszczonym nacisku na pedał gazu omawianego efektu nie ma. Należy dodać, że problem pojawił się po wymianie silnika
i tarczy sprzęgła. W chwili wymiany pojazd miał
przebieg około 700 000 km. Przed wymianą silnika i zużytej tarczy sprzęgła opisywanych niedogodności nie było.
Poszukiwania rozwiązania problemu rozpoczęto od
sprawdzenia silnika, układu paliwowego, układu
rozruchu, elementów zawieszenia zespołu napędowego oraz wału napędowego. W tym zakresie
żadne nieprawidłowości nie zostały stwierdzone.
Wszystko zatem wskazywało na nieprawidłowości
w zespole sprzęgła.

Szukamy przyczyny
W celu zdiagnozowania i ewentualnej wymiany
sprzęgła przystąpiono do jego demontażu. Pierwszym krokiem było odłączenie akumulatorów,
spuszczenie płynu chłodzącego i odkręcenie wału
napędowego od strony retardera. Następnie podparto silnik, a skrzynię biegów posadowiono i przymocowano do dźwignika hydraulicznego. W dalszej kolejności zdemontowano rozrusznik, siłownik
sprzęgła, odłączono elementy wybierania biegów

i przewody płynu od retardera. Potem odkręcono
śruby łączące silnik ze skrzynią biegów i odłączono
skrzynię biegów od elementów elastycznych jej
zawieszenia, tzw. poduszek. Po tym wszystkim
odsunięto zespół retarder–skrzynia biegów w stronę przodu pojazdu i zdemontowano elementy
sprzęgła (fot. 1).
W kolejnym kroku sprawdzono docisk, tarczę,
łożysko oporowe sprzęgła, tuleję prowadzącą łożysko oporowe, stan wielowypustu i łożyskowania wałka sprzęgłowego oraz dźwigni tzw. łapy
sprzęgła i tłoczyska siłownika sprzęgła. Ponadto
skontrolowano stan powierzchni ciernej koła zamachowego i łożyska podporowego (pilotującego)
wałka sprzęgłowego. Nie stwierdzono wycieków z uszczelniacza wałka sprzęgłowego i wału
korbowego.
Stan powierzchni ciernej koła zamachowego z niewielkimi odchyłkami kształtu i chropowatości,
adekwatnymi do przebiegu pojazdu, pozwala na
dalszą eksploatację komponentu. Łożysko pilotujące ma luz i widoczne wycieki smaru, musi więc
zostać wymienione (fot. 2 i 3).
Ze względu na stan powierzchni tulei prowadzącej
łożysko oporowe o niewielkim stopniu zużycia
może być nadal eksploatowane. Stan łożyskowania dźwigni sprzęgła i jej punktów połączenia
z łożyskiem oporowym i siłownikiem sprzęgła –
bez uwag eksploatacyjnych (fot. 4). Siłownik
sprzęgła bez śladów zużycia eksploatacyjnego.
Następne fakty wynikające z oględzin to: kliny
wielowypustu wałka sprzęgłowego bez śladów
nadmiernego zużycia, luz na łożyskowaniu wałka
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Fot. 1. Odsunięta skrzynia biegów,
sprzęgło przykręcone do koła
zamachowego

Fot. 2. Koło zamachowe
– powierzchnia cierna

Fot. 3. Łożysko podporowe
(pilotujące) wałka sprzęgłowego
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Fot. 4. Dźwignia sprzęgła (łapa) i tuleja
prowadząca łożyska oporowego

W trakcie oględzin uwidoczniła się też powierzchnia płyty dociskowej docisku sprzęgła z dużymi,
adekwatnymi do przebiegu, śladami zużycia pod
kątem kształtu i chropowatości. Widać, że końcówki sprężyny talerzowej są wytarte w miejscu współpracującym z talerzem pomocniczym
łożyska oporowego (ślad zgodny z przebiegiem pojazdu) (fot. 7).
Zlecono zatem wymianę docisku sprzęgła. W czasie naprawy uwidocznione też zostały ślady delikatnych poślizgów sprzęgła na powierzchni ciernej płyty dociskowej i koła zamachowego.
Nie stwierdzono za to przebarwień na docisku
i kole zamachowym, świadczących o przegrzaniu
sprzęgła. Tarcza sprzęgła nie ma śladów zużycia
okładzin i wielowypustu jej piasty (element krótko
po wymianie). Elementy sprężyste tłumika drgań
skrętnych i ich gniazda bez uszkodzeń (fot. 8).

Fot. 5. Kliny wielowypustu
wałka sprzęgłowego
sprzęgłowego prawidłowy (fot. 5). Z kolei łożysko
oporowe sprzęgła zostało zużyte, ma duży luz, musi
zostać wymienione. Ponadto stwierdzono smar
na tulei wewnętrznej łożyska oporowego. Jest ona
wykonana z tworzywa sztucznego i nie może być
smarowana (fot. 6). Smar sprzyja gromadzeniu się
zabrudzeń, co w przypadku wykorzystania tworzywa sztucznego skutkuje silnym ograniczeniem
przemieszczania się łożyska po tulei prowadzącej.
Powoduje to brak płynnego zaciśnięcia tarczy
sprzęgła, a to generuje poślizg i szarpanie przy zmianie biegów.

Fot. 6. Łożysko oporowe, tuleja
wewnętrzna łożyska z tworzywa
sztucznego

Fot. 7. Docisk sprzęgła – powierzchnia
płyty dociskowej i końcówki sprężyny
talerzowej

dowego w kolejności odwrotnej do demontażu,
zwracając uwagę na technologię montażu sprzęgła
LuK, zgłoszone nieprawidłowości przestają występować.
Podczas montażu sprzęgła w tym autobusie należy:
1. Odtłuścić powierzchnie cierne docisku sprzęgła
i koła zamachowego (stan koła nie kwalifikował go do toczenia i wymiany).
2. Posmarować niewielką ilością smaru litowego wielowypust wałka sprzęgłowego, a następnie przesunąć kilka razy po nim tarczę
sprzęgła, pozostały na piaście tarczy nadmiar
smaru usunąć.
3. Nie smarować tulei wewnętrznej łożyska
oporowego.
4. Posmarować niewielką ilością smaru (litowy)
punkty styku dźwigni sprzęgła z łożyskiem
oporowym i trzpieniem siłownika sprzęgła.
5. Ustawić tarczę sprzęgła w osi wału korbowego.
6. Dokręcić docisk do koła zamachowego wymaganym momentem i w wymaganej kolejności.
7. Po dokręceniu docisku wyjąć blokady transportowe (fot. 9).

Fot. 8. Tarcza sprzęgła
z tłumikiem drgań skrętnych

Rozwiązanie problemu
Po przeprowadzonej analizie technicznej stwierdzono, że główną przyczyną szarpania podczas ruszania autobusu jest zużycie powierzchni ciernej
płyty dociskowej i smar na tulei wewnętrznej łożyska. Współpraca nowych okładzin tarczy sprzęgła
z nierówną powierzchnią płyty dociskowej skutkuje krótkotrwałą utratą przyczepności, co w połączeniu z oporami przemieszczania się łożyska
oporowego względem tulei prowadzącej może
powodować szarpanie podczas ruszania.
Natomiast drżenie pojazdu w czasie jazdy w zakresie prędkości 1100 obr/min spowodowane
jest nieprawidłowym doborem tarczy sprzęgła.
Gabaryty zdemontowanej tarczy o numerze referencyjnym 343020210 (średnica 430 mm, profil
klina wielowypustu 2, liczba klinów/zębów 10) odpowiadają co prawda tarczy przeznaczonej do
tego silnika i skrzyni biegów o numerze referencyjnym 343018210, jednak tłumik drgań ma inną
charakterystykę.
Niewłaściwa charakterystyka tłumika drgań skrętnych powoduje wspomniane wibracje, a inna
sztywność sprężyn tłumika może być dodatkową
przyczyną szarpania, gdy pojazd rusza z miejsca.
Po zamontowaniu zestawu sprzęgła o numerze referencyjnym 643331500 i złożeniu zespołu napę-

Fot. 9. Zabezpieczenie transportowe –
przy nitach znajdują się zabezpieczenia
wykonane z drutu, które demontujemy
po przykręceniu docisku
Opisywany przykład pokazuje, jak ważny jest prawidłowy dobór części, szczególnie w autobusach,
które są często konfigurowane pod odbiorcę.
W tym przypadku np. zastosowano tarczę sprzęgła
z odmienną charakterystyką tłumika drgań skrętnych, którą fizycznie akurat dało się zamontować.
Tłumik jednak może odpowiadać krańcowym parametrom silnika, tzn. momentowi maksymalnemu, ale może być przeznaczony do innego przebiegu wartości momentu obrotowego w funkcji
prędkości obrotowej, obciążenia danego silnika
w danym pojeździe.
Aby dobrane części funkcjonowały prawidłowo,
należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu
lub zespołu napędowego. W razie niejasności
można skorzystać z porad i informacji technicznych
LuK zamieszczonych na portalu REPXPERT.
Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Schaeffler
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Srebrne wesele Fliegl Trailer
Dariusz Piernikarski
Huczna uroczystość dla klientów, pracowników oraz
zaproszonych gości zorganizowana na terenie fabryki w Triptis
– w ten sposób firma Fliegl Trailer, niemiecki producent pojazdów
użytkowych, celebrowała 25-lecie swojego istnienia.

ulminację obchodów 25-lecia Fliegl
Trailer przygotowano w piękny
weekend 5–6 maja. Zaproszeni
goście mogli zobaczyć niemal wszystko,
co w swojej fabryce w Triptis Fliegl projektuje, produkuje i wypuszcza na drogi.
Ekspozycja podzielona na grupy (parki)
tematyczne obejmowała ponad 60 przyczep i naczep – od sprawdzonych i produkowanych w dużych ilościach naczep

kurtynowych, poprzez naczepy samowyładowcze, naczepy i przyczepy niskopodwoziowe, podwozia podkontenerowe po innowacyjne rozwiązania będące
jeszcze rzadkością na rynku. Słowem, był
to imponujący show pojazdów użytkowych przeznaczonych do najróżniejszych
zadań transportowych i przewożenia najróżniejszych towarów. Prezentujemy to
na zdjęciach będących ilustracją artykułu.

W przypadku modeli naczep RoadRunner Ultralight Coil, MegaRunner Coil Greenlight
i kompaktowym RoadRunner Coil Xtra short klienci mogą opcjonalnie zdecydować się
na przystosowanie tych pojazdów do przewozu zwojów drutu i stalowych taśm
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Fliegl Trailer: narodziny marki
Josef Fliegl w 1970 r. przejął gospodarstwo swoich rodziców w miejscowości
Kastl koło Altötting. Nie był zadowolony
z produktów swoich dostawców i dlatego
zdecydował się na założenie firmy zajmującej się konstruowaniem i produkcją maszyn. Nie mając niezbędnego wykształcenia kierunkowego, początkowo
zatrudnił specjalistów, ale już w 1976 Josef Fliegl uzyskał dyplom konstruktora.
Od tego czasu firma przyspieszyła swój
rozwój, by w 1981 r. przekształcić się
w spółkę Maschinenbau Fliegl GmbH –
siedzibą pozostawało Kastl.

.eu
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Wkrótce po zjednoczeniu Niemiec
założyciel senior poszukiwał możliwości
ekspansji na terenie odzyskanych landów. Szansa taka pojawiła się w miejscowości Triptis w Turyngii. Tu kupiono
sporych rozmiarów warsztat naprawiający pojazdy rolnicze. Aby zapewnić
sprawny rozwój rodzinnej firmy w nowym miejscu, Josef Fliegl powierzył obowiązki kierowania zakładem w Triptis
swojemu 22-letniemu wówczas synowi
Helmutowi.
To, co później zaczęło się dziać w Triptis, można nazwać swojego rodzaju rewolucją przemysłowo-kulturalną. Ponieważ Helmut Fliegl jest Bawarczykiem,
prowadzenie własnej firmy pojmuje jako
zadanie realizowane w trybie 24/7. Początkowo niekoniecznie spotykało się to
ze zrozumieniem wychowanych w so-

Do najważniejszych produktów w asortymencie Fliegl należą naczepy kurtynowe typu
Greenlight. Wersja RoadRunner Twin z dwoma osiami 10-tonowymi to oszczędność
na opłatach drogowych, paliwie i kosztach eksploatacji, mała masa własna, duża
ładowność i zmniejszone zużycie elementów

Fliegl Trailers ma w ofercie pełny asortyment pojazdów przeznaczonych do przewozu
kontenerów – jest to w sumie 9 typów; ciekawą propozycją jest podwozie na kontenery
20-stopowe o masie własnej poniżej 3000 kg (na zdjęciu)

cjalistycznym duchu pracowników, ale
wkrótce pojęli, że otwierają się przed
nimi korzystne perspektywy zawodowe.
Początkowo produkowano przyczepy
samowyładowcze i niskopodwoziowe,
potem pojawiły się aspiracje, by stać się
producentem masowym. Program produkcyjny obejmował niemal wszystkie
rodzaje przyczep i naczep, na które istniał popyt – z wyjątkiem cystern i chłodni. Helmut Fliegl, wyczuwając koniunkturę, zdecydował się, aby w 2004 r.
przenieść produkcję naczep (kurtynowych, samowyładowczych i podkontenerowych) do nowo wybudowanego zakładu nr 2 (Werk 2), znajdującego się

Do lekkich zastosowań budowlanych można
wykorzystać jedną z przyczep Fliegl: tandemową
Trio, platformową TPS, wywrotkę trójstronną TSK
lub model TTS, którego niskopodwoziowa platforma
o szerokości 2 m jest unikatowa na rynku

Przewóz cięższych maszyn budowlanych
można zrealizować, korzystając z 3- lub
4-osiowych naczep niskopodwoziowych,
które charakteryzują się lekką, ale niezwykle wytrzymałą konstrukcją specjalną
ze stali z 5-letnią gwarancją
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„Samochody Specjalne”: Marka Fliegl
Trailers ma bardzo bogate portfolio produktowe. Czy to znaczy, że w każdym
segmencie rynku chcecie zaznaczyć
swoją obecność?
Helmut Fliegl: Jeśli rozmawiamy o naszej ofercie produktowej, to jesteśmy
wszechstronnym producentem, przy
czym świadomie zrezygnowaliśmy z niektórych rodzajów pojazdów. Chcemy nadal dysponować tak bogatym portfolio.
W zakładzie nr 1 powstają obecnie pojazdy niskopodwoziowe i specjalne, na
które zawsze jest stabilny popyt. Tu w zakładzie nr 2 powstają nasze pojazdy masowe, sprzedawane w znacznie większych
ilościach. 98% naszych produktów ma
europejską homologację. Sprzedaż pojazdów specjalnych nie uczyni z nas milionerów, ale ich produkcja to też praca
– doceniliśmy to w czasie ostatniego
kryzysu, gdy w zakładzie nr 1 pracowaliśmy na 3 zmiany, a zakład nr 2 stał
praktycznie bezczynny.
Czy to znaczy, że Pan jako właściciel nie
pragnie mieć firmy będącej producentem
masowym, działającym na wielką skalę?
Tak, właśnie tak. Chcemy realizować
życzenia klientów, jesteśmy na to zorientowani. I może też stąd bierze się tak
duża różnorodność produktów. Dla mnie
liczy się bardziej zadowolony klient, który
kupił jedną naczepę i używa jej i nie musi
naprawiać, niż to, że mógłbym sprzedać
10 naczep więcej. Całe szczęście, że pozostajemy firmą rodzinną i możemy sobie na takie podejście pozwolić. Można
by przytoczyć wiele przykładów producentów, którzy mieli bardzo ambitne
plany, takie sny o potędze, i nic z tego
nie wyszło. My chcemy się rozwijać –
stopniowo, co roku trochę. Mamy duże
moce produkcyjne, ale z zasady nie produkujemy większych ilości pojazdów na
stok – tylko tyle, ile potrzeba. Nie sprzedajemy tylko po to, by sprzedawać i zarabiać pieniądze. To nie jest nasza filozofia. Ważne jest, aby być w stałym
kontakcie z klientami, bo to przecież oni
zapewniają nam pracę.
Czy taką wizję, którą Pan nakreślił, jest
trudno wprowadzić w życie?

Nie jest to łatwe. Codziennie pojawiają
się nowe wyzwania, ale jest mi łatwiej,
gdyż mam bardzo silne wsparcie rodziny
i naszych pracowników. Naszym największym wyzwaniem na przyszłość jest
to, aby wszystkie podejmowane działania były zrównoważone i proekologiczne.
Chodzi o to, by jak najwięcej pozostawić
dla przyszłych pokoleń. A w codziennym biznesie musimy obserwować to, co
dzieje się na rynku i zawsze słuchać, co
do powiedzenia mają nasi klienci i jak
najwięcej z nimi rozmawiać o produktach, których od nas potrzebują.

Helmut Fliegl

,
właściciel, partner zarządzający,
Fliegl Fahrzeugbau GmbH

„Jako firma musimy dążyć do tego,
by także w przyszłości być wiarygodnym
partnerem biznesowym dla nowych
pokoleń klientów”.

W przygotowanych parkach tematycznych zgromadzono wiele innowacyjnych
pojazdów, ale równocześnie widzieliśmy
rozwiązania, także w zakresie technologii produkcji, które można by uznać za
przestarzałe. Z czego to wynika?
Powiem tak: musimy myśleć technicznie, biorąc pod uwagę zarówno sam pojazd, jak i to, w jaki sposób będzie on produkowany. W wielu obszarach jesteśmy
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daleko z przodu, ale sporo, powiedzmy,
„starych” rozwiązań nadal się doskonale
sprawdza i nie ma na razie sensu, aby
z nich rezygnować. Chodzi o efektywną
produkcję i naczepy odpowiadające potrzebom klientów, wyposażone w pewne,
niezawodne rozwiązania. Oczywiście staramy się nadążać za trendami rynkowymi, chociażby gdy chodzi o naczepy
kurtynowe, wywrotki czy podwozia podkontenerowe. Czasem o innowacyjności
produktu decydują drobne detale – my
zawsze przywiązujemy wagę do detali.
Mam tę świadomość, że nie możemy
być innowacyjni we wszystkich dziedzinach, ale staramy się też zbytnio nie odstawać od konkurencji.
Jako firma musimy dążyć do tego, by
także w przyszłości być wiarygodnym
partnerem biznesowym dla nowych pokoleń klientów. W tym celu należy doskonalić produkty, procesy produkcyjne
i kontrolować także koszty, ale nie za
wszelką cenę. Ważne jest ustalenie priorytetów: ważniejsze jest zarządzanie kosztami czy zarządzanie jakością? W naszym
przypadku na czele stawiamy jakość.
Wielu specjalistów z dziedziny finansów
wskazywało mi na potencjalne możliwości
oszczędzania w różnych obszarach naszej działalności, jednak odpowiadałem,
że nie jestem tym zainteresowany. Chcę
przekazać klientom produkt, który w całej Europie będzie uważany za produkt
wysokiej jakości, nawet po wielu latach.
Gdy na myśli mamy tylko obniżanie kosztów, to nie da się tego osiągnąć.
Wprowadzamy innowacje w produkcji,
stosujemy podobne metody montażu jak
nasi konkurenci, ale bywa, że one się nie
sprawdzają i wracamy do sprawdzonych,
klasycznych rozwiązań. Zdarza się, że
nowe technologie montażu czy rozwiązania konstrukcyjne w pojazdach są bez
zarzutu, ale w późniejszym czasie generują dodatkowe koszty związane np.
z obsługą czy naprawami. Ponieważ nasi
klienci działają pod presją kosztów, chcemy im pomóc, nie stwarzając żadnych
kosztów ukrytych, które ujawniają się
znacznie później – w warsztacie podczas naprawy.

Zdjęcie: © www.krafthand-truck.de

Zrównoważone innowacje
Początki działalności firmy Fliegl w Triptis to
produkcja pojazdów, które były wówczas najbardziej
poszukiwane w nowych landach. Dość szybko uruchomiono wytwarzanie naczep i przyczep z zabudo-

reklama

również w Triptis w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A9. W momencie rozpoczęcia produkcji nie
było jeszcze wiadomo, czy inwestycja w drugi zakład,
dająca znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych,
zostanie zamortyzowana. Jednak dzięki panującej
wówczas niezwykle dobrej koniunkturze na naczepy
fabryka Werk 2 w Triptis przez 3 lata pracowała na
granicy swoich możliwości. Spowolnienie w roku
2008 zakład w Triptis przeżył stosunkowo dobrze,
mimo że eksport standardowych pojazdów i niektórych naczep specjalistycznych z poziomu 60–90%
spadł o połowę wskutek utraty zamówień pochodzących zwłaszcza z krajów Europy Środkowej.
Bieżący program produkcyjny w firmie Fliegl był
zawsze brany pod uwagę, a że korzenie przedsiębiorstwa tkwią w technice rolniczej, to konstruktorzy
śmiało podejmowali się realizacji nawet najdziwniejszych zadań, budując pojazdy w najmniejszych
detalach spełniające nawet bardzo nietypowe oczekiwania klientów. To między innymi pozwoliło firmie przetrwać kryzys – zakład nr 2 praktycznie zaprzestał produkcji typowych naczep kurtynowych
czy wywrotek, za to „stary” zakład nr 1 pracował
pełną parą, realizując zamówienia jednostkowe lub
krótkoseryjne.
Niezależność finansowa pomogła firmie Fliegl
Trailer przejść wąskie gardła i lata kryzysu. Dlatego
elementem wizji Helmuta Fliegla jest dalsza obniżka
udziału obcego kapitału, aż do zera. „Jest to cel
osiągalny – powinniśmy do niego dojść w ciągu około
dwóch lat. Siła finansowa i samodzielność zapewniają
bezpieczeństwo również załodze. Chcemy być solidnym pracodawcą dla ambitnych pracowników, dla
ludzi, którzy chcieliby coś osiągnąć dla swoich rodzin”
– mówił podczas konferencji prasowej Helmut Fliegl.
Przez 25 lat firma utrwaliła swoją pozycję na
rynku i wypracowała czołowe miejsce pod względem
jakości produktów. Obecnie Fliegl Trailer jest postrzegane jako innowacyjna i bardzo dynamiczna
firma. Celem bieżącym jest uzyskanie obrotów rocznych na poziomie 300 mln euro. Jednym ze środków
prowadzących do celu jest rozszerzanie obszaru
działalności, czego przykładem może być przejęcie
na początku 2017 r. austriackiego producenta Hangler specjalizującego się w zabudowach samochodów
ciężarowych. Jednak jak podkreśla Helmut Fliegl, nie
chodzi tylko o bezwarunkową ekspansję: „Rozwój powinien następować u podstaw i wymaga podstaw.
Dążymy do uzyskania w całej Europie takiej pozycji
w branży, jaką mają na przykład samochody ciężarowe Volvo. W tym celu musimy zapewnić sobie
wysoki standard jakości”.
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Tomasz Bławat,
wiceprezes zarządu Lux-Truck,
autoryzowanego dealera Fliegl
Trailers w Polsce

Pozycja marki Fliegl na polskim rynku
jest coraz lepsza. Rozwój polega na tym,
że tworzone są nowe punkty obsługi naczep Fliegl na terenie Polski. Centrala
znajduje się pod Wrocławiem w siedzibie Lux-Truck w Siechnicach, uruchomiliśmy już punkt w Gdyni, w porcie, w tym
roku będzie jeszcze Kraków i Warszawa.
Punkty te powstają przy różnych działających już serwisach producentów samochodów ciężarowych, tam będą działać

handlowcy Lux-Truck, będą tam też stały
pojazdy demonstracyjne. Obecnie na terenie całego kraju działa 6 handlowców
oferujących pojazdy marki Fliegl, ale na
pewno liczba ta wzrośnie.
W strategii sprzedaży jesteśmy ukierunkowani na sprzedaż pojazdów pochodzących z seryjnej produkcji, raczej
typowych. Klientom poszukującym bardziej specjalistycznych rozwiązań oczywiście też będziemy mieli coś do zaproponowania, ale to naczepy typowe, jak
wiadomo, budują sprzedaż.
Głównym argumentem technicznym,
jaki możemy wykorzystać w negocjacjach
z przyszłymi klientami flotowymi, jest
niska masa pojazdów Fliegl. Przykładem
może być to, że w ubiegłym roku 80%

naszej sprzedaży stanowiły coil-muldy
(z wnęką do przewozu blachy w kręgach
– przyp. red.), gdyż w tej kategorii pojazdów pod względem masy własnej jesteśmy na drugim miejscu, a w dodatku
możemy konkurować niższą ceną. Zależy
nam na klientach flotowych, gdyż dzięki
nim będzie markę Fliegl lepiej widać na
drogach.
Jako generalny importer Fliegl Trailers
w Polsce działamy w ścisłym porozumieniu z centralą w Triptis. Ustalamy
wspólnie założenia i mamy uzgodniony
plan sprzedaży do zrealizowania. Jesteśmy w dobrym kontakcie, sam Helmut
Fliegl ma w zwyczaju przyjeżdżać do
Polski i wspólnie z nami odwiedzać klientów, a wtedy uważnie ich słucha.

wami plandekowymi – z oczywistych
względów dominowały naczepy kurtynowe. Wraz z rosnącą liczbą odbiorców
zagranicznych, zwłaszcza z Rosji i krajów
skandynawskich, rozpoczęto produkcję
pojazdów wykorzystywanych w dłuższych zestawach członowych oraz wózków typu dolly ze sprzęgiem przyczepowym i siodłowym do ich łączenia.

Naczepy samowyładowcze Fliegl w różnych
wersjach – stalowe, aluminiowe, prostokątne,
półokrągłe – to pojazdy do przewozu wszelkiego
rodzaju materiałów sypkich; nowością jest wywrotka o ładowności 30 t z odpornego na uderzenia i zużycie aluminium o twardości 110 HB

Ważną pozycją w ofercie Fliegl Trailers są pojazdy Longliner w różnych kombinacjach długich pojazdów ciężarowych; naczepa Fliegl Xtra long ma długość ładunkową zwiększoną o 1,30 m w porównaniu z wersją standardową

Obecnie we Fliegl Trailers zwraca się
uwagę na zrównoważony rozwój już na
etapie projektowania i produkcji wszystkich typów pojazdów. Konstruowanie,
produkcja i montaż odbywają się w jednym, centralnym zakładzie, dzięki czemu
nie ma przejazdów na dalekie odległości,
podczas których emitowany jest CO2.

Nowoczesna fabryka Fliegla w Turyngii
ma dodatni bilans energetyczny – produkcja energii elektrycznej przekracza
własne zużycie. Producent eksploatuje
elektrociepłownię blokową i ma wielkopowierzchniowe instalacje fotowoltaiczne, a do ogrzewania wykorzystuje się
zrębki i drewno odpadowe.
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W konstruowaniu pojazdów specjaliści Fliegl Trailer kierują się zasadami
zrównoważonej produkcji. Ważne miejsce w portfolio zajmują lekkie konstrukcje, o niskiej masie własnej, co daje korzyści w postaci zwiększenia ładowności
i redukcji emisji CO2. To, że Fliegl Trailers
do zagadnień ekologii i zrównoważonego
rozwoju podchodzi bardzo poważnie, zostało docenione: firma w 2016 r. otrzymała Niemiecką Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju za całościowe podejście do
efektywnego korzystania z zasobów.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Kłopoty
branży transportowej
Rok 2016 zakończył się dla branży transportowej bardzo dobrze.
Potwierdzenie tego znajdziemy w statystykach podsumowujących miniony rok.
Czy dane te pokazują pełen obraz sytuacji? Jak w rzeczywistości wygląda
kondycja finansowa firm transportowych?

aport „Polski transport stoi w korku zatorów płatniczych – sytuacja finansowa w branży”, przygotowany przez Krajowy Rejestr Długów,
pokazuje skalę zadłużenia polskich firm
transportowych. Wynika z niego, że
zadłużenie polskich przewoźników rosło
wraz z rozwojem polskich firm transportowych i umacnianiem ich pozycji na
rynku europejskim. Od 2014 r. (początek
rosyjskiego embarga na polskie towary)
niezapłacone przez firmy należności
urosły ponaddwukrotnie.
Obecny poziom zadłużenia branży notowany w KRD wynosi 664 144 592,32 zł
(czyli ponad 664 mln zł), co oznacza

wzrost o 36% w porównaniu z poziomem
zadłużenia branży w lutym ubiegłego
roku. Od czerwca 2016 r. liczba dłużników w bazie KRD zwiększyła się o ponad
4 tys. nowych podmiotów, aktualnie w bazie jest ich 20 928. Z kolei zadłużenie
w niecały rok wzrosło o 150 mln zł. Rekordowy wynik zadłużenia jednej z firm
wynosi ponad 44 mln zł, natomiast firm
z długiem przekraczającym 1 mln zł notowanych w KRD jest kilkanaście.
„Sytuacja w branży transportowej
pokazuje, że znajduje się ona na swoistej bombie zegarowej. Zagrożenia płyną
z różnych kierunków, a ogromny sukces
na arenie międzynarodowej, jaki osiąg-

nęły polskie firmy w ciągu ostatnich lat,
może niestety fałszować realny obraz
i perspektywy rozwoju sytuacji. Musimy
sobie zdać sprawę z tego, że sytuacja jest
na tyle poważna, że ewentualny kryzys
polskich przewoźników może negatywnie odbić się także na innych sektorach
gospodarki. Wstrząsy w transporcie mogą
wywołać prawdziwy efekt domina” –
mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.
Najczęściej firmy transportowe zadłużają się w bankach i firmach leasingowych. To stanowi ok. 30% łącznej
kwoty zadłużenia branży. W dalszej ko-
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Codzienne zmagania
Sytuacja polskiej branży transportowej jest dość skomplikowana, można by
nawet powiedzieć – pełna sprzeczności.
Patrząc z zewnątrz, można mieć wrażenie, że polscy przewoźnicy radzą sobie bardzo dobrze. Polski transport zajmuje silną pozycję na rynku europejskim.
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej
w 2004 r. do dziś całkowita praca przewozowa wykonywana przez polskie firmy
wzrosła o ponad 2/3, a udział przewoźników międzynarodowych realizowanych
na trasach zagranicznych oraz pomiędzy
Polską a innymi państwami wzrósł z 24,5%
do 41,6% (w latach 2004–2014) [2].
Wydawać by się zatem mogło, że notowany w 2016 r. wzrost inwestycji na
rynku jest efektem silnej i stabilnej pozycji finansowej firm transportowych.
Jednak trudności piętrzą się zarówno
w przypadku przewozów na Wschód (rosyjskie embargo wprowadzone na pol-

© KRD

Branża transportowa
i jej długi – główne fakty

skie produkty w 2014 r.), jak i na Zachód
(przepisy dotyczące wprowadzenia płac
minimalnych, rozliczania ryczałtu za
nocleg czy tzw. sojusz drogowy).
„Polski rynek transportu drogowego
cechują: nadwyżka podaży nad popytem,
konkurencja o klienta głównie za pomocą niskich stawek frachtów, rozdrobnienie, duże zadłużenie (według badań
z 2014 r. średnia wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia wynosiła 0,68), a także
stosunkowo niska marża netto wynosząca od 2% do 3%. To wszystko sprawia,
że rynek przewozowy jest bardzo wrażliwy na zmienne i mało przewidywalne
czynniki zewnętrzne, takie, jak ceny
oleju napędowego, kursy walut czy też
koszty związane z daninami, obciążenia-
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mi administracyjnymi i w ostatnim okresie regulacjami socjalnymi” – informuje
Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.
Innym problemem, z jakim boryka się
branża, jest wciąż niewystarczająca liczba
kierowców. Szacuje się, że ich niedobór
może wynosić nawet 100 tys. Według
ekspertów problem będzie się nadal
pogłębiał (każdego roku z rynku pracy
odchodzi 25 tys. pracowników), a około
40% kierowców jeszcze pracujących ma
65 lat i więcej. Sytuacji nie poprawia też
zatrudnianie pracowników ze Wschodu.
„Przewoźnicy zmuszeni są do radzenia sobie z wieloma problemami na raz.
Oprócz ponadprzeciętnej skali zatorów
płatniczych czy stale niewystarczającej

© KRD

lejności na liście znajdują się firmy windykacyjne (23%) i handlowe (12%), ubezpieczyciele (7,7%), inni przewoźnicy
(6,8%), przedsiębiorstwa przemysłowe
(3,4%) i wynajmujący pojazdy (2,3%).
Spirala zadłużenia nakręcana jest
także przez problemy finansowe kontrahentów firm transportowych, którzy nie
płacą im na czas lub nie płacą w ogóle.
Według KRD łączna wartość należności
wobec polskiego transportu przekracza
160 mln zł. Na kwotę tę składają się długi
głównych klientów przewoźników – firm
handlowych, innych transportowych,
firm z branży budowlanej i przemysłu.
Zadłużone firmy z branży mają średnio
4–5 zaległych płatności, a ich należności
przekraczają 30 tys. zł.
„Polski transport zmaga się również
z problemami mającymi źródło wewnętrzne. Jednym z nich jest zjawisko
zatorów płatniczych. Według najnowszego raportu „Portfel należności polskich
przedsiębiorstw” [1] przeciętny okres
przeterminowania faktury wynosi 3 miesiące i 3 dni. Trzeba mieć jednak świadomość, że branża transportowa zalicza
się do tych, które w największym stopniu doświadczają problemu znacznie
przeterminowanych płatności, stąd w wielu przypadkach oczekiwanie na przelew
może być jeszcze dłuższe” – dodaje
Adam Łącki.

Przyrost łącznego
zadłużenia firm transportowych w latach
2014–2017
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liczby pracowników należy wymienić
jeszcze kilka innych. Usługi transportowe obarczone są koniecznością dostosowywania się do różnych przepisów
obowiązujących na poszczególnych rynkach. Powoduje to powstawanie dodatkowych kosztów, które obok ubezpieczeń, rat leasingu czy kredytu, obsługi
prawnej i księgowej, paliwa, opłat drogowych czy w końcu serwisowania floty
sprawiają, że przedsiębiorcy często mają
realne trudności z wyjściem na swoje.
Jeśli doda się do tego normalne w tej
branży kłopoty z optymalizacją funkcjonowania firmy i organizacji tras kierowców – tzw. zjawisko pustych przewozów – to sytuacja wielu przewoźników
rzeczywiście staje się bardzo niepokojąca” – mówi Mirosław Sędłak, prezes
Rzetelnej Firmy.

Jest i nadzieja
Jak widać, piętrzące się trudności
przysparzają polskiej branży transportowej problemów. Jednak widać też pewne światełko w tunelu. Według danych

KRS w porównaniu z rokiem ubiegłym
długi wobec branży transportowej zmalały o 40 mln zł.
„Dane dostarczone przez KRD sygnalizują kilka ciekawych zjawisk, które
zauważamy również w naszej codziennej pracy. Widzimy, że przewoźnicy starają się rzetelnie spłacać swoje długi
głównym kontrahentom, o czym świadczy fakt, że w przypadku instytucji finansowych dług narasta relatywnie w niewielkim stopniu, a np. w przypadku firm
handlowych nawet się zmniejsza. Niestety zauważamy, że długi powstają
gdzie indziej, a generalna sytuacja firm
z branży szybko się pogarsza i mamy
realne obawy, że w wyniku nowych regulacji wprowadzanych przez niektóre
państwa UE część firm zniknie z rynku”
– informuje Jakub Kostecki, prezes zarządu Kaczmarski Inkasso.

O raporcie
Raport Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej SA to zestawienie danych dotyczących zadłużenia
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firm oferujących usługi w ramach transportu drogowego. W publikacji zamieszczono informacje pozyskane z bazy danych KRD o liczbie dłużników i wartości
ich zobowiązań w podziale na województwa. Raport zawiera również informacje
o głównych kategoriach wierzycieli firm
transportowych oraz pokazuje, jakiego
rodzaju podmioty są zadłużone u badanej grupy przedsiębiorstw. Partnerem raportu jest Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zrzeszający firmy
transportowo-logistyczne będące poważnymi pracodawcami z punktu widzenia rynku pracy.

Opracowała Renata Pawliszko

Przypisy:
[1] Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych
oraz Krajowy Rejestr Długów, Portfel należności polskich przedsiębiorstw, kwiecień 2017 r.
[2] Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” oraz PwC, Rynek pracy
kierowców w Polsce, październik 2016 r.
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Odpowiedni stan
techniczny podestu
ma wpływ na bezpieczeństwo zarówno ładunku,
jak i operatora

Przydatny pomocnik.
Eksploatacja podestów
załadowczych
Marek Rutka
Podesty załadowcze to coraz częściej zamawiany
element wyposażenia dodatkowego różnego
rodzaju pojazdów. Aby urządzenia te bezawaryjnie
i bezpiecznie działały, ważne są zarówno
odpowiednie dobranie parametrów do specyfiki
zadań, jak i prawidłowa eksploatacja.
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rzedstawiciele producentów i dystrybutorzy podestów załadowczych (popularnie zwanych windami załadunkowymi) zgodnie twierdzą,
że ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost
zainteresowania tymi urządzeniami. Powodów jest kilka, ale do jednych z najważniejszych zaliczyć należy ogólną profesjonalizację na rynku usług transportowych.
Firmy bądź osoby prowadzące działalność gospodarczą w sektorze transportowym, chcąc sprostać rosnącej konkurencji, muszą dostosowywać posiadane
pojazdy do oczekiwań i wymogów klientów. Niemal regułą stało się, że zleceniodawcy usług transportowych – szczególnie dotyczy to umów długoterminowych
– wymagają, aby przewoźnicy dysponowali taborem o określonych parametrach, w tym np. wyposażonym w podesty
załadowcze. Poza tym wzrost popularności podestów spowodowany jest docenieniem praktycznych możliwości, jakie
daje to urządzenie. Wielu sprzedawców
– na podstawie opinii klientów – jest
zdania, że jeśli ktoś już miał w swoim sa-
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W czasie eksploatacji układy
sterowania to jeden z najbardziej
narażonych na uszkodzenia elementów podestu załadowczego

Szczelne osłony gumowe
siłowników hydraulicznych
to jeden z warunków bezawaryjnej i bezpiecznej
eksploatacji

© M. Rutka

wstawaniu uszkodzeń zarówno samego
pojazdu, jak i podestu. Co prawda wiele
zależy od umiejętności kierowcy, ale gdy
codziennie trzeba zrealizować kilka, a nawet kilkanaście operacji za- i wyładunku,
a wszystkiemu towarzyszy pośpiech, to
ryzyko uszkodzenia jest znaczne.
Jak twierdzą zarówno sami użytkownicy, jak i przedstawiciele firm zajmujących się serwisowaniem podestów załadowczych, do uszkodzenia urządzenia
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mochodzie podest załadowczy, to nie
wyobraża sobie kolejnego pojazdu bez
tego urządzenia.
Jak podkreślają zarówno sprzedawcy,
jak i użytkownicy, nie chodzi tylko o wygodę i szybkość operacji za- i wyładunku,
ale także o to, że przy korzystaniu z podestu znacznie mniejsze jest ryzyko uszkodzenia ładunku i narażenie na ewentualne odszkodowania dla zleceniodawcy.

Mniejsze ryzyko
Najczęściej podesty załadunkowe instalowane są w samochodach wykorzystywanych w transporcie dystrybucyjnym. Specyfika tego rodzaju przewozów
sprawia, że sprzęt eksploatowany jest
bardzo intensywnie – podesty uruchamiane są wielokrotnie w ciągu dnia pracy,
co sprawia, że rośnie zarówno zużycie
eksploatacyjne, jak i ryzyko potencjalnego uszkodzenia. Typowy transport dystrybucyjny jest realizowany w obszarach
gęstej miejskiej zabudowy, gdzie często
brakuje dostatecznej przestrzeni do manewrowania, a to niestety sprzyja po-
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najczęściej dochodzi podczas operacji
cofania. Podczas wykonywania tego manewru na uszkodzenia praktycznie narażone są wszystkie elementy jego układu
roboczego: siłowniki, przewody hydrauliczne, pompa hydrauliczna, ramiona
i układ sterowania. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia tych komponentów,
klienci coraz częściej decydują się na
montaż kamery cofania. Biorąc pod uwagę koszt podestu, jego ewentualnej naprawy i przestoju pojazdu, koszt nawet
dobrej klasy kamery zwraca się bardzo
szybko. Dzięki zainstalowaniu kamery
manewrowanie przebiega nie tylko sprawniej, ale i bezpieczniej – znacznie spada
ryzyko potrącenia pieszych czy rowerzystów.

Niezawodność i bezpieczeństwo
Tak jak wszystkie urządzenia techniczne, także podesty wymagają odpowiednich zabiegów obsługowych i konserwacyjnych. Warto przy tym wspomnieć,
że ze względu na umieszczenie podestów
z tyłu pojazdu ich elementy robocze i nośne
narażone są na niekorzystne oddzia-

Dużą popularnością cieszą się
platformy załadowcze
instalowane w samochodach dostawczych
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Składana platforma Anteo to nowość zaprezentowana w czasie ostatnich targów IAA
oraz podczas tegorocznych targów
Transpotec w Weronie. Umożliwia ona
korzystanie z tylnych drzwi, a podczas załadunku rozkłada się do pełnych rozmiarów

ływanie zanieczyszczeń podrywanych
z jezdni przez koła pojazdu. Kurz, piasek, żwir, błoto, woda, a w okresie zimowym błoto pośniegowe znacznie przyspieszają procesy korozyjne, które negatywnie
wpływają na trwałość i niezawodność
urządzenia.
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Nie o samą niezawodność eksploatacyjną jednak chodzi, bardzo ważne jest
także bezpieczeństwo użytkowania. Pamiętać należy, że co prawda podstawowym zadaniem podestu jest usprawnienie załadunku towarów, to jednak
zazwyczaj podczas operacji przeładunku
znajduje się na nim także człowiek.
Stąd też podczas wymaganych przepisami – dokonywanych co 6 miesięcy –
przeglądów w Urzędzie Dozoru Technicznego najwięcej uwagi poświęca się
kwestiom bezpieczeństwa użytkowania (w tym m.in. działania awaryjnego
wyłącznika i układu sterowania). Wpływ
na niezawodność i bezpieczeństwo ma
także stan osłon siłowników hydraulicznych i połączeń ruchomych ramion,
na których wspiera się platforma po-
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Krzysztof Moskwiński,
prezes zarządu Bär Cargolift Polska

Podczas okresowych kontroli w UDT
sprawdzane są układy sterowania
(wymagane są dwa niezależne sterowania, np. nożne lub pilot i sterownik zewnętrzny), układ hydrauliczny
i elektryczny. Szczególny nacisk stawiany jest na wyposażenie związane
z bezpieczeństwem użytkowania oraz
bezpieczeństwem osób postronnych
(sterowanie i oznaczenie windy). Jeżeli jakieś elementy nie funkcjonują
prawidłowo, to użytkownicy zlecają
nam ich naprawę. Elementami windy, które jednak najczęściej ulegają
uszkodzeniu lub eksploatacyjnemu
zużyciu, są migające lampy i flagi
ostrzegawcze.
Jeśli chodzi o największy wzrost sprzedaży i korzystania z usług naszego
serwisu, to jest on obserwowany
w przypadku wind instalowanych
w pojazdach o dmc. do 3,5 t.

Najczęstszą przyczyną uszkodzeń
mechanicznych platformy podestu jest
nieostrożne manewrowanie pojazdem,
gdy platforma znajduje się w pozycji
otwartej (ryzyko takiego uszkodzenia
znacznie maleje, gdy zainstalowana jest
kamera cofania). Do uszkodzeń platformy często dochodzi także wtedy, gdy
pełni ona rolę trapu przejazdowego dla
ciężkich wózków widłowych. Wspomnieć jednak należy, że wszyscy liczący się
producenci oferują warianty podestów
o specjalnie wzmocnionych platformach.
Praktyka jednak wykazuje, że tego rodzaju urządzenia są zamawiane stosunkowo rzadko (nie tylko ze względu na
wyższą cenę, ale i masę).

Dynamiczny rynek
Pod względem potencjału transportowego polski rynek należy do najbardziej perspektywicznych w Europie zarówno dla sprzedawców, jak i serwisantów
podestów załadowczych. Na naszym rynku obecni są wszyscy liczący się producenci tego typu urządzeń, m.in. Anteo,
Dhollandia, Bär Cargolift, Behrens, Dau-

tel, Palfinger, Sörensen, Zepro, DEL,
Waltco (trzy ostatnie marki należą do
Cargotec Corporation). Oferta producentów jest na tyle bogata, że montaż
podestu załadowczego jest możliwy praktycznie w każdym modelu pojazdu dostawczego, ciężarowego, naczepy i przyczepy. Najszersza oferta obejmuje modele
uniwersalne, przeznaczone do instalacji
w samochodach ciężarowych, ale są także konstrukcje przeznaczone do konkretnego modelu pojazdu, np. samochodu
dostawczego z integralnym nadwoziem
furgonowym (jak m.in. Renault Master,
Mercedes-Benz Sprinter czy Fiat Ducato).
Najbardziej popularną grupę urządzeń stanowią podesty o nośności od
750 do 1000 kg, które w pozycji transportowej zamykają skrzynię ładunkową lub
nadwozie kontenerowe. Jak podkreślają
sprzedawcy, w ostatnich latach wyraźnie
wzrosło zainteresowanie podestami przeznaczonymi do montażu w samochodach
dostawczych do 3,5 t i lekkich ciężarówkach o dmc. do 6 t. Duża w tym zasługa
dynamicznie rozwijającego się sektora
usług kurierskich, sieci dyskontów spożywczych i centrów logistycznych.

reklama
destu. Warto dodać, że zdaniem serwisantów właściwie eksploatowany podest
może „przeżyć” co najmniej dwa podwozia. Warto w tym miejscu podkreślić, że części zamienne dostępne są co
najmniej przez 20 lat od czasu zaprzestania produkcji seryjnej konkretnego
modelu podestu załadowczego. W przypadku starszych urządzeń, do których nie
jest dostępna pełna oferta części zamiennych, naprawa jest możliwa, ale
może wiązać się z koniecznością wymiany większego modułu na część od nowszego modelu.
Bardzo ważną czynnością obsługową,
która ma bezpośredni wpływ na trwałość
i bezawaryjność urządzenia, jest regularne smarowanie elementów ruchomych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów co
prawda ograniczyło liczbę punktów wymagających smarowania przy jednoczesnym wydłużeniu interwałów obsługowych, ale nie wyeliminowało tych
czynności całkowicie. W zależności od
konkretnego modelu i wielkości podestu
mogą być one wyposażone w punkty do
smarowania ręcznego lub własną instalację centralnego smarowania.
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Jak mrówka

Manitou
TMM

Katarzyna Wachowiak

© Manitou

Potrafi unieść więcej niż sam waży, jest
mały, zwinny i bardzo pożyteczny.
Podwieszany wózek widłowy zyskuje
klientów w branżach, w których liczą się
niezawodne i punktualne dostawy.

Udźwig
Wysokość podnoszenia
Silnik
Przesuw boczny masztu
Wymiary wideł
Wymiary wózka
Masa

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

Manitou TMM
2500 kg/600 mm
3 m (3,9 m z opcjonalnie montowanym masztem)
Kubota Diesel 1505 HP, moc 26,5 kW
130 mm w każdą stronę
1350 × 170 × 55 mm
szerokość ok. 2406, wysokość ok. 2598,
długość (zwis) ok. 1230 mm
ok. 2340 kg

Elementy wyposażenia: stały napęd hydrauliczny na 3 koła wraz z możliwością
blokady napędu różnicowego, podpory stabilizujące, tylne światła LED pracujące
jako oświetlenie drogowe naczepy podczas transportu, oddzielne dźwignie
dla każdej funkcji hydraulicznej, podzespoły renomowanych producentów:
silnik Kubota, pompy Casappa i Rexroth, silniki hydrauliczne Poclain.
--

edług amerykańskiego portalu branżowego www.forkliftaction.com w skali świata
sprzedaje się rocznie około 6000 wózków
podwieszanych. Około 3000 egzemplarzy w USA i 2000 w Europie. Polski
wkład w tę statystykę to rocznie kilkadziesiąt sprzedanych wózków. Producenci oczywiście nie podają dokładnych
liczb, twierdzą jednak, że mimo ostrej
konkurencji sprzedaż powoli, ale systematycznie wzrasta.
Prawdopodobnie wzrasta dlatego, że
coraz cenniejszy staje się czas. Wózek
podwieszany zapewnia możliwie najszybszy i najbardziej niezawodny rozładunek towaru. Kierowca nie musi czekać na sprzęt rozładunkowy. Odpięcie
wózka od stacji dokującej zajmuje około
jednej minuty (tyle samo zajmuje zawieszenie go z powrotem). Podnośniki są
lekkie i zwrotne (dużo bardziej niż wózki
tradycyjne), mają też dobre właściwości
terenowe – nie ma więc problemu z wwiezieniem towaru pod górę lub z transportem po bardzo nierównym podłożu.
Stąd najczęstszymi nabywcami zawieszanych podnośników są firmy budowlane. Chętnie kupują je też dystrybutorzy
miejscy, bo wózek pozwala na dostawę
w miejsce niedostępne dla ciężarówki,
np. do sklepu w wąskiej uliczce czy
bezpośrednio do magazynu. To stanowi
o przewadze tego rozwiązania nad żurawiem HDS – zasięg rozładunku jest
o wiele większy.

Producenci mają w ofercie wiele modeli przeznaczonych specjalnie dla różnych branż. Można wybierać między zakresem udźwigu (od 1,5 t do 3,5 t),
wysokością podnoszenia (od 2 do ponad
4 m), różnymi rozmiarami i rodzajami kół,
a do każdego modelu zamontować niemal każdy rodzaj osprzętu stosowanego
w tradycyjnych wózkach widłowych.
Branża budowlana interesuje się konstrukcjami z masztem stałym lub ruchomym (z możliwością przesunięcia
masztu do krawędzi ramy). W dystrybucji miejskiej sprawdzają się podnośniki
z wysięgnikiem teleskopowym z bocznym przesuwem. Można nimi załadować i rozładować samochód z jednej
strony, gdy jest on zaparkowany wzdłuż
ściany lub na ciasnej ulicy.
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Do manewrowania w ciasnych miejscach przydają się też wózki z możliwością jazdy w 4 strony (zmiana kierunku
ruchu wszystkich 3 kół). Dzięki takiemu układowi wózek może jeździć bokiem i bezpiecznie przewozić długie
ładunki po dowolnym podłożu.
Istnieją też modele specjalnie zaprojektowane do transportów drobiu –
z oponami rolniczymi i światłami o niebieskim odcieniu, przystosowane do
pracy w zapylonym środowisku.
Zaprosiliśmy do udziału w przeglądzie czołowych dystrybutorów wózków
podwieszanych. Swoje najlepiej sprzedające się maszyny zaprezentowały firmy:
Hewea (dystrybutor Manitou), ZPW (dystrybutor Terberg King Lifter) oraz HLS
(dystrybutor Palfinger).

| TECHNIKA |
Palfinger
F3 253 PX

© ZPW

© Palfinger

Wysokość podnoszenia
Silnik
Przesuw boczny masztu

Prześwit
Masa

Terberg King Lifter
Udźwig

2500 kg/1400 mm
3100 mm

Wysokość podnoszenia

Lombardini Diesel
4-cylindrowy, moc 24,5 kW

Silnik

125/125 mm w każdą stronę

Przesuw boczny masztu

od 1600 do 2800 mm
po wysunięciu

Wymiary wideł

250 mm

Długość wózka za pojazdem

2130 kg

Masa

Elementy wyposażenia: napęd hydrauliczny na 3 koła
z blokadą mechanizmu różnicowego, składane ramiona
kół, podpory hydrauliczne, osłonięte siedzisko operatora
z pasem, dodatkowe dźwignie pozwalające na dokowanie wózka z poziomu gruntu, stroboskopowa lampa
błyskowa, lusterko wsteczne, przednie i tylne
oświetlenie robocze.

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

Udźwig

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

Palfinger F3 253 PX

Długość wideł

Terberg
King Lifter

2500 kg/600 mm
2,8 m (3,2 m z opcjonalnie
montowanym masztem)
Yanmar Diesel, moc 28,2 kW
100 mm w każdą stronę
hydrauliczne o długości od 1200
do 1800 mm i udźwigu 3500 kg para
1080 mm
2110 kg

--

--

Elementy wyposażenia: napęd hydrostatyczny na 3 koła z blokadą napędów, ramiona kół przednich sterowane hydraulicznie (wysuwane), podpory
kół przednich sterowane hydraulicznie (wysuwane), rozstaw wideł hydrauliczny, dodatkowe manetki z tyłu wózka służące do podwieszenia wózka,
światła 12/24 V LED, obrotowe światło ostrzegawcze, łańcuchy do dodatkowego zabezpieczenia przy pojeździe, oblachowanie z stali nierdzewnej,
ramiona kół przednich cynkowane ogniowo, nie ma żadnej elektroniki.

reklama
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Swedish Steel Prize 2017
Dariusz Piernikarski
Swedish Steel Prize to doroczna nagroda
przyznawana od 1999 r. przez firmę SSAB za
osiągnięcia w konstruowaniu z wykorzystaniem
stali o podwyższonej wytrzymałości.
Dzięki zaproszeniu firmy SSAB możemy
przedstawić naszym Czytelnikom relację
z tegorocznej edycji konkursu.

dea przyznawania nagrody Swedish
Steel Prize pojawiła się w połowie lat
dziewięćdziesiątych. W tym czasie
szwedzka spółka SSAB AB wiele wysiłków wkładała w sprzedaż i promocję
stali o podwyższonej wytrzymałości.
Pierwsza edycja konkursu miała miejsce
w 1999 r. Wielu producentów wykorzystujących stal w swoich produktach
szybko zrozumiało, że zastosowanie wysokogatunkowej stali pozwala na uzyskanie znaczącego obniżenia masy i zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu
lub nawet poprawie pożądanych właściwości konstrukcyjnych.

Celem nagrody Swedish Steel Prize
jest propagowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i wiedzy na temat tego, jak firmy mogą podnosić swoją
konkurencyjność, wykorzystując w swych
produktach zaawansowane stale o podwyższonej wytrzymałości i podwyższo-

JU Solar
Team

Swedish Steel Prize
Jako światowy ekspert w produkcji
stali o podwyższonej wytrzymałości firma
SSAB wykreowała nagrodę, która cieszy
się olbrzymim uznaniem na całym świecie i uznawana jest za niezwykle ważne
wyróżnienie. Sami Szwedzi mówią, że
jest to coś w rodzaju „stalowego nobla”.
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nej odporności na ścieranie. Nagradzając
innowacyjne, inteligentne i kreatywne
sposoby wykorzystania stali o podwyższonej wytrzymałości, SSAB chce, aby
nagroda była inspiracją dla firm działających na całym świecie. Istotne jest
również to, że stal wykorzystana w pro-
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Finaliści roku 2017
Do tegorocznego konkursu głównego
Swedish Steel Prize zgłoszono 102 propozycje pochodzące od producentów z 32
krajów. Jury konkursu składające się
z uznanych autorytetów świata nauki
i techniki wyłoniło 4 finalistów, których
produkty zgłoszone do konkursu to rozwiązania innowacyjne, o wysokiej jakości
i zwiększonej konkurencyjności. W grupie 4 finalistów znalazły się: firma Fermel (Republika Południowej Afryki) z wielofunkcyjnym samochodem służącym do
bezpiecznego transportu w kopalniach,
JMG Cranes (Włochy) z elektrycznym
żurawiem samojezdnym o poszerzonym
Nagrodę Swedish Steel Prize 2017 z rąk Evy Petursson,
przewodniczącej jury konkursu Swedish Steel Prize,
kierującej w SSAB strategicznym rozwojem i badaniami, oraz Martina Lindqvista, CEO SSAB, odebrał
Fredrik Kangas, dyrektor zarządzający Kiruna Wagon,
wraz z Bengtem Bolsöy, dyrektorem technicznym

duktach zgłaszanych do konkursu może
pochodzić od dowolnego producenta, jednakże musi ona mieć swój odpowiednik
w gamie produktowej SSAB. Nagroda
Swedish Steel Prize to olbrzymi prestiż.
Zwycięzca otrzymuje statuetkę wykonaną
przez rzeźbiarza Jörga Jeschke oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 SEK
(ok. 10 800 euro), której preferowanym
przeznaczeniem według SSAB byłby dowolny cel charytatywny wybrany przez
zwycięską firmę.

Konkurs uniwersytecki
Równolegle do konkursu głównego
odbywa się konkurs Swedish Steel Prize
University Challenge, którego uczestnikami mogą być studenci zgłaszający
własne innowacyjne projekty. Warunkiem jest również to, aby zastosowane
w nich były stale o podwyższonej wytrzymałości. W tym roku laureatem został JU Solar Team – zespół 25 studentów ze szwedzkiego Jönköping University,
który jest autorem zasilanego energią
słoneczną samochodu wyścigowego. JU
Solar Team zamierza podjąć wyzwanie
i uczestniczyć w wyścigu na trasie liczącej 3000 km i przebiegającej w poprzek
kontynentu australijskiego. Ponieważ
pojazd może być zasilany wyłącznie ener-

Spółka SSAB
Spółka SSAB AB to globalny, wysoko wyspecjalizowany producent stali. SSAB,
współpracując ze swoimi klientami, realizuje cel, jakim jest wprowadzanie na
rynek coraz lżejszych, wytrzymalszych
i trwalszych produktów stalowych. Początki firmy to rok 1878 r., kiedy w Szwecji zaczęła działać huta stali Domnarvets.
Obecnie spółka SSAB jest firmą stalową
o globalnym zasięgu, z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. SSAB
to wiodący na świecie producent zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości (Advanced High Strength Steel,
AHSS) oraz stali hartowanej i odpuszczanej (Quenched & Tempered, Q&T), standardowych taśm, arkuszy i rur stalowych
oraz rozwiązań konstrukcyjnych.
Spółka SSAB może wyprodukować
do 8,8 mln t stali rocznie. Obrót spółki
w 2016 r. wyniósł 5,5 mld SEK. Centrala
spółki SSAB znajduje się w Sztokholmie,
w Szwecji. Główne zakłady produkcyjne
są w Oxelösund, Borlänge i Lulea° (Szwecja), w Raahe i Hämeenlinna (Finlandia)
oraz w Montpellier i Mobile (USA). SSAB
ma również możliwość przetwarzania

gią słoneczną, stworzenie lekkiej struktury nośnej było sprawą kluczową. Konstrukcję samochodu wykonano głównie
z włókien węglowych – po optymalizacji
wzmocniono ją w krytycznych punktach,
wykorzystując stal o podwyższonej wytrzymałości, co pozwoliło na obniżenie
masy nadwozia o ponad 35%. Zespół JU
Solar Team jest piątym zwycięzcą w konkursie University Steel Prize.

i wykańczania różnorodnych wyrobów
stalowych na terenie Chin i wielu innych krajów. W Szwecji i Finlandii produkcja jest zintegrowana w ramach procesu wielkopiecowego. W Stanach
Zjednoczonych SSAB produkuje stal ze
złomu w elektrycznych piecach łukowych. SSAB zatrudnia około 15 000 pracowników w 50 krajach.
Asortyment produktów firmy SSAB obejmuje stale o wysokiej wytrzymałości,
a także stale hartowane i odpuszczane
o takich nazwach handlowych jak Strenx,
Hardox, Docol, Toolox, Armox, Greencoat, a także optymalizowane rodziny
stosowane do produkcji taśm, ciężkich
płyt i rur – Domex, Boron Form, Weathering Laser Plus.
Obecnie SSAB należy do wiodących producentów stali pod względem skuteczności działań na rzecz obniżana emisji
CO2 w procesie produkcji. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych SSAB w produkcji stali
minimalizuje zużycie węgla. Celem długofalowym firmy jest całkowicie bezemisyjna produkcja stali.

zakresie zastosowań, Kiruna Wagon (Szwecja) z systemem wywrotek do dalekobieżnego transportu kolejowego i efektywnego rozładunku kopalin oraz Wabash
National (USA) z tylną belką ochronną
w naczepie, minimalizującą skutki najechania na tył pojazdu.
Zwycięzcę ogłoszono w Sztokholmie
11 maja podczas uroczystej gali, w której uczestniczyło ok. 600 zaproszonych
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gości. Nagrodę Swedish Steel Prize 2017
przyznano szwedzkiej firmie Kiruna Wagon za zastosowanie zaawansowanych
stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i odpornych w lekkich wagonach do transportu materiałów sypkich,
połączonych ze stacjonarnym terminalem Helix, służącym do szybkiego rozładunku obrotowego. Przedstawiamy
zwycięski projekt oraz pozostałe 3 projekty nominowane do nagrody.

Kiruna Wagon – wywrotki
kolejowe Helix Dumper
Firma Kiruna Wagon została zdobywcą nagrody Swedish Steel Prize 2017
za opracowanie Helix Dumper – innowacyjnego systemu wywrotek o dużej
trwałości i dużo większej wydajności niż
inne wagony do transportu rudy.
„Nasz klient znalazł mały projekt,
który chciał przekształcić w dużą koncepcję systemu wywrotek. Do pokonania było wiele wyzwań, np. jak uzyskać
ładowność 100 t, zachowując lekkość
wagonu” – wyjaśnia Fredrik Kangas, dyrektor zarządzający Kiruna Wagon. Efektem prac jest lekka konstrukcja wagonu
o dużej ładowności działającego w połączeniu z bardzo innowacyjnym rozwiązaniem rozładunku z prędkością 25 000 t
na godzinę w postaci stacjonarnego terminalu (Helix), służącego do szybkiego
rozładunku obrotowego.
W projekcie wykorzystano stal o wysokiej wytrzymałości Strenx do wykonania konstrukcji wagonu oraz usztywnień
wokół skrzyni wagonu i jego górnej szyny.
Stal trudnościeralna Hardox znalazła zastosowanie w dwóch łukach w strefie

rozładunku. W porównaniu z innymi systemami kompletny system rozładunkowy
dla Helix Dumper kosztuje 1/7 ceny wagonu obrotowego. Oprócz tego Helix
wykorzystuje część energii potencjalnej
uwalnianej podczas rozładowywania rudy
do przesuwania wagonów do przodu
(wagon obraca się o 148°, podczas gdy
podwozie pozostaje nieruchome na szynach). Oznacza to, że nie jest potrzebna
dodatkowa energia i generowane jest
dużo mniej pyłu i hałasu. Dzięki uzyskaniu niemal dwukrotnie szybszego tempa
rozładunku system Helix jest wyraźnie
lepszy od wszystkich konwencjonalnych
rozwiązań i radzi sobie z wieloma problemami związanymi z kruszywami lepkimi. System terminala jest bardzo opłacalny, zarówno jeśli chodzi o inwestycję,
jak i eksploatację.

Fermel – pojazdy górnicze
Maverick
Działająca w Republice Południowej
Afryki firma Fermel opracowała unikatową gamę wielofunkcyjnych lekkich
pojazdów dostawczych służących do bez-

Fermel
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Kiruna
Wagon

piecznego transportu w trudnych warunkach w kopalniach podziemnych. Pojazdy
te spełniają nowe, bardziej rygorystyczne
przepisy dotyczące bezpieczeństwa i mają
zastąpić obecnie używane rekonstruowane pojazdy standardowe. Optymalizacja projektu całego pojazdu, w tym
nadwozia, zapewniła doskonałą wydajność w zakresie bezpieczeństwa osobistego, większą ładowność, zwrotność,
odporność na uszkodzenia, niezawodność i trwałość. Wszystkie te korzyści są
osiągane dzięki szerokiemu wykorzystaniu zaawansowanych stali konstrukcyjnych o dużej wytrzymałości i odporności
na ścieranie. Jednocześnie samochody
Maverick mają wiele zalet w zakresie
konserwacji, naprawy i cyklu życia produktów. Pojazd może mieć wiele różnych zastosowań i wersji wyposażenia,
a swoimi parametrami przekracza obecną
ofertę rynkową.
Około 90% stali wykorzystanej w projekcie pojazdów Maverick to stal o dużej
wytrzymałości. Połączenie tej stali i stali
trudnościeralnej zapewnia większe bezpieczeństwo i odporność na ścieranie, jak
również pozwala na uzyskanie ładowności do 2,5 t bez utraty trwałości zmęczeniowej pojazdu.
„Oczekiwane parametry tego produktu nie byłyby łatwe do osiągnięcia,
gdybyśmy nie mieli do wyboru zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości,
ponieważ tradycyjne materiały naruszyłyby cechy pojazdu w takim stopniu,
że nasza oferta produktów byłaby bardzo ograniczona i przypuszczalnie bardzo trudna do sprzedaży” – wyjaśnia
Maxine Penn, dyrektor sprzedaży i marketingu w Fermel.

.eu
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Cranes

Wabash
National

JMG Cranes – elektryczne żurawie
samojezdne MC580
Włoska firma JMG Cranes opracowała
unikatowy, bardzo kompaktowy samojezdny żuraw MC 580 o poszerzonym zakresie zastosowań. Delikatna konstrukcja
w połączeniu z elektrycznym układem napędowym i doskonała zwrotność pozwalają na wykorzystywanie go zarówno we
wnętrzach, jak i na wolnej przestrzeni. Ten
potężny pojazd cechuje ogromny udźwig.
Jego wysoką wydajność względem masy
uzyskano dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wysięgnika z wykorzystaniem stali o bardzo dużej wytrzymałości. Oprócz
tego ułatwiony został efektywny transport drogowy dzięki wymiennym podporom i przeciwwagom. Żuraw MC 580 jest
obecnie najlepszy w swojej klasie dzięki
dużej ładowności i łatwości transportu.
„Rynek potrzebował nowego żurawia o tych samych wymiarach, ale większej nośności i niskiej masie własnej.
Miał być zdolny do podnoszenia dużych
ładunków, ale także lekki, by można go
przemieszczać z miejsca na miejsce na
ciężarówce” – wyjaśnia Emilio Berti, Chief
Design Director w JMG Cranes.

Żuraw MC 580 opracowany przez
JMG Cranes to jedyny elektryczny żuraw
samojezdny na świecie o udźwigu 58 t.
W warunkach roboczych pojazd waży
42 t, ale po zdemontowaniu przeciwciężarów i podpór przygotowana do
transportu konstrukcja waży zaledwie
24 t. Zaawansowany i kompaktowy projekt żurawia w pełni wykorzystuje stal
o wysokiej wytrzymałości w wysięgniku
oraz tylnej ramie dźwigu i skrzyni, czyli
obszarach, gdzie zazwyczaj stosowana
jest stal miękka.
Gdy to konieczne, żuraw można całkowicie rozmontować na potrzeby transportu, łącznie z przeciwwagą, wysięgnikami,
a nawet bateriami. Zoptymalizowane ramię (wysięgnik) żurawia to szczególnie
ciekawe rozwiązanie, ponieważ umożliwia przedłużenie podwozia i uzyskanie
lepszego momentu przeciwwagi. Oprócz
tego nowoczesny projekt z bezemisyjnym silnikiem elektrycznym jest maszyną o wydajności (ocenianej jako stosunek udźwigu do masy własnej) wyższej
do 80% w porównaniu z konkurencyjnymi produktami.

Wabash National – tylny
zderzak RIG-16
Nowa tylna osłona zabezpieczająca
przed zderzeniem – RIG-16, produkcji
Wabash National, przeznaczona do samochodów ciężarowych i naczep, wykracza poza północnoamerykańskie standardy,
również te wymagające zapobiegania
zderzeniom. Zoptymalizowana konstrukcja wykorzystująca stal konstrukcyjną
o wysokiej wytrzymałości została zwe-

ryfikowana poprzez szeroko zakrojone
badania, które wykazały świetne wyniki, jeśli chodzi o ochronę osób przebywających w samochodzie ulegającym
kolizji. Opatentowany system zapewnia
doskonałe pochłanianie energii, minimalne uszkodzenia ciężkiego pojazdu, jak
również duże oszczędności, jeśli chodzi
o produkcję i montaż.
RIG-16 to tylna belka przeciwwjazdowa, która wystaje poza tylny zderzak
pojazdów poruszających się po autostradach, służąca zatrzymaniu lżejszych
i mniejszych pojazdów, które uderzają od
tyłu w jadącą ciężarówkę lub zestaw.
Projekt wykorzystuje ważne własności
zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości dzięki zastosowaniu części
formowanych w bardziej kompleksowy
sposób, które zmniejszają liczbę montowanych komponentów do 50%. Cieńsza stal pozwala na mniejszą długość liniową złącza i mniejsze spoiny, podczas
gdy wysoka granica plastyczności stali
umożliwia tworzenie konstrukcji o znakomitej absorpcji energii w razie zderzenia pojazdów. Efektem jest najlżejszy
i najbardziej skuteczny system zderzaków ciężarówek, jaki można obecnie
znaleźć na rynku amerykańskim.
„Naprawdę uważamy, że własności
materiału były idealne do tego zastosowania i to jeden z powodów naszej dumy
z tego, co osiągnęliśmy. Masa, formowalność i spawalność odgrywały ogromną
rolę w procesie rozwoju. Nie udałoby
się nam stworzyć RIG-16 bez stali o wysokiej wytrzymałości” – mówi Andrzej
Wylezinski, Manager of Structural Engineering w Wabash National.

Zdjęcia: © SSAB
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W poszukiwaniu
idealnego materiału
Dariusz Piernikarski

© SSAB

W przeszłości zdecydowana większość producentów
pojazdów rozwijała swoje własne konstrukcje, aby były
jak najbardziej wytrzymałe, niezawodne i ekonomiczne
w eksploatacji. Obecnie wynik końcowy już na samym
początku jest uzależniony od wyboru właściwego
materiału konstrukcyjnego, a potem od optymalnego
dopasowania konstrukcji do właściwości
zastosowanych w nim materiałów.

Wysokowytrzymałe
stale walcowane
na zimno to obecnie podstawowy
materiał stosowany
w newralgicznych
elementach nadwozi samochodów
osobowych

rwa niekończące się poszukiwanie
materiałów, które uczyniłyby pojazdy użytkowe lżejszymi – są w to
zaangażowani zarówno producenci końcowi OEM, jak i współpracujący z nimi
dostawcy. Nie jest to łatwe, gdyż ta „dieta
odchudzająca” musi łączyć wiele aspektów: zastępowanie ciężkich materiałów
lżejszymi, wprowadzanie innowacji w procesie produkcji – zarówno pojazdów, komponentów, jak i samych materiałów – oraz
wprowadzanie zmian w procesie projektowania pojazdów i komponentów, pozwalające na maksymalne wykorzystanie
zalet nowych materiałów. Zmniejszanie
ciężaru pojazdów ma również pozytywny
aspekt ekologiczny: mniej spalanego paliwa to mniejsza emisja dwutlenku węgla
i wpływ na efekt cieplarniany.
Obecnie możemy mówić o kilku wiodących grupach innowacyjnych materiałów, których wykorzystanie w konstruowaniu seryjnie produkowanych pojazdów
przynosi lub może przynieść korzyści,
o których była mowa wcześniej. Dużym
zainteresowaniem producentów cieszą
się stopy aluminium, tworzywa sztuczne,
stale o dużej wytrzymałości, stopy tytanu, włókna węglowe oraz polimery
kompozytowe. Komponenty wykonane
z tych materiałów zastępują te tradycyjnie wykonywane z żeliwa czy stali. Po
materiały alternatywne (lżejsze, bardziej
wytrzymałe, o lepszych właściwościach
konstrukcyjnych i technologicznych) sięgają przede wszystkim producenci działający na rozwiniętych rynkach, kierujący
swe produkty do dojrzałych technicznie
użytkowników.
Większość producentów OEM w dalszym ciągu wykorzystuje różne gatunki
stali jako bazowy materiał do produkcji
strukturalnych elementów nadwozia,
(np. podłużnice i poprzeczki ram, wsporniki zawieszenia), kabin i elementów
osprzętu (np. zbiorniki paliwa). W konstrukcji elementów poszycia kabin i wyposażenia wnętrza powoli drogę torują
sobie włókna węglowe. Stopy magnezu
czy tytanu coraz częściej stosowane są
do produkcji niewielkich części nadwozi
i podwozi. Po stopy aluminium sięga się
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Poglądowe zestawienie
materiałów stosowanych
w konstrukcji szkieletu
nadwozia samochodu
Volvo XC90

w produkcji skrzyń wywrotczych, zbiorników (cysterny i silosy), nie dziwi już też
nikogo lekka naczepa z ramą aluminiową.

Udoskonalone stale
o podwyższonej wytrzymałości
Zastosowanie udoskonalonych (zaawansowanych) stali o podwyższonej
wytrzymałości (AHSS – advanced highstrength steel) oraz stali o bardzo wysokiej wytrzymałości (UHSS – ultra highstrength steel) pozwala przede wszystkim
na zwiększenie wytrzymałości elementów
i tym samym poprawę bezpieczeństwa
pojazdu.
Wykorzystując stale AHSS, można
zmniejszyć ciężar komponentów do 25%
przy zachowaniu dotychczasowych parametrów wytrzymałościowych. Stale
AHSS i UHSS wykorzystywane są do produkcji elementów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa – jest to w zasa-

Stopy
aluminium

+ Korzyści
• Ciężar właściwy niższy o 1/3 w porównaniu
ze stalą, co pozwala na obniżenie ciężaru
komponentów o 30–40%
– Przeszkody
• Utrudniona formowalność
• Ograniczona wytrzymałość
w podwyższonych temperaturach
• Technologie łączenia wymagają udoskonalenia
• Konieczność zainwestowania w nowe maszyny

dzie standard w branży samochodów
osobowych i dostawczych. Pozytywny
efekt uboczny to oczywiście zmniejszenie ciężaru części. W branży pojazdów
użytkowych lżejszy pojazd oznacza –
przy istniejących ograniczeniach normatywnych – możliwość zwiększenia jego
ładowności. Walka toczy się o każdy
przysłowiowy kilogram, gdyż w dłuższej
perspektywie eksploatacyjnej korzyści
związane z mniejszym spalaniem czy
większą ładownością są absolutnie wymierne. Nawet w zastosowaniach bardzo wrażliwych na ciężar własny pojazdu, tam gdzie dotychczas stosowano
przede wszystkim stopy aluminium, stale
wysokowytrzymałościowe, a nie aluminium, są coraz częściej materiałem preferowanym.

Stale
o podwyższonej
wytrzymałości

Producenci stali o podwyższonej wytrzymałości są bardzo zaangażowani
w ich rozwój, poszukując nowych możliwości – także w sferze redukcji kosztów.
To właśnie cena zakupu, oprócz znacznie wyższych wymagań w zakresie obróbki, stanowi często barierę powstrzymującą producentów przed szerszym
wykorzystaniem stali AHSS czy UHSS –
tona takiej stali kosztuje ok. 200–250
euro więcej niż konwencjonalnej stali
konstrukcyjnej. Oczywiście ze względu
na lepsze parametry wytrzymałościowe
zużycie stali AHSS jest mniejsze, choć
nie rekompensuje to w pełni wzrostu
kosztów wytworzenia produktu końcowego. Warto również zwrócić uwagę na
fakt, że infrastruktura maszynowa wykorzystywana do obróbki stali na liniach
produkcyjnych (spawanie, obróbka skrawaniem, cięcie itp.) jest dość rozbudowana, więc producenci niespecjalnie
spieszą się z przechodzeniem na inne innowacyjne materiały, do których obróbki
dotychczas stosowane maszyny mogłyby
okazać się zbędne.

Kompozyty
z włókien
węglowych

+ Korzyści
• Niski koszt materiału
• Wysoka wytrzymałość i sztywność
• Doskonała formowalność
• Dostępna infrastruktura projektowa
i produkcyjna, obniżająca koszty
w zastosowaniach motoryzacyjnych

+ Korzyści
• Korzystny stosunek wytrzymałości do ciężaru
pozwalający na projektowanie komponentów
lżejszych o 50–60% niż odpowiedniki stalowe
– Przeszkody

– Przeszkody
• Złożone technologie łączenia, walcowania
i kucia stali UHSS wymagają udoskonalenia
• Zgrzewanie punktowe
może prowadzić do korozji
• Metody modelowania i symulacji
w przypadku stali AHSS/UHSS wymagają
udoskonalenia pod względem adekwatności
do własności rzeczywistych

• Łańcuch wartości dobrze określony w przemyśle lotniczym, w motoryzacji wciąż ewoluuje
• Technologie łączenia związane z integracją
kompozytów węglowych w elementach układu
jezdnego i podwozia wymagają udoskonalenia
• Niewystarczająca znajomość zachowania
kompozytów węglowych podczas kolizji
• Niedojrzałe metody wykrywania uszkodzeń
i naprawy komponentów kompozytowych
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© BMW
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Elektryczne BMW i3
to pierwszy masowo produkowany
samochód z nadwoziem z włókien
węglowych – jego
wprowadzenie
na rynek poprzedziły
intensywne badania
wytrzymałościowe

Przykład ewolucji konstrukcji skrzyń wywrotek tylnozsypowych W1M budowanych przez
KH-kipper – obecnie wykorzystywane są wyłącznie stale o podwyższonej wytrzymałości

Aluminium
W ciągu ostatniej dekady wykorzystanie stopów aluminium w produkcji
zarówno samochodów osobowych, jak
i pojazdów użytkowych wzrastało w bardzo dużym tempie. Obecnie stopy aluminium uważane są za najlepszą alternatywę dla stali ze względu na możliwości
obniżenia ciężaru konstrukcji, zużycia
paliwa i negatywnego wpływu na efekt
cieplarniany – zarówno po stronie użytkowników końcowych, jak i podczas produkcji. Ocenia się, że w przypadku samochodów osobowych wykorzystanie
aluminium wzrośnie ze średnio 147 kg
na pojazd w 2008 r. do 249 kg w 2025 r.,
co pozwoli na zaoszczędzenie 81–92 kg
masy własnej i ok. 35 kg masy osprzętu
dodatkowego. Z kolei prostokątna skrzynia wywrotcza z aluminium jest przeciętnie o ok. 800 kg lżejsza w porównaniu z tradycyjną, stalową, o podobnych
rozmiarach.

Wykorzystanie aluminium zamiast
stali wymusza niewielkie różnice pod
względem projektowym, technologia obróbki stopów aluminium jest również
znana od lat. Jedynie łączenie aluminium z innymi metalami stwarza nieco
kłopotu – zgrzewanie punktowe jest najczęściej wykorzystywaną zrobotyzowaną
metodą łączenia, natomiast do łączenia
arkuszy blach aluminiowych czy paneli
stosuje się z powodzeniem klejenie oraz
nitowanie. Wraz z postępem technologicznym łączenie aluminium ze stalą,
kompozytami czy tworzywami sztucznymi staje się coraz łatwiejsze i możliwe
do wykorzystania na skalę przemysłową.

Kompozyty z włókien węglowych
Stale o podwyższonej wytrzymałości
czy stopy aluminium przynoszą konkretne korzyści z ich stosowania, jednak
kompozyty z włókien węglowych mogą
być jeszcze wydajniejsze w aspekcie
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zmniejszania masy pojazdu. Jest jednak
zasadnicza przeszkoda: koszt jest zbyt
wysoki i nieakceptowalny przy produkcji wielkoseryjnej.
W przemyśle lotniczym wykorzystanie kompozytów węglowych stale rośnie
– głównie za sprawą dążenia do redukcji kosztów paliwa i zwiększenia liczby
osób i ładunków możliwych do przetransportowania w jednym locie. W zastosowaniach motoryzacyjnych: użycie
włókien węglowych ogranicza się jak
dotąd głównie do elementów wykończenia kabiny pasażerskiej, takich jak
np. ramki, panele czy elementy zdobnicze. O ile producenci samochodów osobowych klasy premium wykorzystują
kompozyty węglowe do obniżania ciężaru samochodów wyczynowych, to koszt
związany z przygotowaniem, przetwarzaniem i recyklingiem tak złożonego materiału powoduje, iż jest on nieatrakcyjny dla producentów masowych.

Inne zaawansowane materiały
Badania innych zaawansowanych
materiałów, takich jak stopy tytanu,
niklu czy kompozyty metalowo-ceramiczne, wykazały, iż mogą mieć one
właściwości, których nie da się uzyskać
w innych materiałach, takich jak stale
AHSS/UHSS, stopy aluminium lub kompozyty węglowe. To sprawia, że są idealne do zastosowania w komponentach
układu napędowego: silnikach czy skrzyniach biegów. Ponieważ w większości
przypadków badania nad ich możliwościami wykorzystania pozostają jeszcze
w sferze wdrożeniowej, na ich wykorzystanie w masowej produkcji przyjdzie jeszcze nam nieco poczekać.
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Wyzwanie: wybór
właściwego materiału

© Meiller Polska

W konstrukcjach pojazdów produkowanych obecnie – niezależnie, czy
mówimy o samochodach osobowych, czy
też pojazdach użytkowych – mamy do
czynienia z kombinacją różnych materiałów. Wyzwanie polegające na umiejętnym połączeniu materiałów o niekiedy bardzo skrajnych właściwościach
wymusza na producentach podejście
daleko perspektywiczne i głęboką analizę przed podjęciem wiążących decyzji

© Pol-Osteg

Na rynku europejskim synonimem
wysokowytrzymałej
stali o podwyższonej wytrzymałości
na ściernie jest bez
wątpienia stal Hardox produkowana
przez SSAB

o przejściu na te lżejsze, bardziej zaawansowane materiały. Firmy muszą
zainwestować w nowe technologie i maszyny, konieczne jest również umiejętne
zintegrowanie tych materiałów w istniejących procesach produkcyjnych i łańcuchach wartości. Z jednej strony, ze
względu na stałą niepewność co do rynkowej koniunktury ekonomicznej, mamy
do czynienia z rosnącą niechęcią do inwestowania dużych nakładów kapitałowych, z drugiej zaś ewolucja trendów
rynkowych związana z koniecznością poprawy ekonomiki paliwowej i obniżania
poziomu emisji, połączone z większym
skoncentrowaniem na kwestiach ekologicznych, stanowią czynnik wymuszający przejście na lżejsze materiały
konstrukcyjne.
Przemysł samochodowy musi również wykorzystywać doświadczenia zdobyte przez branżę lotniczą, aby doskonalić
sposób, w jaki te innowacyjne materiały
będą wprowadzane do konstrukcji. Obejmuje to tak złożone zagadnienia, jak np.
badanie zachowania konstrukcji pojazdu
podczas zderzenia, ocena mechanizmów
powstawania uszkodzeń zmęczeniowych,

©

Tenn

Ze stopów aluminium konstruuje się skrzynie
naczep samowyładowczych w wielu wariantach – mogą one być nawet o 800 kg lżejsze
niż odpowiedniki ze stali

aby maksymalnie wykorzystać możliwości
zastosowania tych lżejszych alternatyw.
Chociaż stale o podwyższonej wytrzymałości i stopy aluminium wydają się
najlepszą alternatywą w obecnych scenariuszach rozwoju produktu, działania
zmierzające do ich zastąpienia powinny
być stale kontynuowane.

eco

Drążki reakcyjne produkowane przez Tenneco
to przykład wykorzystania innowacyjnych materiałów: konstrukcja z włókien elastomerowych ma
wysoką wytrzymałość skrętną
i trwałość, a jednocześnie jest
niezwykle lekka

technologie montażu oraz inżynieria komponowania samych materiałów, zwłaszcza kompozytów. Producenci muszą również dążyć do zrównoważonego procesu
wykonywania napraw w ujęciu kosztowym i dokonać oceny cyklu życia pojazdu,
aby we właściwy sposób zdeterminować korzyści z zastosowania zaawansowanych materiałów.
Producenci końcowi (OEM) wspólnie
z producentami stali, stopów aluminium
i pozostałych innowacyjnych materiałów
wspólnie inwestują w prace badawczo-rozwojowe. Muszą jednak współdziałać
ze swoimi dostawcami komponentów,

Summary
The quest for materials that will
make trucks lighter is unstoppable.
There are several leading groups of
innovative materials. Manufacturers
use a variety of high strength grades of steel to produce structural
components of the chassis, cabs, and
fuel tanks. Carbon fibers are increasingly appearing as the material of
the cabin plating and furnishing, and
magnesium and titanium alloys – in
small body and chassis parts. Aluminum alloys have become a common solution in tippers, crate cases,
tanks and semi-trailer frames. Aluminum alloys are considered the
best alternative to steel. The tipper
semi-trailer body made of aluminum
is about 800 kg lighter than the one
made of steel.
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XIV Kampania
„Dobry Beton”
20 kwietnia br. w sali kongresowej Centrum
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
odbyła się gala finałowa XIV Kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton”, podczas której 24
wytwórnie betonu towarowego z całego kraju
odebrały prestiżowe wyróżnienia.

Katarzyna Biskupska

roczyste wręczenie certyfikatów
„Dobry Beton” poprzedziła konferencja, na której specjaliści z branży
podsumowali rozwój rynku betonu towarowego w Polsce w 2016 r. i przedstawili jego aktualną sytuację i prognozy
na bieżący sezon budowlany. W Polsce
działa 530 producentów betonu towarowego, do których dyspozycji pozostaje 950 instalacji produkcyjnych, ok.
3000 betonomieszarek samochodowych
i ok. 650 pomp do betonu. Pod względem usprzętowienia krajowi producenci
betonu towarowego prezentują wysoki
europejski poziom.
Według szacunków Stowarzyszenia
Producentów Betonu towarowego (SPBT)
produkcja betonu towarowego w Polsce
w ubiegłym roku wyniosła 20,4 mln m3
i była wyższa o 3% w porównaniu z produkcją w roku 2015. Wzrost ten był
zgodny z wcześniejszymi szacunkami.
Stowarzyszenie prognozuje w roku 2017
dalszy, kilkuprocentowy (2–3 %) wzrost
produkcji betonu towarowego, a jednym
z podstawowych motorów tego rozwoju
ma być budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne. Budownictwo mieszkaniowe jest kluczowym – obok budownictwa inżynieryjnego – obszarem dla
rynku betonu towarowego w Polsce. Generuje ok. 1/3 zapotrzebowania na ten
materiał i w roku 2016 było segmentem,
który wyraźnie zwiększył odbiory mieszanki betonowej. Analitycy branży dalszy wzrost produkcji betonu towarowego
upatrują również w kontynuacji inwe-

Prezentowana przed gmachem PKOl,
w którym odbywała się Gala „Dobry
Beton”, pompogruszka czterosekcyjna
Cifa Magnum MK28L-5˝ o pojemności
9 m3 zabudowana na czteroosiowym
podwoziu Scania G410
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Kampania Znaku Jakości „Dobry Beton” organizowana jest od 14 lat przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, organizację zrzeszającą producentów betonu towarowego
oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego tej branży. Celem kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton” jest promowanie wszystkich
producentów, którym zależy na podnoszeniu standardów produkcji, dbaniu o środowisko naturalne,
a przez te działania również o zadowolenie klienta.
Co roku wyróżnienie otrzymują firmy, które pomyślnie przejdą przez wielostopniową procedurę
kwalifikacyjną i spełniają wysokie standardy produkcji pod względem technologii, wyposażenia
wytwórni oraz dbałości o środowisko naturalne.
Wyróżnione firmy zgodnie potwierdzają, że dzięki
emblematowi „Dobry Beton” stały się bardziej wiarygodne w oczach przedsiębiorstw budowlanych
kupujących od nich beton towarowy.

stycji w budownictwie infrastrukturalnym
i przemysłowym, współfinansowanym pokaźnymi nakładami środków pozyskanych z Funduszy UE na lata 2014–2020.
Po konferencji punktem kulminacyjnym wieczoru była ceremonia wręczenia laureatom certyfikatów oraz pieczęci
jakości. W tym roku do konkursu przystąpiły 24 wytwórnie betonu towarowego z całej Polski, przy czym 5 z nich
uczestniczyło w konkursie po raz pierwszy – emblemat „Dobry Beton” został im
przyznany na 2 lata. Pozostałe 19 wytwórni to firmy prolongujące – Znakiem
Jakości mogą legitymować się co najmniej przez kolejne 4 lata.

Sprzęt mobilny
Rynek maszyn do transportu betonu
nie jest aż tak dynamiczny jak rynek betonu, choć ściśle od niego uzależniony.
Producenci sprzętu poszukują innowacyjnych rozwiązań, żeby ten rynek dynamizować i nakłaniać swoich klientów
do polepszania usług, do bycia bardziej
konkurencyjnymi, jeśli chodzi o koszty,

jakość czy ochronę środowiska. Pod tym
względem rok 2016 był rokiem zapowiedzi i oczekiwania na nowe modele
sprzętu do pompowania i transportu betonu. „Rok 2017 wprowadził nas w świat
jeszcze lżejszych maszyn, gdyż jak się
okazuje, nadal można pracować nad
masą całkowitą maszyny bez uszczerbku
na jej jakości i bezpieczeństwie pracy.
Obniżenie ciężaru całego zestawu można
osiągnąć przez zastosowanie w konstrukcji ramion pompy wytrzymałego,
redukującego wagę kompozytu karbonowego, opartego na włóknach węglowych i żywicy” – skomentowała Milena
Tarkowska, wspólnik Tarco sp. z o.o.,
przedstawiciela Cifa na Polskę, i dodała:
„Najnowsze »dziecko« Cify to model
K40H serii Carbotech, którego przewagą
konkurencyjną jest możliwość zabudowania na 3-osiowym podwoziu, dzięki
czemu masa pojazdu nie przekracza 25 t
i mieści się w przedziale maksymalnej
dopuszczalnej masy całkowitej dla pojazdu 3-osiowego i pozwala na poruszanie się po drogach bez kosztownych
zezwoleń”.

Jaki będzie rok 2017? Producenci
liczą, że m.in. zwiększy się sprzedaż
pomp w Polsce i utrzyma się zainteresowanie pompami z długimi wysięgami
powyżej 45 m oraz nowymi modelami,
w których postawiono na redukcję masy
gotowego pojazdu przy maksymalizacji
jego zasięgu.
Również istotne jest to, że w odniesieniu do argumentów, którymi klienci
kierują się przy podejmowaniu decyzji
o zakupie, obecnie cena zeszła na drugie miejsce. „Na pierwszym miejscu jest
niewątpliwe dostępność. Dlatego też
firma Tarco chce wdrożyć w bieżącym
roku projekt montażu betonomieszarek
w serwisie w Kotorzu Małym. Już podpisaliśmy umowę z Mercedes-Benz Polska
o ścisłej współpracy, a proces ten, czyli
transport betonomieszarek Cifa w zestawach na ramach pośrednich i ich zabudowa na podwoziu Mercedes-Benz na
miejscu w serwisie, ma obniżyć koszt
transportu, a także znacznie skrócić czas
montażu i tym samym oczekiwanie na gotowy pojazd. Podjęliśmy już kroki mające
na celu wdrożenie homologacji na taki
montaż dla każdego producenta podwozi
ciężarowych. Planujemy też przygotowanie w Kotorzu Małym placu wystawowego z maszynami dostępnymi od
ręki” – dodała Milena Tarkowska.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Stały rozwój
na rynku lokalnym
Na konferencji prasowej zorganizowanej 25 maja Grupa Bosch
podsumowała wyniki sprzedaży w minionym roku. W Polsce w 2016 r.
wysokość przychodów Grupy wyniosła 5,04 mld zł, co oznacza wzrost
o 7,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inwestycje w Polsce
Polska to ważny kraj dla Grupy Bosch,
dlatego koncern skupia swoją uwagę na
rozwoju prowadzonych tu inwestycji
oraz poszukuje nowych obszarów wzrostu.
Jak podano na konferencji, poziom inwestycji Bosch w Polsce jest stabilny i wyniósł w 2016 r. ok. 350 mln zł. Środki
te zostały przeznaczone głównie na rozbudowę i dalszy rozwój zakładów produkcyjnych.
Dodajmy, że w 2016 r. Bosch przejął
spółkę BTS zajmującą się konfekcjonowaniem i dystrybucją materiałów ściernych w Polsce i w krajach bałtyckich.
Spółka sia Abrasives Polska – powstała
w wyniku tej inwestycji, buduje obecnie
kolejną fabrykę, co wzmocni potencjał
produkcyjny koncernu Bosch w Polsce.

Ceniony pracodawca
Z danych wynika (stan na 31 grudnia 2016 r.), że Grupa Bosch zatrudnia
w Polsce 5140 osób, liczba ta jest o 12%
wyższa niż w roku 2015. Od lat Bosch
jest także zaliczany do grona najbardziej cenionych pracodawców w kraju.
Dowodem na potwierdzenie tej tezy są

Krystyna Boczkowska,
prezes spółki Robert Bosch
oraz reprezentantka Grupy Bosch
w Polsce

Rok 2016 był dla Grupy Bosch
w Polsce wyjątkowy – rozpoczęliśmy budowę trzech fabryk, wartość sprzedaży po raz pierwszy
przekroczyła 5 mld zł. Zatrudnienie wzrosło o prawie 12%. Działamy w Polsce od 25 lat i jesteśmy dumni, że współtworzymy
z sukcesem polską gospodarkę
wolnorynkową. Miarą tego sukcesu jest osiem lokalnych fabryk,
wysokie zatrudnienie i mocna pozycja rynkowa.

liczne tytuły i wysokie miejsca w niezależnych rankingach, jak np. TOP Employer, Pracodawca dla Inżyniera, Najlepszy pracodawca rynku motoryzacyjnego,
przyznawane przedsiębiorstwom o najwyższych standardach w zakresie kultury
organizacyjnej, warunków pracy oraz
możliwości rozwoju zawodowego.
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Aby sprostać wymaganiom rynku
i rozwijać produkty zaawansowane technologicznie w 2016 r., Bosch zwiększył
o jedną trzecią liczbę osób pracujących
w centrum kompetencyjnym IT w Warszawie, które obecnie zatrudnia ok. 160
osób i świadczy usługi dla spółek Boscha
na całym świecie. Rozwój centrum jest
ściśle związany z realizacją strategii opracowywania najnowocześniejszych produktów, usług i rozwiązań w ramach
koncepcji Internetu rzeczy (Internet of

.eu
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Things, IoT). W 2017 r. spółka planuje
dalszy rozwój centrum, rozszerzenie jego
kompetencji i zadań oraz zwiększenie
zatrudnienia do ponad 250 osób.

Wszechstronny rozwój
Wzrosty obrotów w minionym roku
odnotowały też inne spółki wchodzące
w skład Grupy Bosch. Dla przykładu:
dział części samochodowych, należący
do dywizji Mobility Solutions, zanotował
w 2016 r. znaczący dwucyfrowy wzrost,
po raz kolejny powiększając swoje udziały
rynkowe. Ważnym elementem strategii
w Polsce jest rozwijanie autoryzowanej
sieci warsztatów samochodowych działającej m.in. pod markami Bosch Car Service i AutoCrew. Obecnie zrzesza ona
prawie 400 warsztatów autoryzowanych
oraz ok. 900 niezależnych i jest największą w Polsce siecią związaną z producentem części zamiennych.
Oprócz tego dynamicznie rozwija się
także produkcja układów hamulcowych
w fabryce Boscha w Mirkowie k. Wrocławia. W ubiegłym roku produkcja w tym
zakładzie zwiększyła się o ok. 50%, a zatrudnienie o 30%. We wrześniu 2016 r.

Wyniki Grupy Bosch w Polsce w 2016 r.

przychody o 9%. W 2016 r. polska spółka
Bosch Rexroth odnotowała wzrost zamówień o 19%. Oczekuje się, że tendencja wzrostowa zostanie utrzymana
również w 2017 r.

uzyskało akredytację Kuratorium Oświaty
oraz wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego MEN, co pozwala na
prowadzenie szkoleń dla uczniów szkół
średnich.

Edukacja jest ważna

Strategia globalna oraz prognozy

Od lat Grupa Bosch w Polsce aktywnie wspiera działania mające na celu
promowanie nowoczesnej edukacji technicznej, prowadząc m.in. programy edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół
średnich. Jednym z nich jest Akademia
Wynalazców im. Roberta Boscha (trwa
właśnie jej 7. edycja), której celem jest

Wyniki I kwartału 2017 r. Grupy Bosch
dobrze rokują na przyszłość. W pierwszym kwartale br. obroty całego koncernu technologiczno-usługowego wzrosły
o ok. 12%, a z pominięciem efektu różnic
kursów wymiany walut – o 11%. Wszystkie dywizje Bosch na całym świecie odnotowały w tym czasie wzrost. Mimo
umiarkowanych prognoz dotyczących
koniunktury oraz niepewnej sytuacji
geopolitycznej Bosch w 2017 r. planuje
osiągnąć wzrost obrotów w przedziale
3–5%.
„Nasze dzisiejsze sukcesy pomogą
nam kształtować świat przyszłości. Rozwijanie istniejących i kreowanie nowych
branż oraz utrzymanie pozycji lidera
technologii to nasza strategia w okresie
transformacji, której głównymi aspektami są zmiany w obszarze mobilności
oraz integracja dzięki Internetowi rzeczy (IoT)” – powiedział dr Volkmar Denner, prezes zarządu spółki Robert Bosch.
Zgodnie z założeniami wszystkie
nowe produkty Bosch do 2020 r. będą
miały możliwość łączenia się za pośrednictwem Internetu. Niezbędne w tym
celu jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI). W ciągu najbliższych 5 lat
Bosch zainwestuje 300 mln euro we
własne centrum badań nad sztuczną
inteligencją.
Biorąc powyższe pod uwagę, Bosch
przewiduje dalszy pozytywny rozwój
swojej działalności także w Polsce.

Fabryka
układów hamulcowych Bosch
we Wrocławiu

rozpoczęto w fabryce wytwarzanie najnowszej generacji zespołów mocy układu
hamowania iBooster, które Bosch dostarcza do wielu producentów samochodów na całym świecie.
Z kolei należąca do działu Industrial
Technology firma Bosch Rexroth, oferująca kluczowe elementy Przemysłu 4.0
(optymalizacja wykorzystania zasobów,
zwiększenie wydajności i dochodowości
produkcji), zwiększyła w ub. r. swoje

popularyzacja kierunków technicznych
jako dalszej ścieżki kształcenia. Do tej
pory w programie wzięło udział ponad
9000 uczniów z Warszawy i Wrocławia.
Oprócz tego działania wspierające
nowoczesną edukację techniczną prowadzą dwa działy firmy Robert Bosch.
Jednym z nich jest Centrum Szkoleniowe
Techniki Motoryzacyjnej Bosch, które

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Bosch
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Infrastruktura
transportowa
w miastach a duże
pojazdy użytkowe
Piotr Muskała
Z racji wymiarów duże pojazdy wymagają
czasem specjalnej infrastruktury drogowej,
ale przede wszystkim stosunkowo dużej
przestrzeni do manewrów. Miasta nie spełniają
tych warunków, szczególnie w centrach, przy
zwartej zabudowie staromiejskiej.

rogi i ulice stanowią niezbędną
podstawę funkcjonowania transportu w miastach. Wśród dużych
pojazdów użytkowych korzystających
z miejskiej infrastruktury drogowej należy wskazać przede wszystkim samochody ciężarowe dalekobieżne i dystrybucyjne, autokary turystyczne i autobusy
miejskie. Każda z tych grup pojazdów cechuje się specyficznymi potrzebami w zakresie jakości infrastruktury, niemniej
jednak najważniejszą kwestią w ciasnych centrach miast jest odpowiednia
przestrzeń do manewrów.
Nowo budowane drogi są równe, a ich
geometria najczęściej dostosowana do
wymiarów i możliwości manewrowych
współczesnych dużych samochodów. Niestety zdarza się, że w praktyce w rozwiązaniach drogowych występują błędy
konstrukcyjne i wykonawcze, powodujące utrudnienia dla autobusów i ciężarówek. Błędy te dotyczą głównie geometrii
przebiegu ulic i zbyt „ciasno” ustawionych barier, znaków drogowych, słupków
itp. Typowym problemem jest również
wysokość i geometria krawężników (np.
niedostosowanych do prześwitu autobusów niskopodłogowych).

© T. Sawiński

W ciasnych
centrach miast
często mieszczą się
wyłącznie samochody
dostawcze
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Wiadukty kolejowe
powodują ograniczenia w zakresie
maksymalnej wysokości pojazdów

Wiadukty i mosty
W kontekście infrastruktury związanej z dużymi pojazdami w miastach
warto poświęcić nieco uwagi kwestii
wysokości wiaduktów i tuneli oraz nośności mostów. Wysokość prześwitu wielu
tych konstrukcji jest porównywalna z wysokością dużych autobusów i ciężarówek

Wiele lat temu
architekci nie przewidywali ruchu
dużych pojazdów
– dziś zabytkowa
architektura stanowi barierę dla
pojazdów dystrybucyjnych

© T. Sawiński

Od kilkunastu lat dużą popularność
w Polsce mają ronda. Tego typu okrężne
skrzyżowania często bywają problematyczne dla kierowców dużych pojazdów
ze względu na zbyt mały promień skrętu
niezbędny do ich pokonania. W miejscach, gdzie infrastruktura drogowa powoduje ograniczenia co do wymiarów
pojazdu, stosuje się znaki B15 i B17 zakazujące wjazdu na dany odcinek drogi
pojazdom o długości bądź szerokości
przekraczającej określone wielkości.
Warto w tym miejscu zauważyć, że takie ograniczenie (szczególnie w zakresie długości pojazdu) jest bardzo ogólne,
a różne pojazdy tej samej długości mogą
mieć np. różny promień skrętu (zależny
przede wszystkim od rozstawu osi). Ważnym problemem centrów wielu, zwłaszcza starych miast jest ograniczona przestrzeń między budynkami. Miasta stosują
różne sposoby rozwiązania tych problemów, od wyburzenia budynków (jeśli to
możliwe), po budowanie tuneli czy wiaduktów. Niestety rozwiązania te często
są zbyt drogie lub niemożliwe do zastosowania ze względu na ochronę zabytków. Wówczas często pozostaje środek
transportu, który się po prostu w ciasne
uliczki zmieści, czyli np. minibus czy samochód dostawczy.

(3,5–4 m). W Polsce przyjęło się znakować
wysokość wiaduktów z pewnym zapasem
(zwykle co najmniej 0,5 m), co skwapliwie wykorzystują kierowcy zawodowi,
przejeżdżając dużymi pojazdami pod
wiaduktami, pod którymi zgodnie z oznakowaniem nie powinni przejeżdżać. Jest
to oczywiście łamanie przepisów prawa
o ruchu drogowym (wszak znak B16 zakazuje wjazdu pojazdom przekraczającym określoną wysokość, a nie określa
rzeczywisty prześwit wiaduktu lub wysokość światła tunelu), jednak w wielu
wypadkach oszczędza kierowcom dodatkowej drogi dojazdu do odpowiednio wysokiego wiaduktu lub przejazdu
kolejowego.
Duże natężenie ruchu ciężkich pojazdów stanowi poważne zagrożenie dla
starych, zabytkowych mostów. W związku
z tym stosuje się ograniczenia tonażowe
(znaki B18 i B19) w zakresie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej
przejeżdżających pojazdów i nacisków na
osie dla ruchu tranzytowego. Duża masa
pojazdów ciężarowych stanowi nie tylko

zagrożenie dla mostów. W przypadku
przejazdu przez ulice z uszkodzoną nawierzchnią ciężkie pojazdy generują wibracje przenoszące się na okoliczne budynki, co przy długotrwałym narażeniu
może w ekstremalnych przypadkach prowadzić do naruszenia konstrukcji budynków. W zasadzie jedynym skutecznym
rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie obwodnic przejmujących ruch
tranzytowy i budowa centrów dystrybucji, w których towary przewożone dużymi
pojazdami przeładowywane są do małych
ciężarówek dystrybucyjnych i samochodów dostawczych.

Autobusy miejskie
Wiele problemów infrastrukturalnych
dotyczy eksploatacji autobusów miejskich.
Dobrym przykładem jest tu infrastruktura przystankowa. Coraz częściej na
przystankach są krawężniki o wysokości dostosowanej do wysokości podłogi
autobusu (ok. 35 cm). Rozwiązanie to
z pozoru wydaje się doskonałe, jednak
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Parkingi

© P. Muskała

Parkingi są niezwykle ważnym elementem infrastruktury, szczególnie z punktu widzenia autokarów turystycznych
i dalekobieżnych samochodów ciężarowych. W centrach miast przestrzeń jest
dobrem wyjątkowo deficytowym, a z pun-

Znalezienie wygodnego i bezpiecznego miejsca
do parkowania autokaru turystycznego w okolicach centrów miast często graniczy z cudem
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ktu widzenia inwestorów i włodarzy miast
parkingi są zbędne. Skutkuje to sytuacją,
w której kierowcy autokarów i samochodów ciężarowych muszą pokonywać
kilka, a nawet kilkanaście kilometrów
w poszukiwaniu miejsca oczekiwania na
turystów bądź towary. Jest to duży problem szczególnie w kontekście czasu
pracy kierowcy. Przejazd kilku kilometrów na drugi koniec miasta może trwać
nawet ponad godzinę, powrót kolejną, co
może powodować w efekcie skrócenie
czasu pracy kierowcy przeznaczonego
na właściwy przejazd. Skutkiem eliminacji dużych parkingów z centrów miast
jest parkowanie autokarów i ciężarówek
w niedozwolonych miejscach, na osiedlowych parkingach, pod supermarketami
itp. Jednym z rozwiązań tego problemu
są tzw. gorące miejsca parkingowe, gdzie
kierowcy autokarów mogą wysadzić/wsadzić pasażerów w bezpośrednim sąsiedztwie atrakcji turystycznej (muzeum, rynku
itp.), a następnie odjechać w kierunku
docelowego parkingu. Dojazd do parkingu
z takich miejsc powinien być oznakowany
(najlepiej dynamicznymi znakami wskazującymi liczbę wolnych miejsc).

Obsługa komunikacji miejskiej w „ekstremalnie ciasnych warunkach” może być
zapewniona wyłącznie przez
specjalne mikroautobusy

V2I
Infrastruktura jest „cichym bohaterem” sprawnego funkcjonowania transportu w ciasnych i zatłoczonych obszarach miejskich. Nowoczesne rozwiązania
V2I pozwalają na sprawne zarządzanie
komunikacją zarówno na poziomie lokalnym, jak i w ruchu tranzytowym. Ma
to szczególne znaczenie w komunikacji
miejskiej. Wykorzystuje się tam cały szereg systemów elektronicznych i telematycznych, takich jak np. system informacji pasażerskiej. Obejmuje on przede

© P. Muskała

w przypadku krótkich przystanków praktycznie uniemożliwia kierowcy zatrzymanie autobusu w rozsądnej odległości
od krawężnika. Powstaje wówczas odstęp
pomiędzy autobusem a krawężnikiem
o szerokości uniemożliwiającej wejście
osobom starszym, z wózkami dziecięcymi i inwalidzkimi. Kierowca, podjeżdżając na taki przystanek, nie może przejechać przednim zwisem pojazdu ponad
krawężnikiem bez ryzyka uszkodzenia
nadwozia, a prosty odcinek krawężnika
jest zbyt krótki, aby zatrzymać pojazd
w niewielkiej odległości od niego. Kolejny przykład dotyczy przystanków ulokowanych na lewym łuku drogi. W takich
miejscach kierowca autobusu przegubowego po podjechaniu do krawężnika
nie ma możliwości obserwacji w lustrze
przestrzeni przy drzwiach w drugim
członie pojazdu, co skutkuje ryzykiem
przytrzaśnięcia pasażerów przez zamykane drzwi. Wyjściem w tej sytuacji
może być zastosowanie na przystanku
dodatkowego lustra bądź kamery.

| TRANSPORT |

© Volvo

wszystkim rozkłady jazdy oraz opis przystanków, jednak obecnie zwykle bywa
znacznie bardziej rozbudowany. W wielu
miastach standardem stały się świetlne
tablice informacyjne, przekazujące pasażerom informację o numerach linii i kierunkach jazdy zatrzymujących się na danym przystanku pojazdów oraz o czasie
oczekiwania na najbliższy pojazd danej
linii. Tablice świetlne współpracują z inteligentnym systemem transportu, obejmującym zazwyczaj kompleksowy system telematycznego zarządzania flotą.
Pasażerowie mają do takiego systemu
dostęp z pozycji aplikacji mobilnych, na
których mogą śledzić bieżące pozycje pojazdów oraz informacje dotyczące opóźnień, objazdów itp. Z kolei dyspozytorzy
© Daimler

Wiele barier infrastrukturalnych
napotykają na swojej drodze
pojazdy komunalne

Dobrym rozwiązaniem dla centrów dużych
miast są punkty przeładunkowe, w których
towary z dużych samochodów trafiają
do ładowni małych ciężarówek dystrybucyjnych i dostawczaków

© P. Muskała

Podsumowanie

Aby zapewnić
dużym pojazdom odpowiednią ilość miejsca
w centrach miast, często
wydziela się specjalnie
dla nich całe fragmenty ulic

otrzymują w postaci takiego systemu
potężne narzędzie ułatwiające zarządzanie flotą, w tym podejmowanie decyzji o nadrabianiu opóźnień, wysłaniu
pojazdu awaryjnego, wytyczeniu objazdu
itd. Podobne rozwiązanie można zastosować również do dynamicznego sterowania ruchem ciężarówek. Znaki drogowe o dynamicznej treści wykorzystuje
się do selektywnego przepuszczania pojazdów o różnym tonażu, dynamicznego
sterowania objazdami w nagłych sytuacjach itp. Sama „twarda” infrastruktura
również ewoluuje, czego doskonałym
przykładem są choćby systemy BRT –
wydzielenie pasa dla pojazdów dużych,
a nawet ponadnormatywnych, np. autobusów dwuprzegubowych.

Gęstość zabudowy w miastach, zwłaszcza w centrach, stanowi istotną barierę
dla rozwoju transportu, przy czym największy problem dotyczy dużych pojazdów użytkowych. Nagromadzenie zabytków i punktów handlowo-usługowych
skutkuje ogromnym zapotrzebowaniem
na transport autokarowy i ciężki transport towarowy. Sytuacja ta generuje poważny konflikt przestrzenny, którego
usunięcie wymaga stosowania skomplikowanych i często kosztownych rozwiązań infrastrukturalnych. Z pomocą przychodzą nowoczesne technologie, takie
jak komunikacja V2I, jak również nowoczesne podejście do logistyki. Największa odpowiedzialność w kwestii ułatwień
dla ruchu dużych pojazdów spoczywa na
planistach przestrzennych i inżynierach
projektujących rozwiązania drogowe.
Często problem z przejazdem dotyczy zaledwie kilku-kilkunastu centymetrów i nie
wynika z braku miejsca, ale z błędnego
projektu lub wykonania inwestycji.
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Paweł Racis

Łukasz Tymoszczuk

W kwietniu objął stanowisko dyrektora handlowego Arval Polska
– firmy należącej do BNP Paribas, specjalizującej się w długoterminowym
wynajmie pojazdów. Będzie odpowiedzialny m.in. za rozwój produktów
i zarządzanie działem handlowym. Jest absolwentem Uniwersytetu
Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych MBA organizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
wspólnie z Wiedeńskim Instytutem Badań Ekonomicznych. Zaczynał
jako przedstawiciel handlowy w strukturach działu sprzedaży UPS,
gdzie zdobywał kolejne awanse. Przez ostatnie dziewięć lat był członkiem Krajowej Rady Dyrektorów UPS Polska, pełniąc odpowiednio role
dyrektora ds. współpracy z przedstawicielstwami i dyrektora handlowego. Zajmował się m.in. rozwojem struktur sprzedaży, budżetowaniem oraz szkoleniem terenowych menedżerów sprzedaży.

Od marca w polskim oddziale Continental pełni funkcję menedżera
zarządzającego usługą Conti360° Fleet Services, która zapewnia flotom
doradztwo zakupowe, serwis oraz kontrolę ogumienia. Z branżą motoryzacyjną związany jest od 20 lat. Karierę w Continental rozpoczął
w 2006 r. Początkowo pracował jako przedstawiciel handlowy, a następnie jako krajowy menedżer sprzedaży nadzorujący procesy sprzedaży opon i usług serwisowych na rynku polskim. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za rozwój sieci Conti360° Fleet Services
oraz podnoszenie jakości obsługi kontrahentów Continental.

Josef Warmeling

Wojciech Żołądek

W maju dołączył do grona dyrektorów zarządzających firmy. Będzie
odpowiadał za współpracę z kluczowymi klientami na poziomie międzynarodowym, usługi tworzące wartość dodaną (Value Added Service), pracę zespołową i OEM-y, czyli przedsiębiorstwa sprzedające
pod własną marką produkty wytworzone przez Kögela. W nowej pracy
pojawi się jednak dopiero w kwietniu 2018 r., po formalnym zakończeniu współpracy ze Schmitz Cargobull – firmy, w której na stanowisku
International Key Account Managera przepracował minione 19 lat.

Od lutego 2009 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki TT-Thermo
King. Jest absolwentem Wydziału Samochody i Maszyny Robocze
na Politechnice Warszawskiej. Ukończył też studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. Był pracownikiem Zakładu
Doświadczalnego Ciągników Rolniczych Zakładów Mechanicznych
Ursus w Polsce i w ówczesnej Czechosłowacji, a następnie laboratorium badawczego w firmie Philadelphia Mixers w stanie Pensylwania
w USA. W latach 1998–2009 zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu TT-Thermo King i odpowiadał za sprzedaż produktów. Jest żonaty i ma dwóch dorosłych synów. Prywatnie wielki pasjonat lotnictwa.
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zaprosili nas
Meiller na przekazanie klientowi pierwszej
w Polsce naczepy wywrotki z termoizolacją.
Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej na śniadanie prasowe połączone
z prezentacją raportu dotyczącego zadłużenia
w transporcie drogowym.
DAF na prezentację nowego model XF.
Volvo Trucks na spotkanie Safety Experience,
podczas którego zaprezentowano najnowsze technologie VT.
Inter Cars na konferencję dotyczącą otwarcia nowego centrum logistycznego w Zakroczymiu, przekazania prezesury i wyników finansowych spółki.
Tatra Trucks na dni prasowe połączone z pokazami poligonowymi wybranych modeli.

MAN na otwarcie pierwszego w Europie salonu sprzedaży samochodów MAN TGE.
Kässbohrer na uroczyste otwarcie nowej fabryki w Ulm.
Mercedes-Benz Polska i pracownia architektoniczna WWAA na wernisaż projektu Miasto
Mercedes.
Volkswagen na pokazy Craftera w różnych
wersjach ze specjalistycznymi zabudowami
i spotkanie prasowe dotyczące nowych struktur marki Volkswagen Samochody Użytkowe.
Renault Trucks na przekazanie klientowi pierwszego gazowego pojazdu Renault Trucks.
Setra na premierę autobusu Double Decker.

W CZERWCU NA ANTENACH

ORAZ

W czerwcowych odcinkach „Na osi” dominują wielkie imprezy targowe, ale są też
auta tuningowane i ich kierowcy, ciekawe zabudowy i zajęcia w szkołach jazdy.
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 czerwcowy
Czego w Akademii Jazdy MAN Profi
Drive uczą się kierowcy; New Holland
na targach Agrotech; Kamil i jego DAF
w odcieniach błękitu; kto wygrał konkurs
dla młodych mechaników na targach
Poznań Motor Show; jak dziennikarze
wspominają wyścigi ciężarowej Formuły1.

2. odcinek czerwcowy
Jak udział w Akademii Jazdy Iveco wpływa
na sposób prowadzenia ciężarówki; co na
kieleckim Agrotechu prezentowały Case
IH i Zasław; nowa siedziba Sachs Transu;
Poznań Motor Show pod znakiem
rywalizacji młodych lakierników.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek czerwcowy
Różne oblicza Iveco Daily, nowości Ursusa
i Zetora pokazane na Agrotechu; relacja
z finałowych zmagań Olimpiady Techniki
Samochodowej; rywalizacja „Młodych
Wilków” na Poznań Motor Show;
ciekawie skonstruowane pojazdy
z rodziny MAN TGS.

4. odcinek czerwcowy
Kilka kart z historii fabryki MAN
w Niepołomicach; czego można się
spodziewać na tegorocznym zlocie
Master Truck; Artur i jego DAF „Jamajka”;
„Polski Szogun” – Scania z firmy Tedy
Trans; źródła tuningu ciężarówek.

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