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Jubileuszowo
i doniośle
„Samochody Specjalne” obchodzą swoje dwudziestolecie.
To idealna okazja do drobnej refleksji historycznej: będzie trochę patetycznie, może wzruszająco, ale nie można przecież nad
dwudziestoleciem przejść, ot tak, do porządku dziennego…

P

rzez dwie dekady istnienia pisma staraliśmy
się towarzyszyć rozwojowi branży transportu
kołowego w Polsce i informować naszych
Czytelników o najważniejszych wydarzeniach,
technologiach i tendencjach rozwojowych.
Kibicowaliśmy producentom, podziwialiśmy
ich sukcesy, odnotowywaliśmy porażki.
Wraz z rozwojem rynku i samych pojazdów użytkowych ewoluowało również nasze
pismo – stawaliśmy się (mam nadzieję) bardziej profesjonalni, rzetelni i dociekliwi.
Zawsze naszym celem było to, aby w każdym
wydaniu było coś „ekstra” – coś na kształt
wartości dodanej, pozwalającej na lepsze zrozumienie kwestii technicznych czy zależności
rządzących rynkiem. Pracowało nad tym wiele
osób – dawnych i obecnych współpracowników.
Wypada mi w tym miejscu podziękować
wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w dwudziestoletnie kształtowanie „Samochodów Specjalnych”. Nieoceniony udział ma oczywiście
założyciel pisma, Wydawca i przez pierwszych
9 lat jego istnienia Redaktor Naczelny –
dr inż. Maciej K. Mazur, którego wizja
ukształtowała nasze pismo i wciąż silnie
wpływa na to, jakie „Samochody Specjalne”
były, są i będą…

Ja – Dariusz Piernikarski – jestem redaktorem naczelnym „Samochodów” od stycznia
2006 r. Praca na rzecz naszego miesięcznika
stała się istotnym fragmentem mojego życia
zawodowego i osobistego, ale zdecydowanie
mogę napisać, że robię to, co lubię. Osobiście
dziękuję wszystkim za wieloletnią cierpliwość
i wyrozumiałość wobec mojej osoby. Wybaczcie błędy, usterki i proste gafy. Szczególnie
dziękuję moim najbliższym Współpracowniczkom redakcyjnym – wspaniałym Dziewczynom:
Reni Pawliszko i Kasi Biskupskiej, bez których
ta gazeta w ogóle by się nie ukazywała – jesteście wspaniałe!
Transport kołowy się zmienia, wkroczyliśmy w erę cyfryzacji i wszechogarniającej
łączności. Zatem – wspólnie się temu przyglądajmy i dajmy się zaskoczyć przyszłości.
Tymczasem, nasi Przyjaciele i Czytelnicy,
raz jeszcze dziękuję w imieniu swoim i całego
zespołu redakcyjnego za życzliwą, udaną i inspirującą współpracę. Bez Was świętowanie
naszego jubileuszu nie byłoby możliwe!

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

© Meiller
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BYTOMSKIE KOPALNIE MAJĄ
SUPERPOJAZDY
czerwca w Bytomiu odbyło się przekazanie dwóch największych w Polsce wywrotek przeznaczonych do pracy w kopalniach. Pojazdy są wspólnym dziełem Volvo Trucks i Meiller. Samochody są wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze, zastosowano w nich
wyjątkowo wytrzymałą, specjalnie wzmocnioną ramę Volvo o masie 51 t.
„To najwyższe fabrycznie dostępne podwozie charakteryzujące się największymi prześwitami z dostępnych na rynku. Wywrotki mają także zautomatyzowaną skrzynię biegów I-Shift z dodatkowymi biegami pełzającymi i oprogramowaniem typu Construction, dzięki którym pojazd efektywnie przenosi
napęd na koła i może ruszyć pod największe wzniesienia nawet przy pełnym
załadunku” – tłumaczy Marcin Jankowski z Volvo Trucks Poland.

27

W pojazdach zastosowano ponadto automatycznie załączaną oś przednią
i ogumienie terenowe o zwiększonej nośności i wytrzymałości. Całości dopełnia pierwsza w Polsce zabudowa tylnozsypowa Meiller typu P450 z hydraulicznie unoszoną tylną klapą, przeznaczoną do pracy w trudnych warun-

kach. Skrzynię ładunkową w całości wykonano z blachy Hardox 450, podłoga ma grubość 10 mm, a burty 8 mm.
Maszyny będą pracować w kopalniach odkrywkowych, ich nabywcą jest firma
Max Trans z Bytomia.
(KW)

NOWA PODKONTENERÓWKA CIMC VEHICLES
połowie czerwca br. do portu w Gdyni wpłynęły pierwsze naczepy CIMC
Vehicles do przewozu kontenerów
45-stopowych ISO, HiCube LT i HiCube ST.
Pierwszy pojazd trafił do klienta w Warszawie.

na w pełni zrobotyzowanej linii spawalniczej,
a następnie pokrywana warstwą antykorozyjną
w procesie cynkowej kataforezy elektrolitycznej (KTL Zn+). Warstwę zabezpieczającą i wykańczającą stanowi lakier proszkowy nakładany
w wysokich temperaturach.

W

„Działamy w transporcie kontenerów od ponad
25 lat i eksploatowaliśmy różne pojazdy. Bardzo dbamy o wizerunek naszej firmy jako solidnego partnera z doskonałą flotą. Pojazd, który otrzymaliśmy, przeszedł nasze oczekiwania
w kwestii jakości i estetyki wykonania, a tym samym doskonale wpisuje się w przyjętą przez nas
filozofię działania. Jest pierwszy, ale na pewno
nie ostatni” – podkreślił Jan Łuczak, właściciel
pojazdu.

Podobnie jak w innych pojazdach CIMC Vehicles zastosowano tu tylko markowe komponenty
sprawdzonych dostawców – osie BPW (w najbliższej przyszłości również SAF), pneumatyka
Wabco, oświetlenie i elektryka Hella oraz zamki
kontenerowe Jost. Waga pojazdu w wykonaniu podstawowym wynosi ok. 5,1 t. W standardzie naczepy wyposażone są m.in. w pokład
do rozładunku centralnie załadowanego kontenera 20-stopowego, trzecią oś podnoszoną oraz
asystenta ruszania w trudnych warunkach na
osi pierwszej. CIMC Vehicles daje też 24-miesięczną gwarancję całopojazdową, a na dodatek
wszystkie pojazdy poddane spawaniu zrobotyzowanemu i procesowi KTL objęte są 10-letnią
gwarancją na korozję i integralność ramy.

© CIMC

Nowa naczepa wykonana jest w całości z wysokogatunkowych, drobnoziarnistych stali klasy
S700MC i S460MC. W ok. 98% spawana jest

„Obecnie mamy do dyspozycji naczepę z tylnym
rozsuwem pneumatycznym przystosowaną do
przewozu wszystkich dostępnych rodzajów kontenerów standardowych – od 20-stopowych do
45-stopowych o zwiększonej kubaturze, z długim
i krótkim tunelem” – podsumował Michał Rzoska,
dyrektor operacyjny CIMC Vehicles na rynki Europy Centralno-Wschodniej.
(KB)
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NOWY ODDZIAŁ
EUROPART
W RADOMIU
lacówka usytuowana dogodnie przy DK 7
jest już 26. oddziałem firmy w Polsce.
„Jej całkowita powierzchnia to 450 m2,
co pozwoliło zwiększyć dostępność produktów
oraz skrócić czas dostawy do klientów. Zbliżamy
się do naszego celu, jakim jest pozycja jednego
z trzech liderów sprzedaży części zamiennych i akcesoriów do pojazdów użytkowych w Polsce.
W ciągu kilku miesięcy planujemy poszerzenie
sieci o kolejne punkty” – mówi Karol Prozner,
prezes spółki Europart w Polsce.

P

Tak jak wszystkie punkty sprzedaży w Polsce
oprócz 400 tys. części objętych programem sprzedaży oryginalnych części dostarczanych przez producentów OEM oddział w Radomiu oferuje również
szeroką gamę części zamiennych sprzedawanych
pod marką Europart Premium Parts. Są to zamienniki o jakości porównywalnej z jakością oryginalnych części zamiennych, przetestowane przez
zewnętrznych audytorów i niezależne organizacje
zgodnie z niemieckimi normami jakości. Oprócz materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia warsztatowego, takiego jak produkty chemiczne, oleje,
narzędzia, klienci mają również szeroki wybór
części do osi, hamulców, podwozia, silnika, układu
oświetlenia i układu elektrycznego, a także inne
części i akcesoria.
(KW)

www.lampyostrzegawcze.pl

© Renault Trucks
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PREMIERY NA ŚWIĘTO
KÄSSBOHRERA
irma otworzyła nową fabrykę w niemieckim mieście Ulm. To miejsce
ma dla Kässbohrera wymiar historyczny. Tu w 1893 r. firma została
założona i prosperowała przez długie lata. W latach 90. w wyniku
kłopotów finansowych placówkę w Ulm zamknięto.

F

W uroczystym powrocie Kässbohrera do Ulm wzięło udział 350 osób. Iffet
Türken, przedstawicielka zarządu, zapowiedziała: „Jesteśmy bardzo podekscytowani, że wracamy do domu. Będziemy bardziej inteligentni, bardziej dojrzali i bardziej innowacyjni. Dzięki bazie w Ulm zbliżamy się do klientów nie tylko na południu Niemiec, ale także w sąsiednich krajach, w tym
w Austrii i Czechach”.

SOBAŃSCY WYBIERAJĄ
RENAULT
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czerwonych Renault Trucks T Sleeper Cab zostało przekazanych firmie UT Sobańscy. W tej flocie będzie teraz jeździło
40 „renówek”.

Renault Trucks T Sleeper Cab z aerodynamiczną kabiną o średniej wysokości to uniwersalne ciągniki mogące służyć zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Uznawane są za następców Renault Premium. W porównaniu z ciężarówkami poprzedniej generacji mają znacznie
obszerniejszą kabinę. Są napędzane 11-litrowym silnikiem Euro VI o mocy
maksymalnej 460 KM (339 kW) i maksymalnym momencie obrotowym
2200 Nm. Napęd przenoszony jest za pośrednictwem zautomatyzowanej
skrzyni Optidriver.
Decyzję o wyborze ciągników tej marki poprzedził miesięczny test przeprowadzony w 2015 r. Wynikało z niego, że Renault Trucks T w tej wersji
zużywa najmniej paliwa spośród testowanych kilku pojazdów różnych marek. Po analizie wszystkich kosztów związanych z nabyciem i eksploatacją
Renault Trucks wygrało najniższym TCO (całkowity koszt posiadania). Pozytywne były także opinie kierowców na temat wygody podróżowania
tym autem.

Fabryka ma 7600 m2 powierzchni, obejmuje pełnowymiarową linię montażową, centrum sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Otwarcie było też okazją do zaprezentowania aż czterech nowych naczep: wywrotki, zabudowy
kurtynowej do transportu papieru w rolach, podwozia do transportu zbiorników kontenerowych i specjalistycznej naczepy do transportu palet lotniczych.
Testowana w Rosji wywrotka K.SKS została zaprojektowana, aby wytrzymać największe obciążenia i najgorsze warunki drogowe. Dzięki ładowności
11 500 kg i nietypowej konstrukcji górnej w kształcie litery V wywrotka
zapewnia doskonały rozkład obciążenia i przyczepność na drodze.
Naczepę kurtynową K.SCP X zaprojektowano do transportu delikatnego,
wysokiej jakości papieru. Podłogę wyposażono w podwójne szyny, wbudowane rolki zapewniają szybką i łatwą obsługę załadunku i rozładunku, a także
zapobiegają ewentualnym uszkodzeniom krawędzi papieru. Papier można przechowywać w pozycji poziomej za pomocą klipsów z tworzywa sztucznego.
Nowe podwozie do przewozu zbiorników (cystern) kontenerowych K.SHF T
będzie dostępne w wersji przedłużonej i nieprzedłużonej. Wykonane jest
ze stali o wysokiej wytrzymałości, z aluminiowymi elementami i wyposażeniem. Dzięki temu jest trwałe i lekkie.
Ostatnia nowość to naczepa K.SCA, o 250 kg lżejsza od poprzedniego analogicznego modelu, zaprojektowana do transportu palet lotniczych. (KW)

„Oprócz satysfakcjonujących wyników zużycia paliwa szczególnie ważne
było dla nas to, że Renault Trucks mogło nam zaoferować pojazdy o wyjątkowo niskiej masie własnej” – podkreślił Grzegorz Sobański – dyrektor zarządzający w UT Sobańscy. „Ciągniki ważące poniżej 7,3 t będziemy mogli
sprzęgać z zakupionymi właśnie lekkimi, ważącymi 5150 kg belgijskimi naczepami samowyładowczymi do przewozu płodów rolnych. W takiej konfiguracji będziemy mogli na nie ładować około 28 t. Na tym najbardziej nam
zależało. W przypadku innych modeli ciągników trudno byłoby uzyskać taki
wynik. W Polsce tylko czterech przewoźników dysponuje takimi naczepami.
Będziemy bardziej konkurencyjni” – zaznaczył Grzegorz Sobański.
Ciągniki będą eksploatowane w formie trzyletniego najmu. Nabywcy skorzystali z oferty fabrycznego finansowania RTFS (w ramach Volvo Financial
Services). Rata najmu, oprócz podstawowego finansowania, zawiera pełne
ubezpieczenie pojazdu, podatek drogowy, pełny kontrakt serwisowy, Renault
Trucks Assistance i ubezpieczanie kosztów pojazdu zastępczego. (KW)
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© Kässbohrer

www.lampyostrzegawcze.pl

| BIZNES |

PIERWSZA ŚMIECIARKA NA GAZIE
rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Śremie zakupiło śmieciarkę na podwoziu Renault Trucks gamy D26 Wide
P6×2/6 z napędem CNG. To pierwszy w Polsce pojazd tej marki napędzany gazem ziemnym. Samochód wyposażono w produkowany przez Cumminsa silnik NGT9 o pojemności 8,9 l. Osiąga on
moc 325 KM (239 kW), a maksymalny moment
obrotowy 1360 Nm generuje w zakresie od 1300
do 1400 obr/min. W tym pojeździe tak wąski zakres nie jest jednak problemem, zastosowano
w nim bowiem automatyczną, sześciobiegową
skrzynię biegów Allison 3200 V ze zmiennikiem
momentu obrotowego, która dzięki przełożeniu
1,93 zapewnia ciężarówce bardzo dobre parametry trakcyjne. Sterowana jest panelem przyciskowym w kabinie. Obsługa tego pojazdu dla kierowcy nie różni się niemal niczym w stosunku
do modelu zasilanego jednostką wysokoprężną.
Jedyna różnica pod względem obsługi to sposób
tankowania. Zbiorniki gazu ziemnego umieszczone
są po obu stronach pojazdu i osłonięte pokrywami z tworzywa sztucznego. Mieszczą ilość CNG
równoważną energetycznie 90 l (przy 2×3 butlach) lub 120 l (2×4 butlach) oleju napędowego.
W pierwszej wersji zapewnia to pojazdowi zasięg
ponad 300 km.

© Renault Trucks

P

Na ramie pojazdu osadzona została śmieciarka
firmy NTM z tylnymi urządzeniami zasypowymi wyposażonymi w dwa oddzielne odwłoki, eliminujące
mieszanie się frakcji. Oznacza to, że w czasie jednego kursu może ona zbierać np. posegregowane
odpady biodegradowalne i z tworzyw sztucznych.
Widoczny na zdjęciu samochód w konfiguracji
6×2 ma napęd na drugą oś i wleczoną, skrętną,
trzecią oś, co podnosi jego zdolności manewrowe. Przystosowanie kabiny do roli śmieciarki,
poza instalacją monitora kamery cofania i sterowników do obsługi zabudowy, objęło też instalację środkowego fotela dla załoganta.
Artur Bartosiewicz, szef działu sprzedaży podwozi
w Renault Trucks Polska, mówi: „Pojazdy napę-

dzane gazem ziemnym są droższe w zakupie od
tych zasilanych olejem napędowym, ale w branży
komunalnej samochody eksploatuje się przeważnie 15 lat. Koszt paliwa gazowego jest o ok.
30% niższy niż w przypadku diesla, więc różnica
w cenie zakupu zwraca się po ok. 5 latach. Poza
tym silnik gazowy nie emituje cząstek stałych, więc
na długie lata odpada problem związany z zanieczyszczeniem powietrza. Jest też o wiele cichszy
od wysokoprężnych, a więc mniej uciążliwy dla
otoczenia.
Przedsiębiorcy, którzy już korzystają z pojazdów
CNG, mówią też, że znika problem kradzieży paliwa. To wszystko jest potwierdzone w praktyce.”
(KW)

CO SŁYCHAĆ W POLSKIM
TRANSPORCIE?

65 LAT INSTYTUTU TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO

września Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów PODLASIE, zrzeszające przewoźników drogowych wykonujących przewozy międzynarodowe
w całej Unii Europejskiej i Europie Wschodniej, zorganizuje Ogólnopolski
Zjazd Przewoźników Drogowych.

le paliwa zużywa twoje auto? Jak wytrzymałe są materiały wykorzystywane przy budowie pojazdów? Ile milionów kilometrów pokonują
pojazdy ciężarowe? Kiedy kierowcy przestaną być potrzebni i jakie źródła
napędów znajdą się w samochodach przyszłości? Na te i wiele innych pytań od 65 lat starają się odpowiedzieć eksperci Instytutu Transportu Samochodowego – nowoczesnego ośrodka badawczo-rozwojowego. Na
koncie mają tysiące badań i analiz technicznych, opracowań naukowych
i setki projektów. Od początku lat 50. XX w. w Instytucie wykonano badania techniczne tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, autobusów i innych pojazdów oraz ich podzespołów. Instytut wydaje
też świadectwa homologacji, prowadzi badania laboratoryjne, usługi z zakresu kontroli jakości oraz działalność szkoleniową i edukacyjną.

1

To już 16. organizowany przez Stowarzyszenie zjazd, który odbędzie się
w Biesiadnym Siole w Przyworach k. Siedlec. Spotkanie to również doskonała okazja dla firm z branży transportowej do zaprezentowania swojej oferty szerokiemu gronu odbiorców. Swoje produkty przedstawią też
dystrybutorzy ciągników siodłowych, naczep, części samochodowych,
paliw i kart paliwowych, opon, banków, firm leasingowych, samochodów
osobowych, serwisów samochodowych oraz wielu innych dziedzin związanych z branżą transportową.

I

Goście będą też mogli wziąć udział w dyskusji pod tytułem „Problemy polskich przewoźników na arenie międzynarodowej”, do której zaproszeni zostali również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, GITD, ZMPD, Biura
do Spraw Transportu Międzynarodowego oraz posłowie. Sponsorem generalnym organizowanego zjazdu jest Mercedes-Benz Warszawa (RP)

„Prowadzonym pracom przyświeca podstawowy cel, którym jest poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ochrona środowiska, rozwój innowacji w zakresie paliw alternatywnych, elektromobilności, autonomizacji pojazdów oraz kreowanie inteligentnych systemów transportowych, tak aby dzisiejsza motoryzacja mogła się stać motoryzacją jutra” –
zaznacza prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.
(KW)
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SCHMITZ KUPIŁ UDZIAŁY W GRW HOLDINGS
półka GRW Holdings jest ważnym producentem cystern i naczep w Afryce Południowej. Schmitz Cargobull właśnie kupił 33% jej udziałów. Obie firmy nawiązały już
współpracę przy wspólnym opracowaniu i montażu nowych chłodni i kontenerów na rynek RPA.

produktach chłodniczych i kurtynowych” – zapowiada Gerhard van der Merwe, dyrektor generalny GRW.

S

Oprócz naczep chłodniczych Schmitz wykonanych z paneli Ferroplast, które są już dostępne dla
klientów GRW, firma oferuje również agregaty
chłodnicze Schmitz Cooling z inteligentną kontrolą temperatury i zdalną diagnostyką, a także
Schmitz Telematics, jeden z najbardziej nieza-

„Dzięki partnerstwu z Schmitz Cargobull GRW
będzie mieć dostęp do najlepszych niemieckich
technologii w swoich szybko rozwijających się

wodnych i zintegrowanych, ale otwartych systemów telematycznych. Zdaniem Gerharda van der
Merwe obecność Schmitz Cargobull w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej i Rosji zapewnia
GRW idealną platformę do rozszerzenia swojego
rynku cystern.
Transakcja podlega zatwierdzeniu przez lokalną komisję ds. konkurencji i wejdzie w życie z dniem
1 sierpnia 2017 r.
(KW)

WE WRZEŚNIU TARGI
COMTRANS
osyjskie IAA ruszają już 4 września. Siedzibą targów będzie jak zwykle ogromne
moskiewskie centrum wystawiennicze
Crocus Expo.

R

Rolę gospodarzy grają firmy rodzime, takie jak
Kamaz, GAZ, MAZ, UAZ, ale silną reprezentację
wystawia również Azja (producenci m.in. z Chin,
Korei, Indii), widoczni są też wystawcy z Afryki.
Zawsze obecni na Comtransie są przedstawiciele
największych koncernów: wielkiej siódemki producentów podwozi, największych producentów
naczep oraz akcesoriów, części i technologii. Rozmach, z jakim aranżują swoje stoiska, daje organizatorom Comtransu pełne prawo do porównywania się z IAA.
Na tegorocznych targach bardzo ważnym punktem
programu będzie gala wręczenia nagród laureatom konkursu „Pojazd użytkowy roku w Rosji”.
Piątkę zwycięzców w kategoriach ciężarówka
roku, van roku, autobus roku, nadzieja roku i nagroda specjalna wybiera jury złożone z dziennikarzy
magazynów branżowych. Co roku ich faworytami
są rodzimi producenci. Tegoroczna edycja konkursu
będzie już 17. z kolei.

© Comtrans

Comtrans odbywa się od roku 2000. Systematycznie zwiększał liczbę wystawców i powierzchnię
targową. Od roku 2011 odbywa się co dwa lata,
w latach alternatywnych dla IAA. Zapracował sobie na opinię jednej z najważniejszych obecnie
światowych imprez poświęconych pojazdom użytkowym. Świadczy o tym ponadkontynentalne
spektrum wystawców. Jest ich ponad 200 i pochodzą z 18 krajów.

Całkowitą nowością jest natomiast Moskiewski
Szczyt Branży Pojazdów Użytkowych. Organizuje
go Stowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorstw
w Rosji razem ze Stowarzyszeniem Rosyjskich
Producentów Samochodów i Międzynarodowym
Związkiem Transportu Drogowego (International
Road Transport Union).
Szczyt ma być platformą dyskusji między przedstawicielami rządu, którzy przygotują raporty na
temat wpływu branży pojazdów użytkowych na
gospodarkę, planowanych zmian oraz możliwego
rządowego wsparcia a przedstawicielami zarządów firm, którzy przedstawią swoje plany i stra-

tegie rozwoju. Spotkania będą trwały dwa dni.
5 września będzie „dniem przewozu cargo”, kierowanym do producentów ciągników i naczep,
a 6 września „dniem przewozu pasażerów”, kierowanym do producentów autobusów. Siergiej
Aleksandrow, przedstawiciel firmy ITEMF, która
organizuje Comtrans, uważa, że szczyt będzie
bezcenną „platformą dla najważniejszych graczy,
by przedyskutować palące kwestie”.
Szczegółowy program i inne informacje dotyczące
targów znajdują się na www.comtransexpo.ru.
Obszerna relacja z targów Comtrans 2017 wkrótce
na naszych łamach.
(KW)
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Ciężarówka
w internecie rzeczy
Dariusz Piernikarski
Wraz z postępem technologicznym samochód
ciężarowy staje się częścią szeroko rozumianego
ekosystemu logistyki internetu rzeczy, który
transformuje branżę drogowego transportu
towarowego i całą branżę logistyczną.
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odczas gdy tysiące ciężarówek
przemierzają europejskie autostrady, umieszczone na ich pokładzie czujniki gromadzą, wysyłają
i otrzymują strumienie danych, wykorzystując działające w chmurze systemy
zarządzania flotą. Jednak nie tylko inteligentne, autonomiczne ciężarówki,
ale cała branża logistyczna obecnie jest
już częściowo zakorzeniona w internecie rzeczy – IoT (Internet of Things) i ewoluuje w stronę internetu wszystkiego –
IoE (Internet of Everything).
Gdy na horyzoncie pojawiają się
półautonomiczne ciężarówki i jazda w konwoju połączonym (platooning), elektronika pojazdowa przechodzi okres gwałtownego rozwoju. Powstaje wzajemnie
połączony świat, obejmujący praktycznie wszystko, począwszy od smartfona
kierowcy z mnóstwem aplikacji związanych z transportem, poprzez „implanty”
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telematyczne producenta, diagnostykę
zdalną, a na analizie wielkich zbiorów danych – czyli Big Data – skończywszy.
Rozważania o internecie rzeczy (Internet of Things) można by dość łatwo
transformować pojęciowo do rozważań
na temat internetu truckingu (Interent
of Trucking). Bo to właśnie Internet of
Trucking już ma i w przyszłości mieć
będzie w jeszcze większym zakresie decydujący wpływ na to, w jaki sposób samochody będą specyfikowane, eksploatowane i obsługiwane.

Bezpieczeństwo na czele
Samochody ciężarowe stają się bardziej efektywne, ekologiczne, połączone
i bezpieczne. I to właśnie te cztery kie-

© Scania

European Truck Platooning Challenge – na przełomie marca i kwietnia 2016 r. w zlocie gwiaździstym do Rotterdamu wzięły udział konwoje
połączone stworzone przez pojazdy sześciu wiodących marek europejskich; prace nad tą koncepcją poprawy efektywności transportu nie ustają

runki będą transformować branżę pojazdów użytkowych w perspektywie do
roku 2025. Spośród nich na czoło wysuwa się dążenie do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa. Szczególnie
dużą wagę przypisuje się do działań związanych z minimalizacją skutków wypadków drogowych, w których samochody
ciężarowe biorą udział. Zaawansowane

reklama

systemy wspomagania kierowcy ADAS
(Advanced Driver Assistance Systems)
stwarzają możliwość osiągnięcia celu,
jakim jest całkowita eliminacja wypadków z ruchu drogowego.
Przy zredukowanej liczbie wypadków ze skutkiem śmiertelnym i niższych
kosztach transportu bardziej konkurencyjne stają się ciężarówki autonomiczne,

wyposażone w zaawansowane systemy
wspomagające ADAS. Obecnie ponad
90% wszystkich wypadków z udziałem
pojazdów silnikowych jest spowodowanych przez błąd człowieka. Potencjał
jazdy autonomicznej (zautomatyzowanej)
leży w dużej mierze właśnie w możliwości uniknięcia lub poważnym ograniczeniu skutków tych wypadków. Przypomnijmy, że od 2015 r. nowo zarejestrowane
samochody ciężarowe muszą być wyposażone w systemy hamowania awaryjnego AEBS (Advanced Emergency Braking
Systems), pozwalające na zredukowanie
prędkości z 80 km/h do minimum 12 km/h.
Od 2018 r. przepisy te będą zaostrzone
– systemy AEBS będą musiały zapewnić
hamowanie do pełnego zatrzymania.
Drugim obowiązującym wymaganiem jest
obecność systemów ostrzegających o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS
– Lane Departure Warning Systems).
Zaawansowane systemy wsparcia kierowcy ADAS umożliwią redukcję kosztów własności i użytkowania samochodu
ciężarowego. Obecnie dwa największe
składniki tych kosztów to paliwo i płace
kierowców. Dostępne systemy wspomagające, takie jak tempomat adaptacyjny
ACC (Adaptive Cruise Control) czy predykcyjna kontrola pracy układu napędowego PPC (Predictive Powertrain Control), już dziś pozwalają na uzyskanie
zauważalnych oszczędności w zużyciu
paliwa. W niedalekiej przyszłości wprowadzenie stałej łączności między pojazdami (V2V) i pojazdu z infrastrukturą
(V2I) w istotnym zakresie zwiększy potencjał oszczędności. Na razie drugi z największych składników kosztowych, czyli
kierowca, będzie musiał nadal znajdować
się w kabinie, przynajmniej w ciągu naj-

© ema
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Schematyczne przedstawienie najważniejszych aspektów związanych z integracją samochodu ciężarowego
w internecie rzeczy

© Mercedes-Benz

System ABA czwartej
generacji (Active Brake
Assist 4) stosowany
w samochodach Mercedes-Benz to przykład
wysoko zaawansowanych systemów ADAS –
bez nich jazda autonomiczna jest niemożliwa
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bliższej dekady. Jednak w wysoko zautomatyzowanych ciężarówkach kierowcy
będą mogli w większym zakresie poświęcić się swojej produktywnej pracy
związanej np. z planowaniem kolejnych
dostaw lub po prostu jechać bardziej
zrelaksowanym.
Z technicznego punktu widzenia największa potrzeba innowacji leży po stronie oprogramowania. Systemy muszą
sprostać bardzo złożonym sytuacjom
drogowym i zachowaniom kierowcy,
a jednocześnie muszą mieć architekturę
całkowicie niewrażliwą na awarie techniczne i zdolną do działania (czyli zapewnienia bezpiecznej jazdy) nawet w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania
systemu. Konieczne jest przy tym dalsze obniżanie kosztów jednostkowych
związanych z rozwojem.
Oczywiście zanim na drogach publicznych pojawią się samochody autonomiczne, konieczne jest stworzenie nowych ram prawnych i ubezpieczeniowych.
Dziś jazda autonomiczna nie jest dopuszczona prawnie – z kilkoma wyjątkami
związanymi z prowadzeniem przez różnych producentów prac rozwojowych na

wydzielonych i odpowiednio oznakowanych odcinkach dróg. Najważniejsze zagadnienia, które należy rozstrzygnąć,
przygotowując nowe ramy prawne, dotyczą kwestii odpowiedzialności (producentów, dostawców, kierowców) oraz
kryteriów pozwalających na określenie,
czy dany pojazd spełnia wymagane standardy bezpieczeństwa.
Trend w kierunku jazdy autonomicznej wymaga ścisłego współdziałania między producentami finalnymi a dostawcami komponentów. Poszczególne role
i zakresy odpowiedzialności są silnie zależne od poziomu automatyzacji. Dla producentów pojazdów głównym zadaniem
jest przygotowanie technologiczne do
produkcji samochodów autonomicznych,
zwłaszcza w obszarze zrozumienia możliwości wykorzystania i faktycznego rozwoju systemów ADAS. W przypadku
dostawców przyszłe działania muszą
obejmować zarówno rozwój technologii
(czujniki, oprogramowanie), jak i efektywnych modeli biznesowych (w zakresie
zapewnienia dostaw zarówno kompletnych systemów ADAS, jak i ich poszczególnych komponentów).
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Połączone ciężarówki
jako źródło danych
Ocenia się, że w ciągu najbliższego
dziesięciolecia logistyka IoT będzie generować obroty rynkowe na poziomie
1,3 biliona (1,3 106 mln) dolarów amerykańskich, gdy cały IoT ponad 8 bilionów (8 106 mln) – takie są szacunkowe
dane zaprezentowane w raporcie przygotowanym przez DHL i Cisco (Internet
of Things Trend Report, DHL and Cisco,
2015). Zgodnie ze wspomnianym raportem branża logistyczna uzyska większą efektywność operacyjną, gdyż urządzenia włączone do internetu rzeczy
będą w czasie rzeczywistym dostarczać
informacje o milionach dostaw wysyłanych, śledzonych i przechowywanych
każdego dnia.
W magazynach połączone palety i produkty usprawnią zarządzanie zapasami magazynowymi, poprawią jakość
usług i pozwolą na obniżenie ich kosztu.
Urządzenia mobilne, takie jak smartfony
i tablety, pomogą w usunięciu barier związanych z kreowaniem, dostępem i współ-
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dzieleniem danych, które będą generowane przez podłączenie samochodów ciężarowych do internetu rzeczy.
Wraz z rozwojem logistyki IoT śledzenie i znakowanie towarów stanie się
łatwiejsze, bardziej dokładne, przewidywalne i bezpieczne. Analitycy operujący w połączonych flotach będą mogli
przewidywać wystąpienie awarii w eksploatowanych zasobach i zaplanować
automatycznie odpowiednie kontrole
obsługowe. Połączenie kierowców i personelu odpowiedzialnego za dostawy
z otaczającymi je pojazdami i innymi
ludźmi może pomóc w optymalizacji metod działania i zwiększyć rentowność.
Pojazdy, które wykorzystywane były
wyłącznie do dostarczania ładunków, będą również dostarczać dane i to w olbrzymich ilościach. Ciężarówki staną się mobilnym węzłem IoT, dwukierunkowym
połączeniem pomiędzy kierowcą a dyspozytorem, węzłem redukującym koszty
i opóźnienia, dającym spedytorom i firmom transportowym większą przejrzystość realizowanych procesów. Firmy
transportowe, spedytorzy i kierowcy będą
korzystać z danych logistycznego internetu
rzeczy, danych, które już teraz dostępne
są na urządzeniach mobilnych w kabinie kierowcy.
Dzięki połączeniu przez wysokoprzepustową sieć telefonii komórkowej i internet dane zebrane przez czujniki pokła-

dowe już dziś pozwalają dyspozytorom
na ocenę efektywności paliwowej w czasie rzeczywistym oraz stylu jazdy kierowców.
Systemy zarządzania flotą dzięki analizie zebranych danych będą mogły rekomendować optymalne prędkości jazdy na
poszczególnych odcinkach aktualnie pokonywanej przez samochód trasy i tym samym minimalizować czas przejazdu i zużycie paliwa. Dzięki znajomości położenia
pojazdu dostarczanego przez sygnał GPS
możliwe jest śledzenie trasy przejazdu,
czasu spędzonego na za- i rozładunku
i tym samym właściwe zarządzanie czasem pracy kierowców. Dodatkowe informacje dostarczane bezpośrednio do
smartfonu lub tabletu użytkownika (kie-

rowcy) mogą pomóc im w znalezieniu
właściwych objazdów w przypadku napotkania na trasie przeszkód w postaci
prac budowlanych czy korków.
Ciężarówki wyposażone w odpowiednie czujniki będą w stanie dostarczać informacje do serwisów z odpowiednim wyprzedzeniem, gdy pojawiać
się będzie konieczność wykonania niezbędnych prac obsługowych, takich jak
np. obsługa hamulców, ogumienia czy
wymiana oleju. Dysponując danymi diagnostycznymi, zespoły odpowiedzialne za
obsługę pojazdu będą mogły zareagować odpowiednio wcześnie, eliminując
ryzyko niespodziewanej awarii i minimalizując czas bezproduktywnego postoju
w serwisie.

Obecnie cała branża logistyczna
jest już częściowo zakorzeniona
w internecie rzeczy – IoT, trwa
ewolucja w kierunku internetu
wszystkiego – IoE
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IoT pozwala na pełne zastosowanie metod diagnostyki
prewencyjnej, dzięki której
zespoły odpowiedzialne
za obsługę pojazdu będą
mogły zareagować odpowiednio wcześnie, eliminując ryzyko niespodziewanej awarii i minimalizując
czas bezproduktywnego
postoju w serwisie
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Zyskujemy widoczność
Jak wspomniano, oprócz „inteligentnych” samochodów ciężarowych ewolucja logistyki w internecie rzeczy dotyczyć będzie włączenia do IoT całego
łańcucha dostaw. Przy spadających kosztach ich wprowadzenia „inteligentne”
i „połączone” etykiety, palety i inne jednostki ładunkowe będą komunikować
się z przewożącymi je naczepami, kontenery będą wymieniać informacje z ciężarówkami, a floty będą mogły „rozmawiać” z innymi flotami.
Czujniki telematyczne w pojazdach
oraz oczujnikowane etykiety na ładunkach będą przekazywać dane dotyczące
położenia, stanu przechowywania i np.
tego, czy opakowanie zostało otworzone.
Czujniki analizujące przestrzeń zajmowaną przez poszczególne ładunki pozwolą na optymalizację załadunku pojazdu i wygospodarowanie dodatkowego
miejsca na przewożone towary.
Dane o ładunkach i wolnej przestrzeni w poszczególnych pojazdach zgromadzone w internecie rzeczy mogą być
również udostępniane dyspozytorom zarządzającym łańcuchami dostaw. Ci z kolei mogą wprowadzić na tej podstawie
zalecenia dotyczące konsolidacji ładunków i optymalizacji tras.
Ta dodatkowa przejrzystość łańcucha
dostaw zwiększy efektywność wykorzystania flot, poprawi ekonomikę paliwową

i zredukuje przebiegi bez ładunku, które
obecnie stanowią nawet do 10% przebiegów flot. Po połączeniu poszczególnych elementów łańcucha dostaw i udostępnieniu informacji o nim w chmurze
IoT powstanie bezprecedensowy poziom
widoczności łańcucha dostaw – od nadawcy do odbiorcy i na każdym etapie
pośrednim.

Produkty i urządzenia zainspirowane technologią IoT umożliwią poznanie, uczenie się i interakcję z innymi produktami wchodzącymi
w skład wspólnej sieci w chmurze. Jednym
z takich obszarów, który odniesie olbrzymie
korzyści z internetu rzeczy, jest transport

Summary

Na zakończenie
Wraz z rosnącą popularnością internetu rzeczy coraz więcej firm szuka obecnie własnych wersji produktów oraz
usług inspirowanych tą technologią. Firmy rozpoczynające działalność (start-upy) i firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej koncentrują się obecnie na wbudowywaniu zdolności wykrywania oraz
inteligencji w swoich produktach i urządzeniach. Wcielanie w życie idei połączenia całego otaczającego nas świata w małej połączonej bańce już się rozpoczęło,
a w najbliższych latach będziemy mogli
cieszyć się ogromem tej technologii w naszych domach, miejscach pracy i także
w podróży, czyli podczas transportu.
Produkty i urządzenia zainspirowane
technologią IoT umożliwią poznanie,
uczenie się i interakcję z innymi produktami wchodzącymi w skład wspólnej
sieci w chmurze. Jednym z takich obszarów, który odniesie olbrzymie korzyści
z internetu rzeczy, jest transport.

The Internet of things in the transport industry already brings transparency to the supply chain, and in
the years to come this transparency
will be almost complete. Intelligent
palettes, labels, and other cargo units
will record each transport stage in the
system. The vehicle itself, equipped
with telematics, will be fully connected with the logistics center, providing not only GPS data, but also cargo
information – its position, storage
status, or space occupied by each of
the goods.
Intelligent vehicles also will eliminate road accidents (most of them is
caused by human error), with inhuman precision will keep track of fuel
consumption and monitor their technical condition and report incoming
defects.
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Nowoczesne
systemy telematyczne
ułatwiają pracę i sprawiają, że przewóz towarów jest bardziej bezpieczny i wydajny

©
Bos
ch

Pomogą w przewozie ładunku
Renata Pawliszko
Współczesny transport ma być szybki, sprawny i bezproblemowy.
Przecież czas to pieniądz. Sprawę z tego doskonale zdaje sobie branża
transportowo-logistyczna, której w zwiększeniu efektywności pracy
i bezpieczeństwa pomagają nowoczesne technologie.

yjemy w czasach, w których nowoczesne technologie zaczynają
odgrywać coraz większą rolę. Społeczeństwo jest już bardziej świadome
korzyści, jakie niosą za sobą rozwiązania z zakresu internetu rzeczy (Internet
of Things – IoT).
„Nikogo już nie dziwi używanie nawigacji, komunikatorów internetowych
czy różnego rodzaju programów i aplikacji pracujących w formule SaaS (Software as a Service). Motoryzację również

dogania gorączka o nazwie connected
cars. Współcześnie produkowane samochody stają się coraz bardziej inteligentne, a auta przyszłości będą autonomiczne, co oznacza, że będą poruszać się
przy użyciu nowoczesnych technologii.
Obecnie kierowca nie tylko chce dojechać z punktu A do punktu B, lecz chce
to zrobić w najbardziej optymalny i bezpieczny sposób. A to mogą zapewnić mu
systemy informacji drogowych – w technologii connected DAB (Digital Audio
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Broadcasting) lub TMC (Traffic Message
Channel), bo kluczem do sukcesu w najbliższych latach będzie informacja.
Jeszcze kilka lat temu klient kupował samochód i oddzielnie rozwiązania
informacyjne: nawigację, ostrzegacze
drogowe, a nawet całe systemy audio.
Teraz tego wszystkiego oczekuje od producenta. Chciałby dostać kompletną
usługę, w doskonale znanej sobie formule SaaS. To tylko kwestia czasu, gdy
samochód będzie sprzedawany jako na-
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WebEye Scanner pozwala
na przesyłanie listów przewozowych i innych dokumentów transportowych
w formie elektronicznej,
co znacznie przyspiesza
ich rozliczenie

rzędzie, medium, nośnik wszelkiego rodzaju usług connected” – mówi Jacek Saczuk, mediamobile operator systemu informacji drogowych V-Traffic.

Pomocna telematyka
Niezwykle przydatnym narzędziem
w zarządzaniu współczesną flotą transportową są systemy telematyczne, łączące w sobie technologie telekomunikacyjne, informacyjne i informatyczne.
Obecnie na rynku dostępne są, ogólnie
rzecz ujmując, dwa typy urządzeń telematycznych: stacjonarne komputery
pokładowe oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) wyposażone w odpowiednie aplikacje. „Mobilność w biznesie stanowi dziś światowy trend widoczny
również w branży TSL. Coraz częściej
praca odbywa się poza biurem – w domu
lub w drodze na spotkanie. Dzięki rozwiązaniom na urządzenia mobilne spedytorzy mają niemalże od ręki dostęp
do istotnych informacji dotyczących ładunku i pojazdu. Podmioty działające
w branży TSL narażone są na wiele nieprzewidzianych sytuacji. Wiedza dotycząca działań kierowcy i ewentualnych
niepożądanych zdarzeń na drodze może
okazać się kluczowa. Kolejną sprawą
jest również mobilność kierowców i potrzeba zbierania informacji poza kabiną
ciężarówki. Aplikacje mobilne stanowią
uzupełnienie komputerów pokładowych,
pozwalając na monitorowanie czynności

wykonywanych przez kierowcę. Kierowca, korzystając ze specjalnego oprogramowania, może zapisać informacje
na smartfonie na temat wagi ładunku czy
liczby palet, zrobić zdjęcie uszkodzonego
towaru, a wszystkie te dane są później
automatycznie przekazywane do komputera pokładowego i z niego wysyłane
do bazy” – wyjaśnia Krzysztof Głogowski, senior sales executive Transics International w Wabco Company.
W dalszej części tekstu zaprezentujemy kilka najnowszych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do
usprawnienia procesu załadunku i transportu towaru.

Sprawny obieg dokumentów
Szybkie i dokładne zarządzanie dokumentami w branży transportowej jest
bardzo ważne. Kluczowym aspektem
jest skuteczne przekazywanie listów przewozowych CMR, które są niezbędne do
dostarczenia przesyłek zgodnie z warunkami umowy przewozu. W międzynarodowym transporcie towarów zwrot i przetworzenie dokumentów papierowych
może zajmować kilka dni, a nawet tygodni,
co prowadzi do generowania sporej ilości
nierozliczonych należności w firmach
logistycznych. Z pomocą w usprawnieniu tego procesu przychodzi nowe rozwiązanie firmy WebEye.
WebEye Scanner to aplikacja przeznaczona do systemu operacyjnego An-

droid, która umożliwia kierowcom wysyłanie listów przewozowych i innych
dokumentów transportowych w formie
elektronicznej oraz rejestrowanie ewentualnych uszkodzeń towarów przy użyciu tabletu natychmiast po rozładunku.
Mając na uwadze potrzebę zagwarantowania autentyczności dokumentacji, program automatycznie oznacza te dane
unikatowymi informacjami o lokalizacji
i godzinie, po czym wysyła je do systemu
WebEye. W centrali firmy transportowej przetwarzanie listów przewozowych
i powiązanych operacji finansowych
może rozpocząć się już w ciągu kilku
minut od przybycia towaru do miejsca
przeznaczenia. Dokumenty elektroniczne
można później łatwo i szybko wyszukiwać oraz sortować. Inną zaletą tego rozwiązania jest to, że firmy mogą przeglądać wszystkie dane logistyczne w jednym
systemie WebEye, więc zawsze mają
pod ręką kompletne informacje o każdej
dostawie, przebiegu trasy, godzinie przyjazdu, zużyciu paliwa lub posiadanej dokumentacji.

Nowy tablet z Androidem
W celu usprawnienia zarządzania
flotą firma Trimble opracowała nowy,
łatwy w obsłudze tablet FleetXPS z systemem operacyjnym Android. „Nasza
poprzednia wersja aplikacji FleetXPS
była już kompatybilna z telefonami komórkowymi, ale okazało się, że wielu
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klientów oczekuje dodatkowego wsparcia oraz w pełni zarządzanego rozwiązania firmy Trimble. Tablet z systemem
Android zaspokaja te potrzeby. W porozumieniu z Trimble klienci mogą wybrać
aplikacje do zainstalowania na tabletach, którymi my następnie zarządzamy.
Odpowiednie ustawienia uniemożliwiają kierowcom usuwanie lub dodawanie
własnych aplikacji” – powiedział Michel
Van Maercke, dyrektor generalny Trimble Transport & Logistics na region EMEA
i kraje Azji i Pacyfiku.
Oprócz nowego tabletu udoskonalono interfejs użytkownika w aplikacji
FleetXPS. Ma on bardziej atrakcyjny wygląd i jest łatwiejszy w obsłudze. Tablet został wyposażony w ekran dotykowy
z powłoką antyrefleksyjną o przekątnej
7,85 cala, kamerę, opcjonalny skaner
kodów kreskowych 1D i 2D, czytnik RFID
i NFC, GPS oraz różnego rodzaju rozwiązania do łączności bezprzewodowej,
takie jak WLAN, Bluetooth i 3G. Urządzenie uzyskało certyfikat odporności IP65
i jest odporne na upadek z wysokości
1,2 metra, a bateria wystarcza na 8-godzinny dzień pracy.
„Dzięki tym cechom nasz tablet doskonale nadaje się do realizacji odbiorów
i dostaw ładunków detalicznych i drobnicowych, gdy niezbędny jest dowód dostawy. Obserwujemy jednak znaczny
wzrost zainteresowania aplikacjami mobilnymi także w innych segmentach rynku.
Dzięki nowemu tabletowi FleetXPS na
Androida możemy wesprzeć naszych
klientów w budowaniu firmy przyszłości”
– dodał Michel Van Maercke.

© Kögel Telematics

Monitoruje naczepę
Przykładem zastosowania rozwiązań
telematycznych w naczepach może być
Kögel Telematics, czyli system telematyczny do naczep Kögel, który zaprezentowano na ostatnich targach IAA
oraz tegorocznej wystawie transport logistic 2017. Od momentu premiery system ten zamontowano już w ponad 200
naczepach klientów. Dostęp do danych
możliwy jest za pomocą iPhone’a lub
iPada, aplikacja jest też dostępna w wersji na Androida.

Moduł telematyczny do naczep Kögel
umożliwia wgląd w dane dotyczące
sposobu eksploatacji naczepy, co przyczynia się do optymalizacji realizowanych przewozów

Moduł telematyczny do naczep Kögel (KTTM) połączony z modulatorem
EBS, agregatem chłodniczym lub opcjonalnym systemem monitorowania opon
dostarcza istotnych danych na temat
stanu eksploatacyjnego naczepy. Dane
zapisywane na stronie Kögel Telematics
można w zależności od potrzeb analizować. Dodatkową zaletą portalu internetowego Kögel Telematics jest możliwość
ustalania trasy – korytarza przejazdu
(tzw. Geofencing), a w razie potrzeby
ustawienie alarmu informującego spedytora, warsztat lub osobę zarządzającą
flotą poprzez SMS lub e-mail o zdefiniowanych odchyleniach od ustawionych
parametrów.

© Zebra

Rozwiązanie SmartPack Trailer umożliwia zmniejszenie kosztów operacyjnych
i bardziej efektywny załadunek naczep
dzięki rejestracji m.in. ułożenia ładunku
czy stopnia wypełnienia naczepy
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Usprawni operacje załadunku
Firma Zebra Technologies Corporation opracowała rozwiązanie SmartPack
Trailer, dzięki któremu możliwe jest
zmniejszenie kosztów operacyjnych i bardziej efektywny załadunek naczep.
„W dzisiejszej tzw. gospodarce na
żądanie (ang. on-demand economy),
która rozwija się za sprawą handlu elektronicznego, odbiorcy oczekują natychmiastowych dostaw. Tym ważniejsze
stają się rozwiązania, które mogą zoptymalizować szybkość, dokładność i wydajność procesów załadunkowych. Nowe
rozwiązanie Zebra SmartPack rozszerza
inteligentne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa o operacje zachodzące w obszarze załadunku – przewoźnicy zyskują
w czasie rzeczywistym dostęp do informacji, które są potrzebne do bardziej
efektywnego prowadzenia działalności”
– powiedział Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra.
Rozwiązanie SmartPack Trailer rejestruje dane operacyjne, takie jak ułożenie

rabp

ładunku, stopień wypełnienia naczepy,
liczba paczek skanowanych i ładowanych w ciągu godziny, jak również dostarcza zdjęć z trwającego załadunku.
Produkt ten pomaga też w prawidłowym
załadowaniu naczep dzięki analizie informacji dostarczanych przez czujniki
3D i kamery na rampie załadunkowej.
Umożliwia to przedsiębiorstwom wyeliminowanie traconego miejsca i czasu
oraz pomaga w ograniczeniu liczby naczep na drodze, a w rezultacie kosztów
paliwa i wydatków związanych z konserwacją pojazdów.
Warto dodać, że sprzęt, oprogramowanie i analityka SmartPack Trailer integrują się z różnymi systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP),
umożliwiając monitorowanie efektywności w zakresie wolumetryczności i tempa
załadunku. Wspomniane rozwiązania
dostarczają również informacji o momencie, w którym ładunek jest niemal
ukończony. Kierowcy mogą być powiadamiani wcześniej o zbliżającym się zakończeniu załadunku, co skraca czas
postoju i zwalnia rampę, pozwalając rozpocząć kolejny załadunek.
Przedsiębiorstwa transportowe mogą
też wykorzystać zdjęcia z wnętrza przyczepy w celu monitorowania sposobu
załadunku przez pracowników. Zdjęcia tego typu można wykorzystać do
analizy i usprawniania procesu załadunku towarów.

©D

Dzięki nowemu rozwiązaniu Kögel
Telematics spedytorzy oprócz standardowych danych telematycznych mogą też
zapoznać się w czasie rzeczywistym m.in.
z takimi danymi, jak lokalizacja, czasy
przejazdów, przebieg trasy. Z kolei EBSControl dostarcza informacji z elektronicznego systemu hamowania (EBS), informując o ingerencjach RSS oraz o stanie
licznika, prędkości, nacisku na osie, ciśnieniu w oponach oraz zużyciu hamulców. Kolejna funkcja – TrailerControl –
wskazuje aktualny stan sprzęgu, stan
otwarcia drzwi oraz stan akumulatorów
oraz informuje, czy zapłon w ciągniku
jest włączony, czy wyłączony. Inna jeszcze opcja – TempControl – ułatwia monitorowanie i sterowanie temperaturą we
wnętrzu chłodni, wspomaga dokumentowanie na bieżąco łańcucha transportu
chłodniczego oraz informuje o cyklach
eksploatacji i konserwacji. TempControl może też kontrolować temperaturę
asfaltu transportowanego w wywrotce.
Kögel Telematics jest dostępny do
wszystkich pojazdów z oferty Kögel Trailers. Oczywiście możliwości przesyłu danych, opcjonalne wyposażenie sprzętowe
oraz ceny mogą być różne w zależności
od typu naczepy. W Kögel Telematics
można też doposażyć dostarczone już
do klienta naczepy.
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Lommy Eye Capture, czyli system śledzenia naczep to urządzenie montowane w naczepie za
światłami, które z określoną częstotliwością
wysyła informacje o pozycji naczepy

Przyda się także firmom, których naczepy spinane są z ciągnikami siodłowymi innych firm.
Urządzenie cechuje klasa IP65, co
oznacza, że jest odporne na wodę, kurz
i inne zanieczyszczenia. W przypadku
całkowitego braku zasilania system wysyła jeden sygnał lokalizacyjny co 12 godzin, by ostatecznie rozładować się po
2 dniach.

Summary

Naczepa już nie zginie
Dzięki współpracy firmy Drabpol z duńską firmą Flextrack, specjalizującą się
w rozwiązaniach telematycznych, na
rynku zadebiutował system śledzenia
naczep – Lommy Eye Capture.
To małe urządzenie montowane jest
za światłami w naczepie/przyczepie (jest
do nich podpięte), dzięki czemu jest ładowane w trakcie hamowania i włączania kierunkowskazu lub gdy świecą się
światła pozycyjne. Stale włączone światła
zapewniają wysyłanie informacji o pozycji
naczepy co 2 minuty, a w przypadku korzystania z zasilania ze świateł stopu i kierunkowskazu – od 2 do 8 minut.
Lommy Eye Capture umożliwia niezależne śledzenie naczep/przyczep i co
się z tym wiąże transportowanego towaru. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane w sytuacjach, gdy pojazd nie jest
przypisany do danej przyczepy/naczepy.

The article presents some modern
solutions that improve the loading
and transport process. Some of them
are: an Android application that allows drivers to send letters of carriage and other transport documents
electronically; a telematic module
that provides data on the operating
status of the semitrailer; software
that records the degree of the filling
volume of the semitrailer, cargo density, number of packages scanned
and loaded within an hour, and delivers images from ongoing loading.
There is also a trailer tracking system, eg. for companies whose trailers are coupled with third-party
tractors.
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Kierowca w sieci
W ostatnim czasie
kierowcy ciężarówek
i autokarów oraz
pasażerowie mają
do dyspozycji nowe
narzędzie w postaci
systemów infotainment
łączących w sobie
zalety nawigacji,
komunikacji V2V i V2I
oraz bogactwo rozrywki
do wykorzystania
na postoju.

owe technologie w łączności bezprzewodowej, rozwój internetu
i chmurowego systemu przechowywania i dostępu do danych umożliwiły
producentom samochodów stworzenie
multimedialnych systemów (infotainment – połączenie angielskich słów information i entertainment: informacja
i rozrywka), dzięki którym kierowcy mają
w jednym miejscu dostęp do wszystkich
potrzebnych w drodze informacji, a na
postojach także do bogatej oferty rozrywkowej.

Nawigacja – niezbędny pomocnik
Niektórzy, szczególnie młodsi kierowcy, tak polubili systemy nawigacji
satelitarnej GPS, że wręcz nigdy nie mieli
okazji skorzystać z tradycyjnej mapy.
W mediach i opowieściach często pojawiają się historie kierowców „wyprowa-
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dzonych w pole” przez GPS. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pojazdów
użytkowych, gdzie często liczy się nie
tylko jakość drogi, ale także tonaż, wysokość pojazdu, możliwość przejazdu
przez ciasne miejsca itp. Dlatego starsi,
doświadczeni kierowcy, wciąż wierni
tradycyjnym i niezawodnym metodom,
przygotowują swoje trasy przejazdu na
podstawie dobrych map, a z systemu
nawigacji korzystają jedynie pomocniczo.
Nie da się jednak ukryć, że rewolucja w nawigacji nastąpiła i w ostatnich
latach stała się podstawowym narzędziem pracy niemal wszystkich kierowców zawodowych. I choć jakość map
elektronicznych wciąż jeszcze odbiega od
jakości tradycyjnego atlasu, to korzystanie z GPS jest po prostu wygodniejsze.
Dziś kierowcy zawodowi otrzymują
od producentów samochodów kolejne,
nowe narzędzie w postaci systemów in-
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Spersonalizuj miejsce pracy
Systemy infotainment obsługuje się
zwykle za pomocą ekranu dotykowego
i ewentualnie klawiszy umieszczonych
na kierownicy. Można je zintegrować
z telematycznym systemem zarządzania flotą. Pozwala to na personalizację
pojazdu, zarówno bezpośrednio do potrzeb konkretnego kierowcy (lub kierowców – urządzenia mają możliwość zapamiętania kilku różnych konfiguracji
ustawień), z upodobaniami kolorystycznymi, ustawieniem ulubionej czcionki
itp., jak również do wizji przewoźnika.
Stały dostęp do internetu pozwala kierowcom na słuchanie ulubionej, lokalnej
stacji radiowej na terenie całej Europy,
a na postojach mogą oglądać swoją, lokalną telewizję.
Systemy infotainment dają również
wsparcie zarządzania czasem pracy.
Urządzenie dba o informację w zakresie

zachowania czasu pracy, informuje o zbliżającym się czasie pauzy bądź odpoczynku dziennego. Zazwyczaj żeby w pełni
korzystać z dobrodziejstw multimediów
samochodu, trzeba system multimedialny połączyć ze smartfonem z dostępem
do sieci lub dokupić kartę SIM z pakietem
internetowym. Podłączenie smartfona
może się odbyć np. za pomocą technologii Bluetooth. Ciekawym rozwiązaniem
jest tzw. technologia MirrorLink, która
sprawia, że system multimedialny samochodu staje się drugim ekranem smartfona – wystarczy połączyć oba urządzenia za pomocą przewodu. Na postoju
daje dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych w smartfonie, a dzięki
dużemu ekranowi i połączeniu z pokłado-

System komunikuje się z innymi
uczestnikami procesu spedycyjnego

© Bosch

fotainment. Oferowane przez producentów urządzenia oprócz klasycznych
funkcji nawigacyjnych mają możliwość
wyszukiwania takich obiektów, jak parkingi, stacje benzynowe, punkty gastronomiczne i serwisowe. Dzięki komunikacji V2I i wymianie danych pozwalają np.
na optymalny wybór parkingu uwzględniający: pozostały czas pracy, natężenie
ruchu na drodze, dostępność wolnych
miejsc i inne potrzeby kierowcy, jak np.
dostęp do warsztatu, hotelu itp. Takie
urządzenia pozwolą przewoźnikom wygenerować oszczędności, a kierowcom
zyskać więcej wolnego czasu i mieć mniej
obowiązków. Ma to znaczenie szczególnie na nieznanych kierowcy trasach.
Systemy infotainment pozwalają na wgranie do nawigacji punktów pośrednich,
a nawet całej, wcześniej zaplanowanej
według własnych upodobań trasy, np.
z pominięciem głównych, mocno uczęszczanych dróg.

© Daimler

© Bosch

Zaawansowany
system multimedialny ułatwia
pracę kierowcy,
a podczas pauzy
zapewnia mu
rozrywkę

Sterownik modułu rozrywki
przeznaczony do autokarów
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© Bosch

© Volvo

Nowoczesne systemy łączności
znajdą za nas parking, wybiorą
tańszą stację benzynową i pomogą
ominąć korki

Systemy infotainment pozwalają
na połączenie pojazdu ze smartfonem lub tabletem
za pomocą technologii przewodowych (USB) lub
bezprzewodowych
(Bluetooth, Wi-Fi)
© MAN

Obsługa i korzystanie z systemu rozrywki pokładowej
nie mogą zakłócać uwagi kierowcy

Podsumowanie

© Irizar

W nowoczesnych autokarach
systemy infotainment są dostępne dla wszystkich
pasażerów

wym nagłośnieniem obsługuje się ją wygodniej niż telefon. Z kolei podczas jazdy
aktywne są wyłącznie aplikacje nawigacyjne, połączenia głosowe i odtwarzacz muzyki. Kwestie bezpieczeństwa
i minimalne rozproszenie kierowcy prowadzącego samochód mają priorytet.

Rozrywka na pokładzie
Urządzenia infotainment pozwalają
kierowcom uwolnić się od płyt CD/DVD,
pamięci USB, kart SD i innych fizycznych
nośników pamięci. Kierowcy autokarów,
nie korzystając z płyt CD/DVD, będą
mogli odtworzyć pasażerom dowolny

film, o który poproszą lub dowolną muzykę. Strony typu spotify.pl, wimp.pl czy
deezer.pl, youtube.pl oferują dostęp do
bogatych zasobów muzyki, a wszystko
to za niewielką opłatą abonamentową
można mieć legalnie w kabinie cię żarówki. Część systemów pozwala również na ściąganie utworów i odtwarzanie ich w miejscach, gdzie nie ma
dostępu do internetu. Urządzenia multimedialne pozwalają na odbiór radia
w technologii cyfrowej (DAB), dzięki
temu jeśli tylko mamy dostęp do internetu, nie ma problemów ze zgubionym
zasięgiem stacji radiowej czy zakłóceniami odbioru.
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Samochód ciężarowy czy autokar to
dla kierowcy przede wszystkim miejsce
pracy, a dla pasażera środek transportu
zapewniający możliwość przemieszczania się z jednego miejsca w drugie. Dlatego podstawą powinno być bezpieczeństwo i komfort jazdy. Wbrew pozorom
systemy infotainment to nie tylko efektowne gadżety, ale urządzenia, które
wnoszą nową jakość w zakresie komfortu pracy kierowców. Podczas jazdy
ułatwiają znalezienie nie tylko celu podróży, ale także wygodnego parkingu
z wolnymi miejscami czy tańszej stacji
benzynowej. Podczas postoju pozwalają
na surfowanie w internecie, podpowiedzą, gdzie w okolicy zjeść smaczną kolację, a w razie problemów technicznych
pomogą znaleźć warsztat. Cóż, rodzi się
nowa era, w której praca kierowcy będzie znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza niż jeszcze kilka lat temu, ale z całą
pewnością inna – być może mniej będzie
w niej przygód i niewiadomych.
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Monitoring wokół pojazdu.
Radary i czujniki ultradźwiękowe

Dariusz Piernikarski

Do prawidłowego działania systemów wspomagających we współczesnych pojazdach
użytkowych niezbędna jest olbrzymia ilość informacji na temat zarówno stanu samego
pojazdu, jak i otoczenia wokół niego. To złożone zadanie realizują czujniki: radarowe,
ultradźwiękowe, laserowe i kamery cyfrowe.

dzie podziała się magia długodystansowej jazdy samochodem ciężarowym? Zniknęła bezpowrotnie
ze sceny transportowej już dawno. Współcześni kierowcy stali się operatorami
bardzo złożonych technologicznie narzędzi pracy. Często muszą samodzielnie
załadowywać i rozładowywać swoje pojazdy, precyzyjnie manewrować na bardzo ograniczonych przestrzeniach, a do
tego bezustannie znajdują się pod presją
czasu i ekonomiki paliwowej. Kierowcy
i ich ciężarówki stanowią część codzien-

nego łańcucha dostaw, którego struktura
i zasady działania muszą sprostać wymogom współczesnej gospodarki.
Są i pewne pozytywne aspekty rozwoju transportu. Działamy w erze cyfrowej wymiany informacji, wszechobecne są komputery i algorytmy sterujące,
połączone wirtualnie ciężarówki wymieniają między sobą dane, a ich operatorzy mają do dyspozycji wyrafinowane
systemy wspomagające, ułatwiające nie
tylko pracę, ale również podnoszące bezpieczeństwo. Systemy hamowania awa-

ryjnego, ostrzeganie o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu, tempomaty aktywne
wspomagane przez GPS, detekcja obiektów w martwym polu, telematyczne systemy zarządzania flotą – to tylko niektóre
rozwiązania, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności
transportu przy jednoczesnym obniżaniu
stresu związanego z obsługą pojazdu
użytkowego.

© D. Piernikarski

Rysunek 1. Monitoring otoczenia
wokół pojazdu i schemat toru przetwarzania informacji
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40 lat firmy WESEM

© Continental

W tym roku polski producent oświetlenia do
pojazdów świętuje 40-lecie istnienia firmy.
Założone w 1977 r. rodzinne przedsiębiorstwo
projektuje, produkuje i dostarcza lampy dla
sektora motoryzacji i rolnictwa.

Obserwacja otoczenia wokół pojazdu to poprawa bezpieczeństwa i efektywności
transportu oraz warunek konieczny na drodze ku jeździe autonomicznej

Czujniki – podstawowe źródło
informacji
Aby systemy wspomagające mogły
prawidłowo realizować swoje funkcje,
niezbędne jest pozyskiwanie w czasie
rzeczywistym olbrzymich ilości informacji na temat tego, co dzieje się z pojazdem i wokół niego. Ich źródłem są różnego rodzaju czujniki – można powiedzieć,
że współczesny samochód ciężarowy został wyposażony w zmysły pozwalające
na obserwację swojego środowiska pracy.
Rozwój systemów obserwacji otoczenia
jest bardzo dynamiczny, gdyż stoimy obecnie na progu ery pojazdów autonomicznych, które już wkrótce będą zapewne
realizować zadania transportowe z minimalnym udziałem kierowcy.
Zatem jak działają najważniejsze urządzenia odpowiedzialne za obserwację
otoczenia wokół pojazdu? Czujniki radarowe ultradźwiękowe, kamery oraz skanery laserowe? Postaramy się przybliżyć
nieco te zagadnienia.
Zadaniem czujników odpowiedzialnych za monitoring otoczenia wokół pojazdu jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat obiektów znajdujących
się w bliższym i dalszym sąsiedztwie.
W pojazdach wykorzystywane są różne
rodzaje czujników, są one rozmieszczone
w różnych lokalizacjach i przekazują
dane z bliskiej, średniej i dalszej odległości. Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie koncepcję obserwacji (monitoringu) otoczenia wokół pojazdu.

Czujniki do obserwacji otoczenia mogą być sklasyfikowane zgodnie z następującymi kryteriami:
1. Czujniki bliskiego zasięgu: czujniki
ultradźwiękowe, radar (24 GHz), kamery video, kamery 3D.
2. Czujniki średniego zasięgu: kamery
video.
3. Czujniki dalekiego zasięgu: radar
(77/99 GHz), Lidar.
Radary mogą zobaczyć niemal każdy
obiekt, ale nie są w stanie stwierdzić, czy
zauważony jest kamień, czy papierowa
torba. Systemy wizyjne są w stanie odczytać znaki drogowe, jednak napotykają
problemy, jeśli są skierowane bezpośrednie pod światło lub jeśli soczewka
kamery ulegnie zabrudzeniu. Skanery
laserowe (czujniki Lidar) eliminują te
niedociągnięcia i generują znacznie bardziej kompleksowy obraz otoczenia.
Wspólnie technologie te skutecznie poszerzają pole widzenia od około 120° do
niemal 360°. Pole widzenia po obu stronach pojazdu poszerza się od mniej więcej szerokości drogi do ponad 91 m po
każdej stronie, z przodu sięgając odległości kilkuset metrów.
Fale radiowe poruszają się z prędkością nieco mniejszą od prędkości światła (są to fale elektromagnetyczne). Samochody osobowe, ciężarówki i zwierzęta
poruszają się z prędkością około 33,5 m/s
lub wolniej. Prędkość działania czujników ultradźwiękowych, lidarów, radaru
czy kamer jest znacznie większa niż najszybsza nawet reakcja kierowcy.

Jest partnerem światowych producentów, m.in. niemieckiej firmy Bomag, światowego lidera i producenta sprzętu drogowego, i polskiego Ursusa.
Eksportuje swoje produkty do wielu zakątków
świata, najwięcej do Niemiec,
Włoch i Rosji. Firmę od wielu
lat można spotkać na branżowych wydarzeniach, takich jak Automechanika
we Frankfurcie. Jednocześnie WESEM jest nadal firmą rodzinną, a w zarządzanie nią zaangażowane
jest już trzecie pokolenie.

news

Najnowsze dzieło WESEM to przeznaczona do
samochodów ciężarowych i terenowych lampa
drogowa ze światłem pozycyjnym Fervor, w całości
wykonana w technologii LED. Reflektor dostępny
jest w dwóch wersjach – z liczbami cechowania
25 i 50. Pełna hermetyczność (klasa szczelności
IP67, IP69K) i nierozbieralna konstrukcja dają jej
zwiększoną żywotność – producent zakłada
do 50 tys. godzin ciągłej pracy. Reflektor wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem i jest jednocześnie praktyczny i użyteczny, w bardzo rozsądnej jak na swoją klasę cenie.
(KW)

Zdjęcie: © WESEM
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Radary wykorzystywane w zastosowaniach motoryzacyjnych odpowiadają
za detekcję obiektów znajdujących się
wokół pojazdu i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji (kolizji). Pozytywne wykrycie przeszkody może zostać wykorzystane do ostrzeżenia/zaalarmowania
kierowcy lub w bardziej zaawansowanych systemach jazdy autonomicznej – do
zainicjowania działań interwencyjnych
uruchamiających np. układ hamulcowy
i inne podzespoły (zwalniacze, skrzynia
biegów, silnik), tak aby uniknąć wypadku.
W samochodowym systemie radarowym jeden lub więcej czujników radarowych wykrywają znajdujące się wokół przeszkody i ich prędkość względem
pojazdu. W oparciu o sygnały generowane przez te czujniki algorytmy sterujące określają odpowiedni rodzaj działania wymagany do uniknięcia kolizji lub
do zminimalizowania jej skutków (łagodzenie kolizji). Główną zaletą stosowania czujników radarowych jest ich niski
koszt i bardzo niewielka zależność od
czynników pogodowych.
Przypomnijmy, że termin „radar” to
angielskojęzyczny skrót: RAdio Detection
And Ranging (wykrywanie oraz wyznaczanie odległości za pomocą fal radiowych, względnie radiowe wykrywanie
i namierzanie). Metoda pomiaru polega na
aktywnym skanowaniu otoczenia – radar

emituje fale radiowe o wysokiej częstotliwości, które po odbiciu od obiektu powracają do odbiornika i są analizowane.
Najważniejsze informacje wyjściowe
generowane przez radary samochodowe
to wykrywanie obiektów, określanie położenia względnego oraz prędkości względnej. W oparciu o te informacje możliwe jest
podjęcie działań korygujących, takich jak
np. ostrzeganie kierowcy o potencjalnej
kolizji, zapobieganie kolizjom poprzez
uruchomienie układów wykonawczych
i przejęcie częściowej lub nawet całkowitej kontroli nad pojazdem w sytuacjach
niebezpiecznych oraz wspomaganie kierowcy w manewrowaniu (parkowaniu).
Działanie radaru polega głównie na
określaniu odległości od obiektu (przeszkody) i wyznaczeniu prędkości względnej. W uproszczeniu można powiedzieć,
że określanie odległości może być zrealizowane na podstawie pomiaru czasu
przejścia sygnału radiowego. Znając śred-

Praktycznie
w każdej nowoczesnej ciężarówce
na ścianie przedniej
znajdziemy charakterystyczny element
– pokrywa osłaniająca elementy czujnika radarowego
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nią prędkość rozchodzenia się fali radiowej i mierząc czas, jaki upłynął od momentu jej wygenerowania do odbioru
fali odbitej, w stosunkowo łatwy sposób możliwe jest wyznaczenie przebytej
przez falę odległości.
Do określania prędkości względnej
wykorzystuje się zjawisko Dopplera, związane ze zmianą częstotliwości fali odbijającej się od ruchomego obiektu. Zmiana
ta zależy od prędkości względnej i kierunku ruchu źródła nadającego falę radiową i obiektu, od którego ta fala zostaje
odbita. Wyznaczenie różnicy w częstotliwości fali nadanej i odbitej pozwala na
określenie prędkości względnej.
W zastosowaniach motoryzacyjnych
najczęściej wykorzystywane są czujniki
radarowe pracujące w technologii FMCW
(Frequency Modulated Continuous Wave
– fala ciągła z modulowaną częstotliwością). Stosowane w pojazdach radary
mogą pracować w jednym z 4 głównych
© Mercedes-Benz

Radar

© Mercedes-Benz

Stosowany w ciągnikach
Actros Highway Pilot Connect
to system pozwalający na łączność między pojazdami i jazdę
w konwoju połączonym

Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki ultradźwiękowe to przemysłowe urządzenia sterujące, które wykorzystują fale dźwiękowe o
częstotliwościach powyżej 20 kHz, a więc już poza
zasięgiem słuchu ludzkiego, w celu pomiaru i obliczenia odległości od czujnika do określonego obiektu
docelowego.
Czujnik typowej konstrukcji ma ceramiczny przetwornik, który wibruje, gdy zostanie do niego przyłożone napięcie elektryczne – zjawisko to nazywa się
efektem piezoelektrycznym. Drgania ściskają i rozszerzają cząsteczki powietrza, tworząc fale akustyczne
o wysokiej częstotliwości rozchodzące się od powierzchni czujnika do obiektu docelowego. Przetwornik ultradźwiękowy zarówno transmituje, jak i od-

reklama

pasm częstotliwości: 24,125/24 GHz (radary krótkiego i średniego zasięgu) oraz 76–77 GHz (wąskopasmowe radary długiego zasięgu) i 77–81 GHz (szerokopasmowe radary krótkiego zasięgu). Zwiększenie
częstotliwości pracy radaru pozwala na poprawę
jego rozdzielczości kątowej. Zwiększenie częstotliwości nośnej powoduje również wzrost częstotliwości Dopplera proporcjonalnie do szybkości, z jaką
porusza się namierzany obiekt, co daje w rezultacie
większą dokładność wyznaczania prędkości.
Obecnie branża motoryzacyjna „przestawia się”
na stosowanie radarów o wyższych częstotliwościach,
powoli rezygnując z pasma 24 GHz. W przypadku zastosowań radarowych bliskiego zasięgu rozdzielczość
powinna być wysoka – w rezultacie wymaga to szerokiej przepustowości (szerokiego pasma). Dlatego
pasmo 77–81 GHz jest przeznaczone dla radarów bliskiego zasięgu (typowo 30–50 m). W przypadku stosowania tempomatów adaptacyjnych wystarcza nieco
mniejsza rozdzielczość – można wykorzystywać wiązki
radarowe o węższym paśmie, czyli 76–77 GHz.
Bazując na wymienionej klasyfikacji zakresów,
systemy radarów samochodowych można podzielić
na trzy podkategorie: bliskiego, średniego oraz dalekiego zasięgu. W przypadku radarów bliskiego zasięgu
ich główną zaletą jest dokładność oceny odległości,
natomiast w przypadku systemów radarowych średniego i długiego zasięgu kluczowym parametrem jest
zakres wykrywania. Radarowe systemy krótkiego
i średniego zasięgu (dziesiątki metrów) umożliwiają
zastosowanie kilku funkcji, takich jak obserwacja martwego (niewidocznego) pola wokół pojazdu i alarmy
przed potencjalną kolizją. Radary te mogą być również wykorzystane pomocniczo w systemach usprawniających jazdę w przerywanym zatrzymaniami ruchu miejskim.
Radary dalekiego zasięgu (setki metrów) są wykorzystywane głównie w adaptacyjnych systemach
sterowania prędkością jazdy i zaawansowanych systemach hamowania awaryjnego, zapewniając wystarczającą dokładność i rozdzielczość nawet dla stosunkowo wysokich prędkości.

biera dźwięk. Czujnik ultradźwiękowy
będzie mierzyć odległość, emitując fale
dźwiękowe, a następnie słuchać (odbierając sygnał) przez określony czas, co
pozwala na powrót echa fali dźwiękowej
odbijającej się od celu przed kolejną retransmisją (tryb pracy impuls–echo).
Czujnik emituje pakiet impulsów
dźwiękowych i przekształca impuls echa
w napięcie. Sterownik oblicza odległość
na podstawie czasu powrotu echa i prędkości dźwięku. Prędkość dźwięku w różnych temperaturach można obliczyć za
pomocą odpowiednich wzorów. Zasadę
działania czujnika ultradźwiękowego
ilustruje rysunek 2.

© Bosch
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© Mercedes-Benz

Czujniki radarowe średniego zasięgu pozwalają
na zastosowanie tempomatu aktywnego ACC
i systemów hamowania awaryjnego w pojazdach użytkowych; zamocowane z tyłu monitorują
martwe pole za samochodem

Rysunek 2. Idea działania czujnika
ultradźwiękowego: emitowany
sygnał ultradźwiękowy i powrotny
sygnał echa

Czujniki ultradźwiękowe zamontowane
z tyłu naczepy współpracujące z systemem hamulcowym Haldex EB+
pozwalają na bezpieczne, bezkolizyjne
dokowanie naczepy

© Haldex

Wydłużony czas trwania impulsu t
i czas tłumienia czujnika (patrz rysunek
2) powodują, że powstaje obszar, w którym czujnik ultradźwiękowy nie jest w stanie wykryć żadnego obiektu – stąd minimalny zakres działania tych czujników
wynosi zazwyczaj około 20 cm.
Czujniki ultradźwiękowe wykorzystują fale akustyczne do detekcji, pracując
w aplikacjach, w których czujniki fotoelektryczne (wysyłające światło) mogą nie
być skuteczne. Czujniki ultradźwiękowe
są doskonałym rozwiązaniem do wykrywania przezroczystych przedmiotów i do
pomiaru poziomu cieczy. Kolor obiektu
i/lub współczynnik odbicia nie mają wpływu na czujniki ultradźwiękowe (jak w przy-

W najnowszym systemie Sideguard Assist
do obserwacji martwego pola wokół
samochodu Mercedes-Benz wykorzystuje
dwa czujniki radarowe
bliskiego zasięgu
skierowane w przeciwne strony

padku czujników fotoelektrycznych), mogą
więc pracować niezawodnie w środowiskach o wysokim poziomie odblasku,
a także w środowiskach z dużą zawartością wilgoci (np. podczas deszczu). Niestety czujniki ultradźwiękowe są podatne
na wahania temperatury lub wiatr.
W przemyśle motoryzacyjnym czujniki ultradźwiękowe są wykorzystywane
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głównie do wspomagania parkowania
i monitoringu obszarów niewidocznych
dla kierowcy, czyli tzw. martwego pola.
Czujniki te zazwyczaj działają z częstotliwością roboczą ok. 48 kHz z zakresem
skutecznego wykrywania od 25 cm do 4 m.
Kąt emitowanej i odbieranej wiązki (kąt
otwarcia) wynosi około 120° w poziomie
i 60° w pionie.

| TECHNIKA |

© Cliparts.zone

Obsługa
prewencyjna
pojazdów

Dariusz Piernikarski

Stosowanie zasad obsługi prewencyjnej pozwala na obniżenie kosztów
eksploatacyjnych, skrócenie czasów przestoju pojazdu w serwisie i wpływa
na podniesienie wskaźników gotowości floty. Proponujemy nieco bliższe
zapoznanie się z tą problematyką.

bsługa prewencyjna nie polega na
prostym odstawieniu autobusu,
ciężarówki czy naczepy do warsztatu i naprawie stwierdzonych uszkodzeń lub wykonaniu obsług zgodnie z zaleceniami producenta. Jest to stała troska
o pojazd i poszukiwanie elementów,
które mogą stać się niesprawne. To minimalizacja ryzyka powstania uszkodzenia dzięki wcześniejszej interwencji
i wymianie komponentów, w przypadku
których uszkodzenie wynikające ze zużycia jest najbardziej prawdopodobne.

nej przed uszkodzeniem i po uszkodzeniu obiektu – działania te powinny mieć
uzasadnienie ekonomiczne.
Obsługiwanie w przypadku gdy obiekt
jest sprawny, nazwano prewencyjnym,
a w przypadku wystąpienia uszkodzenia – obsługiwaniem korekcyjnym.
To, kiedy należy wykonać obsługę
prewencyjną, zależy od wielu czynników
– głównie od struktury niezawodnościowej obiektu, od relacji kosztów zwią-

zanych z obsługą korekcyjną (usuwaniem
uszkodzenia) do kosztów obsługi prewencyjnej (przed uszkodzeniem), a także
od czasu trwania obsługiwania wpływającego na wielkość tzw. współczynnika
gotowości.
Stosowanie racjonalnej (optymalnej)
obsługi prewencyjnej wymaga znajomości wielu cech charakteryzujących dany
obiekt, takich jak np. rozkłady czasów
poprawnej pracy poszczególnych kom-

Najpierw nieco teorii
W teorii eksploatacji maszyn „obsługiwanie profilaktyczne” obejmuje wymianę, naprawę lub diagnozowanie stanu –
uprzedzające stan niezdatności obiektu
technicznego (maszyny, a więc i pojazdu). Przeprowadzanie obsługiwania tylko
po wystąpieniu uszkodzenia obiektu technicznego prowadzi najczęściej do dużych
strat i kosztów ekonomicznych. Stąd też
w praktyce realizowane są różne strategie obsługi profilaktycznej, wykonywa-
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W codziennej
eksploatacji to
na kierowcy spoczywa obowiązek
regularnej kontroli
stanu technicznego pojazdu –
przydatnym narzędziem jest
wtedy lista kontrolna
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Obsługa prewencyjna minimalizuje ryzyko unieruchomienia pojazdu na trasie i tym
samym poprawia bezpieczeństwo drogowe
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Obsługa prewencyjna to eliminacja najdrobniejszych usterek
zapobiegająca
powstawaniu poważnych awarii

Do podstawowych czynności obsługowych należy
regularna kontrola poziomu
oleju silnikowego

ponentów obiektu, interwały wymian,
koszty obsług korekcyjnych i profilaktycznych. Aby określić prawidłowo te
wielkości, konieczne jest gromadzenie
danych statystycznych i korzystanie z niekiedy zaawansowanych modeli statystyki matematycznej.
Występująca w całym cyklu życia maszyny destrukcja, przejawiająca się m.in.
w zużyciu eksploatacyjnym, wymusza potrzebę nadzorowania zmian jej stanu –
do realizacji tego celu wykorzystywana
jest diagnostyka techniczna. Jej umiejętne wykorzystanie umożliwia racjonalną i bezpieczną eksploatację.

Obsługa prewencyjna pojazdów
Celem obsługi prewencyjnej pojazdu
jest utrzymanie go (jak najniższym możliwym kosztem) w zadowalającym stanie
technicznym, pozwalającym na użytkowanie. W wymiarze codziennym obsługa prewencyjna polega na dokładnych
i systematycznych oględzinach pojazdu
w określonych interwałach czasowych,
uzupełnianiu płynów eksploatacyjnych
i bieżącym usuwaniu najmniejszych do-

Wykres 1. Struktura czynności obsługowych w przypadku prawidłowo realizowanej obsługi prewencyjnej [1]

strzeżonych usterek. Wymiana zużytych
elementów bądź ich naprawa dokonywana jest po zakończeniu oględzin, jeśli zgromadzone w dokumentacji dane wskazują
na to, że trwałość układu bądź komponentu dobiega końca. W wyniku prawidłowo prowadzonej obsługi prewencyjnej
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zredukowaniu ulega liczba awarii (nieprzewidzianych uszkodzeń), a pojazd
może realizować zadania transportowe,
gdyż jego czas przebywania w serwisie
zostaje ograniczony do minimum.
Z kolei obsługa korekcyjna (niezaplanowana wcześniej obsługa na żądanie)
to sposób działania polegający na dokonywaniu wymian i napraw tylko wtedy,
gdy pojazd ulegnie awarii i zostanie (najczęściej tymczasowo) wyłączony z eks-
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ploatacji. Naprawa zostaje ograniczona
do zakresu pozwalającego na jak najszybsze przywrócenie sprawności technicznej i powrót na drogę. W przeciwieństwie do kosztu dobrze zaplanowanej
obsługi prewencyjnej koszt obsługi korekcyjnej jest trudny do oszacowania,
gdyż nie ma jasno określonego planu
wymiany komponentów i planu przeglądów technicznych. Ponieważ awaria
jednego z komponentów może również
spowodować uszkodzenia współpracujących układów i ich części składowych,
oszacowanie całkowitych kosztów obsługi (naprawy) jest tym bardziej utrudnione. Wynika z tego główny wniosek:
obsługa prewencyjna pozwala z dużym
prawdopodobieństwem na określenie
kosztów serwisowania.
W przypadku obsługi korekcyjnej niezaplanowana wcześniej wizyta samochodu w warsztacie lub jego awaria na
trasie może spowodować kosztowny dla

wynikające z niezrealizowania umów.
Co istotne, większość systemów księgowych nie uwzględnia tych dodatkowych
kosztów podczas kalkulacji kosztów serwisowania floty.

Wymagania w zakresie obsługi
prewencyjnej
Plan obsługi prewencyjnej powinien być skonstruowany ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki eksploatowanych pojazdów: ich charakterystyki
technicznej, wymagań obsługowych zalecanych przez producenta, specyfiki
eksploatacji (przebiegi, obciążenia, warunki otoczenia itp.) – słowem musi być
optymalnie dopasowany do warunków,
w jakich te pojazdy pracują. Gdy ulegają
zmianie warunki eksploatacji lub na-

stępuje wymiana pojazdów, konieczne
staje się również stosowne zmodyfikowanie planu obsługowego. Istotne jest również to, aby w codziennej praktyce nie
zapominać o tym, że podstawą prawidłowej obsługi prewencyjnej jest nie tylko
stała kontrola wszystkich istotnych parametrów mierzalnych (odczyty danych
z czujników), ale również organoleptyczna ocena stanu technicznego pojazdu –
zwrócenie uwagi na wszystkie anomalie, które można zaobserwować zmysłami
wzroku, dotyku czy węchu.
Równie ważnym powodem, dla którego we flotach transportowych powinny
być wdrażane zasady obsługi prewencyjnej, jest perspektywa uniknięcia procesów sądowych i wypłaty odszkodowań.
Mogło by to mieć miejsce, gdyby w wyniku awarii spowodowanej złym stanem
technicznym pojazdu doszło do wypadku,
którego skutkiem byłyby obrażenia lub
nawet śmierć osób. Również perspektywa administracyjnych kar finansowych
(mandaty) nałożonych przez organy kontrolne, takie jak policja czy inspekcja
transportu drogowego, związanych z wykryciem złego stanu technicznego powinna motywować do wprowadzenia
w eksploatowanym taborze zasad obsługi i diagnostyki prewencyjnej.

Podstawowe korzyści
Wprowadzenie zasad obsługi prewencyjnej przynosi firmie wiele korzyści.
Ich szczegółowe omówienie przekracza

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
producenci oferują swoje serwisy mobilne zajmujące się np. wymianą uszkodzonych opon

przewoźnika przestój związany z niezdatnością pojazdu do eksploatacji, opóźnienia w dostawie ładunku lub nawet
jego uszkodzenie (np. w przypadku przewozów ładunków w temperaturach kontrolowanych), istnieje także ryzyko powstania zagrożenia w ruchu drogowym.
Generowane są również dodatkowe koszty
wynikające np. z konieczności wezwania
pomocy technicznej i holowania uszkodzonego pojazdu, a firma transportowa,
nie dotrzymując zobowiązań terminowych,
traci również wiarygodność w oczach
klienta i może ponieść dodatkowe kary
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Wykres 2. Struktura czynności
obsługowych w przypadku realizacji obsługi korekcyjnej [1]
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ramy niniejszego artykułu, ale postaramy się zaprezentować w skrócie najważniejsze z nich.
Najważniejszą korzyścią wynikającą
ze stosowania obsługi prewencyjnej jest
maksymalne zwiększenie wskaźnika gotowości pojazdu (tzw. uptime) i zminimalizowanie czasu, w którym nie może on
być wykorzystywany jako narzędzie pracy
ze względu na pobyt w warsztacie czy
awarię na trasie (tzw. downtime). Ocenia
się, że 1 godzina zainwestowana w działania obsługowe pozwala w efekcie na
zaoszczędzenie od 3 do 8 godzin pobytu
w warsztacie. Wynika to z faktu, iż prawidłowo stosowana obsługa prewencyjna zmienia/upraszcza charakter prac
obsługowo-naprawczych, gdy samochód

Obsługa prewencyjna ma również tę
zaletę, iż komponenty podlegające zużyciu mogą być wymieniane jeszcze przed
tym, jak wejdą w stan niezdatności technicznej. Znajomość bieżącego stanu zużycia pozwala z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować wizytę w serwisie,
zamówić wcześniej części zamienne,
a także przygotować pojazd zastępczy
lub odpowiednio dostosować plan przewozów. Okresowe wyłączenie pojazdu

trafi wreszcie do warsztatu – chociażby na
obsługę okresową, wymianę oleju czy
komponentów podlegających normalnemu użyciu eksploatacyjnemu (klocki
i tarcze hamulcowe, filtry itp.). Podczas
regularnie prowadzonej obsługi prewencyjnej usuwane są drobne usterki,
zajmuje to zazwyczaj stosunkowo mało
czasu – maleje ryzyko poważnych awarii i związanych z nimi rozległych, czasochłonnych i kosztownych napraw.
Okazuje się, że do utrzymania samochodu w stanie sprawności technicznej,
pozwalającej na jego normalną eksploatację, wystarczają drobne interwencje
mechaników, a nawet samego kierowcy.
Jeśli jednak częstotliwość obsług prewencyjnych – nawet jeśli są realizowane – jest
zbyt mała lub jakość ich wykonania będzie niedostateczna, może to spowodować
konieczność obsługi korekcyjnej – bardziej czasochłonnej, kosztownej i przede
wszystkim wcześniej nieplanowanej.

z eksploatacji przestaje być trudnym problemem – staje się jedynie łatwo rozwiązywalnym zadaniem logistycznym.
Samochód w dobrym stanie technicznym, który możemy zagwarantować
dzięki stosowaniu obsługi prewencyjnej, mieć będzie również niższe zużycie
paliwa i tak obecnie istotną niższą emisję
gazów cieplarnianych (CO2). Szczególnie
wrażliwe są tu oczywiście komponenty
układu paliwowego (wtryskiwacze, pompy
wtryskowe, filtry paliwa) i układu oczyszczania spalin. Na zużycie paliwa wpływają również opory tarcia – dotyczy to
nie tylko elementów silnika, ale i pozostałych komponentów układu przeniesienia napędu (skrzynia biegów, przekładnia główna). W tym aspekcie podstawą
jest zapewnienie prawidłowych warunków smarowania.
Jak wiadomo, olej silnikowy spełnia
wiele istotnych funkcji: smaruje i zmniejsza tarcie, chroni przed korozją, odpro-
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Interwencja samochodu pomocy technicznej i usunięcie awarii
pojazdu na trasie zawsze
oznacza wyższe koszty
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wadza produkty użycia, odprowadza
ciepło, tłumi drgania itp. Wymiana oleju
pozwala na usunięcie z silnika zanieczyszczeń (produkty zużycia tarciowego,
zanieczyszczenia z zewnątrz, produkty
powstałe podczas spalania paliwa i zachodzących różnych reakcji chemicznych,
woda), które mogą w istotny sposób skrócić jego trwałość. Usunięte zostają substancje najbardziej intensyfikujące zużycie, takie jak np. kwasowe związki
chemiczne, nagary i inne produkty spalania czy osadzone w oleju pyły zassane
z zewnątrz wraz z powietrzem. Regularne uzupełnianie poziomu oleju silnikowego lub/i jego wymiana są również
istotne z tego względu, iż wraz z upływem czasu nie tylko zmniejsza się jego
ilość, ale również sam olej podlega zużyciu i traci swoje pierwotne właściwości ochronne. Podobne zalecenie można
zastosować w odniesieniu do olejów
przekładniowych czy smarów stałych –
ich działanie ochronne i obniżanie zużycia poszczególnych komponentów jest
nie do przecenienia. Słowem: kto nie
smaruje, ten nie jedzie…
Obsługa prewencyjna wpływa również na bezpieczeństwo w trakcie jazdy.
Wystarczy tu wspomnieć o takich aspektach stanu technicznego jak zużycie klocków/tarcz hamulcowych, amortyzatorów
czy poziom ciśnienia w ogumieniu i zużycie bieżnika. Zależą od nich m.in. stabilność pojazdu, zachowanie na zakrętach, droga hamowania itp.
Wraz z upływem czasu rośnie ryzyko
uszkodzenia wszelkiego rodzaju przewodów pneumatycznych, hydraulicznych
i elektrycznych, a to wskutek ich normalnego, eksploatacyjnego starzenia lub zużycia eksploatacyjnego. Ich uszkodzenie na trasie może mieć katastrofalne
skutki. Regularna obsługa prewencyjna
pozwala na zminimalizowanie związanego z tym ryzyka. Ważnymi elementami, które powinny być włączone w plan
obsługi prewencyjnej, są również akumulatory pojazdu, które stopniowo obniżają swoje właściwości. Przy wręcz
totalnej elektryfikacji i elektronizacji
współczesnych pojazdów użytkowych
zapewnienie zasilania elektrycznego jest
warunkiem koniecznym. Awaria akumulatora na trasie to konieczność wezwania pomocy technicznej, a brak możliwości uruchomienia silnika w zimny
dzień to z kolei nieplanowane opóźnienie w realizacji zlecenia.
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będzie wezwań do unieruchomionych pojazdów na trasie, mniej obsług korekcyjnych i nieplanowanych wizyt w warsztacie. Pozwoli to na obniżenie kosztów
utrzymania floty i skrócenie czasu poświęcanego na jej obsługę. Pojazdy w dobrym stanie technicznym będą jeździć
bezpieczniej, spalając mniej paliwa i bezawaryjnie służyć swoim użytkownikom
dłużej, zachowując przy tym wysoką
wartość przy odsprzedaży.
Bibliografia
[1] Turley R., Biała księga: Advancing Preventive Maintenance, RTAF Fleet University, 02.2016.

Obsługa prewencyjna pozwala na zaplanowanie wizyty pojazdu w serwisie, wcześniejsze
przygotowanie niezbędnych części zamiennych
i dokładne oszacowanie kosztów

Obsługa prewencyjna a koszty
Jak wspomniano wcześniej, stosowanie obsługi prewencyjnej we flotach
generuje znaczne oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji i pozwala na
zaoszczędzenie czasu. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie obsług
w sposób planowy, regularny. Warto pamiętać, że również w serwisach mogą
obowiązywać zróżnicowane stawki za
wykonywane prace: planowane i nieplanowane. Zwłaszcza w przypadku nie zaplanowanych wcześniej wizyt w warsztacie warto pamiętać o tych różnicach.
Wezwania pomocy technicznej do
pojazdu unieruchomionego na trasie są
bardzo kosztowne. Konsekwencje mają
nie tylko bezpośredni wymiar finansowy,
ale i pośredni, związany z obsługą opóźnionej dostawy, karami umownymi za
przekroczenie terminu czy uszkodzeniem ładunku. W ogólnym bilansie lepiej
jest poświęcić nieco czasu na obsługę
prewencyjną niż interweniować w sytuacjach kryzysowych związanych z obsługą awarii.
Równie niekorzystna jest konieczność wykonywania nieplanowanych napraw i obsług wynikających z opóźnień.
Kierowca zamiast w normalny sposób
wyruszyć w drogę, musi czekać na napra-

wę lub usunięcie awarii. Menedżer floty
musi zorganizować wizytę w warsztacie,
zapewnić pojazd zastępczy, a kierowca
jest w pracy, przeważnie otrzymuje wynagrodzenie, chociaż nie realizuje swojego podstawowego zadania, jakim jest
prowadzenie pojazdu.
Najmniej niekorzystnym przypadkiem
jest stwierdzenie konieczności obsługi
(naprawy), która może być zrealizowana
poza normalnymi godzinami pracy kierowcy i planowanym wykorzystaniem
pojazdu. Warsztat ma nieco więcej czasu
na uporanie się z problemem, o ile dysponuje oczywiście odpowiednimi mocami przerobowymi. Sprawa nieco się
komplikuje, gdy flota pracuje w nietypowych godzinach, np. realizując dostawy dystrybucyjne w godzinach nocnych lub wcześnie rano, a więc jeszcze
przed otwarciem większości serwisów.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż coraz
więcej sieci serwisowych, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferuje elastyczne godziny pracy,
także w systemach dwu- lub trzyzmianowych, jednak nie jest to jeszcze regułą.

Podsumowanie
Przedstawiliśmy w ogólnym zarysie
najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem we flocie zasad obsługi prewencyjnej. Warto raz jeszcze podkreślić,
że podstawą sukcesu jest optymalne
przygotowanie planu obsług i jego konsekwentna realizacja z uwzględnieniem
zmieniających się warunków (zmiana
pojazdów, warunków eksploatacji). Mniej

Summary
Preventive maintenance does not
involve simple transferring the bus,
truck or trailer to the workshop and
repairing the damage found or performing service in accordance with
the manufacturer's instructions. This
is a constant concern for the vehicle
and the search for items that may become malfunctioning. This minimizes the risk of technical failure by
prior intervention and replacement
of components where damages resulting from operational wear are
most likely to occur.
This article outlines the most important aspects of the preventive
maintenance of the vehicles. The
basis for success is the optimal preparation of the maintenance plan
and its consistent implementation,
taking into account changing conditions of operation. Implementation
of preventive maintenance results in
fewer road calls, less corrective maintenance and unscheduled visits to
the workshop. This will reduce the
fleet maintenance costs and increase
uptime. Vehicles in good technical
condition will be safer, more fuel efficient and durable while retaining
high resale value.
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Felgi Alcoa

Katarzyna Biskupska

– oszczędność od zaraz
Felgi aluminiowe są lżejsze i bardziej wytrzymałe od stalowych oraz łatwe
w utrzymaniu, a co najważniejsze – ich użytkowanie obniża koszty eksploatacji floty.
Oto dlaczego właściciel firmy Ostaszewski Transport wybrał felgi Alcoa Wheels.

staszewski Transport z Radwanic k. Głogowa to rodzinna, nowocześnie zarządzana firma, działająca na rynku międzynarodowym od 1982 r. Tabor spółki liczy ok.
240 pojazdów ciężarowych. Przy tak licznej flocie
przedsiębiorca wie doskonale, jak istotne jest inwestowanie w komponenty, które pozwalają obniżyć koszty eksploatacji pojazdu. „Felgi Alcoa
Dura-Bright Evo montujemy w naczepach od 2015 r.
Wcześniej jeździliśmy tylko na felgach stalowych,
ale zmieniliśmy na aluminiowe właśnie ze względu na ich wagę i wytrzymałość” – wyjaśnił Krzysztof Ostaszewski, właściciel firmy Ostaszewski
Transport.
Felgi Alcoa Wheels wykuwa się z jednego bloku
aluminium wytrzymałego i odpornego na korozję,
dlatego są nawet o 47% lżejsze i pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych. „Waga zestawów
jest dla nas kluczowa. Inwestujemy obecnie w pojazdy Euro VI, które są cięższe, tak jak użytkowane
przez nas naczepy, tzw. coilmuldy. Dlatego aby
obniżyć masę własną zestawów, montujemy felgi
Alcoa Wheels i wszystkie nowe pojazdy, które zamawiamy, już są wyposażone w aluminiowe felgi
Dura-Bright Evo” – dodał przedsiębiorca.

Wymiana felg ze stalowych na Alcoa Wheels pozwoliła właścicielowi zmniejszyć w praktyce ciężar
zestawów nawet o 250 kg, a co za tym idzie zwiększyć też ich ładowność. Wpłynęło to na zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazd nawet do 2%
i pojawiły się wynikające z tego faktu realne
oszczędności.
Przewoźnik z Radwanic wozi na ogół dla branży
automotive, a najważniejszymi kierunkami transportowymi są Szwajcaria, Austria, Włochy, Niemcy
i Rumunia. „Nasze zestawy jeżdżą po terenie górzystym, to nasz główny szlak przewozowy. I na
takich trasach felgi Alcoa Dura-Bright Evo bardzo
szybko oddają ciepło, gdyż aluminium jest lepszym
przewodnikiem. To ostatecznie przedłuża żywot-

ność opon i przynosi oszczędności firmie – również w kwestii kosztów operacyjnych poprzez
rzadszy demontaż felg” – zauważa właściciel.
Jak podaje producent, podczas jazdy felgi Alcoa
Wheels są o 22°C chłodniejsze od felg stalowych.

Ładne i użytkowe
Dura-Bright to nie powłoka, lecz technika obróbki
powierzchniowej aluminium, dzięki której zewnętrzna powierzchnia felgi jest jej integralną
częścią, 10 razy bardziej odporną na korozję spowodowaną głównie solą drogową i czynnikami atmosferycznymi, a także wysoką odpornością na
działanie chemikaliów, w tym kwasu fluorowodorowego obecnego w silnych środkach do mycia ciężarówek. „Inwestujemy w felgi firmy Alcoa,
bo nie tylko zestaw ładnie wygląda, ale też ważne
jest, że felgi Dura-Bright Evo bardzo łatwo utrzymać w czystości. Wystarczy wlać do wody środek do pielęgnacji i przemyć” – podsumował
Krzysztof Ostaszewski.
Felgi Dura-Bright Evo zachowują blask nawet po
kilku latach użytkowania, bez konieczności polerowania, a wspomniany płyn Dura-Bright Wheel
Wash zapobiega gromadzeniu się pyłu hamulcowego i powstawaniu miedzianego nalotu na powierzchni felg.
Szczegółowe informacje odnośnie do produktów
Alcoa Wheels dostępne są na stronie www.alcoawheelseurope.com oraz w firmie Krysgum
(k.piotrowska@krysgum.com.pl, www.felgikrysgum.pl, + 48 512 72 56 86) lub spółce RI-FA
Handel Częściami Samochodowymi (rifa.kaluza@rinnen.pl, +48 602 196 125).
Zdjęcia: © Alcoa
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Z pomocą
nie tylko na drodze
Marek Rutka
o prawda współcześnie produkowane pojazdy są zdecydowanie
mniej awaryjne niż ich poprzednicy sprzed dwóch czy trzech dekad, to
jednak gdy już dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, jego usunięcie nie jest możliwe
bez specjalistycznego sprzętu. Oczywiście bogatym wyposażeniem oraz odpowiednimi warunkami do przeprowadzenia pełnego zakresu napraw dysponują
jedynie stacjonarne serwisy. Jednak gdy
awaria jest mniej poważna, można spróbować usunąć ją w miejscu, gdzie się wydarzyła. Pamiętać należy, że przetransportowanie pojazdu do profesjonalnej
stacji serwisowej może wiązać się z dodatkowymi kosztami i jest czasochłonne.
Sytuacja o wiele bardziej się komplikuje, gdy do czynienia mamy z awarią ciężkiej maszyny budowlanej, np. spycharki,
ładowarki czy koparki. W tego rodzaju
przypadkach problemem jest nie tylko
transport do nieraz znacznie oddalonego
miejsca naprawy, ale samo usunięcie
z placu budowy unieruchomionej maszyny. Stąd też w pierwszej kolejności
warto podjąć próbę naprawy bezpośrednio na miejscu awarii. Do realizacji takich zadań przeznaczone są mobilne
zespoły fachowców dysponujące odpowiednio wyposażonymi pojazdami.

Każda awaria wyłączająca pojazd
z eksploatacji pociąga za sobą nie tylko
straty finansowe, ale może też powodować
zakłócenia w funkcjonowaniu wielu sfer
życia każdego z nas. Dlatego gdy dojdzie
do takiej awarii, ważne jest jej szybkie
usunięcie i przywrócenie pojazdu
do użytku.
Najczęściej
do roli mobilnych
serwisów i warsztatów
przystosowywane
są samochody
dostawcze

© Modul System

Wszechstronne dostawczaki
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Do roli pojazdów pomocy technicznej najczęściej przystosowuje się samochody dostawcze. Z jednej strony ich
nadwozia są w stanie pomieścić niezbędne wyposażenie warsztatowe, z drugiej

© Mercedes-Benz

zaś zapewnić odpowiednie warunki pracy. Nie bez znaczenia jest także to, że
szybko i sprawnie pozwalają dotrzeć na
miejsce wezwania. Samochody takie w zależności od przeznaczenia dzielą się na
serwisowe, warsztatowe i uniwersalne.
W tych pierwszych wyposażenie stanowi zazwyczaj sprzęt kontrolno-diagnostyczny oraz najczęściej używane materiały eksploatacyjne, m.in. filtry, oleje,
podstawowe części zamienne. Zadaniem
ekip dysponujących pojazdami serwisowymi jest dokonywanie okresowych prze-

© Iveco
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Mobilny serwis
olejowo-smarowniczy przeznaczony do obsługi
maszyn budowlanych
w trudnym terenie

glądów pojazdów, maszyn i urządzeń
w terenie, a także usuwanie ich drobnych awarii eksploatacyjnych. O wiele
bardziej rozbudowane wyposażenie znajduje się w pojazdach warsztatowych.
Oprócz tego, co mają auta serwisowe,
znajduje się w nich także sprzęt pozwalający na usunięcie znacznie poważniejszych awarii. Samochody warsztatowe
wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie
transport uszkodzonego pojazdu, maszyny czy urządzenia do specjalistycznego
warsztatu byłby zbyt kłopotliwy, czasochłonny, kosztowny lub wręcz niemożliwy (ten ostatni przypadek dotycz np.
wielkich koparek i wozideł pracujących
w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych, a także stacjonarnych agregatów prądotwórczych dużej mocy).
Osobną kategorię stanowią specjalistyczne pojazdy do bieżącej obsługi
lub napraw konkretnego rodzaju, np.
mobilne serwisy oponiarskie, spawalnicze, samochody obsługi smarowniczej
i olejowej, elektryczno-elektronicznej czy
elektromechanicznej.

© Caterpillar

Unimog U5000
z zabudową
warsztatową
wykorzystywany
w kopalni węgla
brunatnego

Uzupełnieniem wyposażenia serwisowego jest zabudowany w samochodzie
zbiornik na olej hydrauliczny przeznaczony do maszyn budowlanych

Niezależność i uniwersalność
Przystosowanie samochodu do roli pojazdu serwisowego, warsztatowego lub
uniwersalnego najczęściej sprowadza się
do adaptacji typowego, seryjnego nadwozia furgonowego auta dostawczego.
W większości przypadków rozwiązanie
takie jest wystarczające, jednak gdy seryjne nadwozie okazuje się zbyt małe, pozostaje zabudowa specjalnego nadwozia
kontenerowego. W zależności od jego

wielkości i przyjętego rozwiązania są one
wykonywane z płyt typu sandwich lub
laminatu poliestrowo-szklanego, o konstrukcji szkieletowej lub samonośnej.
W porównaniu z seryjnymi integralnymi
nadwoziami furgonowymi niezaprzeczalną zaletą nadwozi kontenerowych
są regularne kształty ścian, co ułatwia
aranżację wnętrza, a także umożliwia
osiągnięcie lepszych parametrów izolacji termicznej i akustycznej. Nadwozia
kontenerowe instalowane są zarówno
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Przykład niewielkiego auta serwisowego z zabudową modułową

nia konstrukcji i wyposażenia największe wyzwanie stanowią te dwie ostatnie
wersje, ponieważ muszą zapewnić odpowiednie warunki pracy i autonomiczność
w skrajnie niesprzyjających warunkach.
Stąd też np. w zabudowach wykorzystywanych w klimacie arktycznym regułą
jest dublowanie układów ogrzewania,
tj. oprócz standardowego układu ogrzewania na olej napędowy instalowany
jest tradycyjny piecyk paleniskowy (tzw.
koza, w której może być spalany zarówno węgiel, jak i drewno).

© Sortimo

na podwoziach lekkich samochodów terenowych, samochodów dostawczych,
jak i na podwoziach samochodów ciężarowych. W przypadku tych ostatnich są
to zarówno lekkie ciężarówki o dmc. do
6 t, jak i cięższe pojazdy nawet o dmc.
powyżej 12 t.
Częstym rozwiązaniem w przypadku
ciężarówek warsztatowych jest zainstalowanie obok nadwozia kontenerowego
także niewielkiej platformy lub skrzyni
ładunkowej. Powszechnym rozwiązaniem
w tego rodzaju pojazdach jest wyposażanie ich w hydrauliczne żurawie przeładunkowe – montowane bezpośrednio za
kabiną lub z tyłu na końcu ramy. Niektóre awarie są na tyle poważne, że konieczny jest demontaż uszkodzonego silnika lub podzespołu i jego dostarczenie
do stacjonarnego warsztatu. Rozwiązanie takie stosowane jest powszechnie
w pojazdach wykorzystywanych do obsługi i napraw maszyn budowlanych –
bezpośrednio w terenie na miejscu ich
pracy. Warto wspomnieć, że montaż żurawika znacznie zwiększa uniwersalność
i możliwość wykorzystania pojazdu także
do innych celów.
Bez względu na wielkość pojazdu używanego przez ekipy serwisowe i warsztatowe w ich wyposażeniu musi znaleźć
się własny agregat prądotwórczy. W zależności od konkretnego przeznaczenia
i wielkości pojazdu mogą to być niewielkie agregaty o mocy kilku kW do dużych,

o mocy kilkudziesięciu kW, pozwalających na zasilanie silnych spawarek elektrycznych o napięciu zasilania 400 V.
Własne niezależne źródło prądu pozwala
również na wykorzystanie elektronarzędzi, sprężarki powietrza i współpracujących z nią narzędzi pneumatycznych.
W przypadku gdy samochód serwisowy, warsztatowy lub z zabudową uniwersalną ma być używany także poza
drogami utwardzonymi, bardzo częstą
praktyką jest stosowanie w nich napędu
wszystkich kół. Z tego też względu niewielkie pojazdy serwisowe zabudowywane są na podwoziach terenowych pick-upów, jak np. Ford Ranger, Volkswagen
Amarok czy Toyota Hilux.
Osobną kategorię samochodów serwisowych i warsztatowych stanowią
pojazdy przystosowane do eksploatacji
w najtrudniejszych warunkach terenowych i klimatycznych. Pojazdy tego typu
używane są m.in. przez teamy obsługujące rajdy off-road (np. Dakar), kopalnie
odkrywkowe, kamieniołomy, rurociągi czy
pola naftowe. Takie specjalistyczne zabudowy instalowane są na podwoziach
ciężarówek zapewniających wysoką mobilność w każdych warunkach terenowych. W zależności od konkretnych warunków eksploatacji i wymagań odbiorcy
zarówno same podwozia, jak i zabudowy
mogą być przystosowane do eksploatacji w klimacie umiarkowanym, tropikalnym lub arktycznym. Z punktu widze-

40 | LIPIEC –SIERPIEŃ 2017 | Transport – Technika – Biznes

Naprawa albo transport
Niektóre samochody wykorzystywane przez ekipy serwisowe i naprawcze
wyposażone są w tylne podesty przeładunkowe. Rozwiązanie to okazuje się bardzo przydatne, gdy samochód serwisowy lub warsztatowy wyposażony jest
w narzędzia i sprzęt zainstalowany na
specjalnych wózkach. Podest przydaje
się także wówczas, gdy naprawa części
lub podzespołu musi być dokonana we
wnętrzu auta warsztatowego lub przetransportowana do specjalistycznego,
stacjonarnego warsztatu.
Pojazdy serwisowe i warsztatowe, które wykorzystywane są z dala od infrastruktury sanitarnej i socjalnej, wyposażane są w niewielkie toalety chemiczne,
a nawet aneksy kuchenne pozwalające
na przygotowanie i spożywanie posiłków
przez pracującą ekipę.
Najbardziej nietypowe i wszechstronne pojazdy serwisowe i warsztatowe wyposażone są w nadwozia, których powierzchnię i objętość można zwiększyć.
W prostszych modelach następuje to przez
otwarcie (w dół lub do góry) bocznej ściany nadwozia, a w bardziej zaawansowanych stosuje się nadwozia o modułowej
wysuwanej konstrukcji. To ostatnie rozwiązanie pozwala na zwiększenie przestrzeni nawet dwu-trzykrotnie w porównaniu z powierzchnią nadwozia w pozycji
transportowej (tzw. marszowej).
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Mistrzowie ergonomii
Modul System to jeden z najważniejszych producentów specjalizujących się
w modułowej zabudowie pojazdów. W jego ofercie pojawiła się niedawno zabudowa
kurierska. Dzięki wyjątkowym rozwiązaniom firmy powierzchnia ładunkowa jest
o wiele większa niż w standardowych zabudowach tego typu.
reklama

abudowa Modul System to przemyślnie
dopasowany do pojazdu system składanych półek na siłownikach oraz siatek zabezpieczających paczki. Gdy półki są używane,
całkowita powierzchnia ładunkowa pojazdu zwiększa się nawet o 50%. Gdy półki są złożone, na
podłodze pojazdu zmieszczą się przesyłki o dużych
gabarytach, w tym także przesyłki na paletach.
Rozkład, wielkość i regulacja wysokości półek zostały tak zaprojektowane, że przy pełnym rozłożeniu
zabudowy kurier może się swobodnie poruszać po
samochodzie, wyszukując kolejne towary. Wygodne przechodzenie z kabiny kierowcy zapewnia przegroda z przesuwanymi drzwiami.
Półki dostępne są w kilku długościach, aby dało
się je instalować w różnych modelach pojazdów.
Każda ma nośność 120 kg i w razie potrzeby
może być zamontowana z nachyleniem.
W trakcie użytkowania system można rozbudowywać, zmieniać oraz przenieść do kolejnego samochodu. Warto podkreślić, że cały montaż nie
wymaga żadnej modyfikacji nadwozia – to zabezpiecza wartość odsprzedaży auta.
Priorytetem projektantów było maksymalne zwiększenie powierzchni ładunkowej przy jak najniższej
wadze pojazdu. Dlatego zabudowę wykonano
ze stali SSAB Docol 1000, lżejszej od aluminium
i o ultrawysokiej wytrzymałości. Z tego samego
materiału wykonana jest też podłoga. Dzięki temu waga zabudowy zostaje zredukowana o 30%
w stosunku do standardowej. Wyposażeniem
modułów podłogowych jest też szyna do mocowania ładunku.
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Wizja 2020
– z uporem
Wieltonu
Na początku kwietnia br. Grupa Wielton ogłosiła strategię rozwoju na najbliższe lata.
Do 2020 r. planowane jest podwojenie zarówno przychodów, jak i wolumenu
sprzedaży. O mocnych i słabych stronach Grupy Wielton, jej szansach i istniejących
zagrożeniach rozmawiamy z Mariuszem Golcem, prezesem zarządu Wielton SA.

rupa Wielton jest trzecim producentem w Europie, osiągając docelowo 9-procentowy udział w
rynku naczep i przyczep. Akwizycja firmy
Langendorf to pierwszy krok w realizacji nowej strategii wzrostu Grupy Wielton. Nieco ponad miesiąc po ogłoszeniu
strategii rozwoju Wielton przejął 80%
udziałów Grupy Langendorf, niemieckiego producenta naczep, w tym m.in.
specjalistycznych pojazdów do przewozu
szkła i prefabrykatów. Wartość transakcji wyniosła 5,3 mln euro. Do końca
2022 r. spółka przejmie pozostałe 20%
udziałów.

„Samochody Specjalne”: Zaczynacie być
postrzegani jako agresywny gracz na
rynku, wykorzystujący łatwe przejęcia.
Mariusz Golec: Wydaje mi się, że firmy,
które chcą przejmować, muszą być do
tych przejęć przygotowane. Przygotowane w tym sensie, że wiedzą, co chcą
z tym potem zrobić. To jest – myślę – istota całej sprawy. Jestem całkowicie przekonany, że Wielton wie, co ma zrobić, ma
jasną, zdefiniowaną strategię wzrostu,
wie, że ma rosnąć organicznie, wierzy
w rozwój przez akwizycje, wie, gdzie są
jego słabe i mocne strony z punktu widzenia rozwoju. Dlatego my, przejmując
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te firmy, może nie natychmiast, ale jasno
i klarownie definiujemy cele podmiotowi przejętemu.

Kupno będącej w kłopotach finansowych firmy Langendorf wydaje się bardzo dobrym interesem – 5,3 mln euro
to niewielkie w sumie pieniądze, perspektywa obrotów na poziomie 200 mln
euro jest kusząca…
Tak, ale kupiliśmy firmę, która ma bardzo
dobrze rozpoznawalną markę w Niemczech. Langendorf mimo kłopotów w okresie kryzysu nie utracił dobrej reputacji,
nadal jest postrzegany jako producent

| BIZNES |
pojazdów o wysokiej jakości i zaawansowaniu technicznym – mówimy tu oczywiście o inloaderach (specjalistyczne
naczepy do przewozu prefabrykatów betonowych i tafli szklanych – przyp. red.).
Nadal pracują tam ludzie, którzy są w stanie zrobić tak skomplikowany pojazd.
To daje pewność, że jesteśmy na odpowiednim poziomie jakościowym i też
stanowi o wartości firmy. Spółka po kryzysie podniosła się z kolan, sprzedaje
1000 pojazdów rocznie, z czego prawie
połowa to są inloadery, a więc produkty
wysokomarżowe.
W swojej strategii mówiliśmy o tym, że
będziemy zabiegać o takie firmy w grupie. Firmy, które mają w swojej ofercie
pojazdy niszowe, które dają możliwość
utrzymania wysokiego poziomu marżowości. To uzasadnia obecność w naszej grupie firmy Langendorf, która do
nas bardzo pasuje.

Czy po dwóch wspólnie przepracowanych latach proces integracji z firmą
Fruehauf można uznać za zakończony?
Z Fruehaufem wykonaliśmy wspólnie
kawał dobrej roboty pod kątem integracji – czy to tej zakupowej, w zakresie negocjacji cen, czy wykorzystania efektu
skali. Teraz pracujemy nad trzecim krokiem, którym jest unifikacja komponentów. Jest jeszcze cała sfera unifikacji produktowej, gdzie mamy szerokie
portfolio swoje, trochę węższą ofertę
produktową Fruehauf, ale inną od naszej.
Czeka nas sporo pracy, aby to zunifikować na tyle, aby móc stosować podobne
rozwiązania i wprowadzać nasze produkty na rynek francuski. Wprowadziliśmy już tam nasze wywrotki, ale teraz
chcemy iść głębiej, sprzedawać klientom francuskim nasze produkty agro.
Na pewno procesu integracji nie traktuję
jako skończonego, owszem, pojawiają się
pierwsze efekty działań już wykonanych,
ale jeszcze sporo przed nami. Podchodzę
z dużą pokorą do tego, co nas czeka.
Czy zatem największe szanse Wieltonu
prezes Mariusz Golec upatruje w integracji Grupy?
Integracja to proces niekończący się.
Popatrzmy na nasze zakłady produkcyjne: mamy naszą platformę produkcyjną w Wieluniu, która w tej chwili
mocno się rozrasta, inwestujemy w nowe
technologie – KTL, nowoczesną linię
montażu, tu powstaje bardzo nowo-

czesny zakład. A oprócz tego jest fabryka
we Francji, którą trzeba zmodernizować, ale na tyle „inteligentnie”, aby ona
przystawała później do naszej platformy
produkcyjnej. Chodzi o to, abyśmy mogli
efektywnie wykorzystywać naszą platformę produkcyjną tu w Wieluniu i w analogiczny sposób – efektywnie – we Francji. Langendorf to kolejna organizacja,
która weszła do grupy, którą trzeba zrestrukturyzować, choć to źle brzmi, i zintegrować z Grupą. Trzeba to tak zrobić,
aby możliwe stało się wykorzystanie
wspólnej platformy produkcyjnej, organizując produkcję w najbardziej efektywny dla tej firmy sposób.

„Uważam, że nie ma innej drogi rozwoju,
jak maksymalne dopasowywanie się
do potrzeb użytkowników. Dzisiaj dopasowanie się do potrzeb klienta jest sprawą
kluczową. Klienci tego oczekują i to nie
tylko w branży transportowej. My nie
możemy iść pod prąd – taka jest przyszłość: dopasowanie się do potrzeb
klienta, i my to musimy zrobić”.
Czy operowanie w różnych krajach produktami, które niekonieczne są przystające do danego rynku, to właściwa
droga? Każdy rynek ma swoją indywidualną specyfikę, a działający na nim
klienci mają swoje szczególne przyzwyczajenia.
Nie myślimy takimi kategoriami. Rozumiemy rynek, rozumiemy odmienności
kulturowe, ale także odmienności związane z wykorzystywanym sprzętem. Nigdy
nie będzie naszym celem 100-procentowe forsowanie rozwiązań wziętych
z Polski na terenie Francji czy Włoch. Te
wywrotki, które jadą do Francji, jadą na
zunifikowanych podwoziach, mają zunifikowaną kubaturę, ale już na przykład
drzwi tylne są typowo francuskie. Na
tym polega nasza unifikacja – nie jest to
standaryzacja produktu na wszystkie
rynki, ale zastosowanie tych samych roz-

wiązań w największym wymiarze, jaki
jest możliwy, respektując odmienności
rynkowe.
Uważam, że nie ma innej drogi rozwoju,
jak maksymalne dopasowywanie się do
potrzeb użytkowników. Dzisiaj dopasowanie się do potrzeb klienta jest sprawą
kluczową. Klienci tego oczekują i to nie
tylko w branży transportowej. My nie możemy iść pod prąd – taka jest przyszłość:
dopasowanie się do potrzeb klienta, i my
to musimy zrobić.

To maksymalne dopasowanie jest szansą
Wieltonu?
Nigdy nie byliśmy w wymiarze produkcji bardzo wystandaryzowani i dalej
chcemy tym torem podążać. Oczywiście
mądrość, którą chcielibyśmy posiąść,
dotyczy tego, w jaki sposób można dopasować się do potrzeb klienta, jednocześnie unifikując komponenty tak szeroko, jak się da. I to jest tajemnica, nad
którą trzeba się pochylić. Wprowadzenie
tak szerokiej unifikacji, jak to jest możliwe, a z drugiej strony tak szerokiego
dopasowania produktu, jakie jest niezbędne do tego, żeby klient mógł nas
traktować jako producenta, który przygotuje mu produkt tak jak potrzeba.
Najwięksi konkurenci odeszli od indywidualizacji produktu na rzecz bogactwa
wyboru opcji ze standardowego programu produkcyjnego. Z tej mnogości
w sumie seryjnych wariantów klient
musi skonfigurować pojazd najbliższy
jego potrzebom.
My też tak działamy – chcemy mieć więcej opcji, które dadzą klientowi wiele
wariantów ostatecznej konfiguracji zamawianego pojazdu. I to są tak podstawowe detale jak długość skrzyni wywrotki, grubość ściany profili czy wysokość
ściany bocznej. Zawsze będą to propozycje czy opcje ilościowo skończone, ale
na pewno nie będziemy działali identycznie jak ci najwięksi.
Największy gracz na rynku zawęża swoją
ofertę – to jest jego strategia rozwoju.
My to szanujemy, ale działamy inaczej.
Chcemy mieć jak najszerszą ofertę produktów, swoją szansę widzimy w wielomarkowości – postrzegam to jako jeden z ważniejszych kluczy do przyszłego
sukcesu naszej Grupy. Nie chcemy się
przez lata przebijać z marką Wielton –
bardzo dobrze rozpoznawalną na rynku
polskim czy wschodnioeuropejskim, ale

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC –SIERPIEŃ 2017 | 43

| BIZNES |
wciąż tylko trochę rozpoznawalną w niektórych krajach Europy Zachodniej. Lepiej iść na rynki lokalne z silnymi markami, które tam operują od lat. Wszystkie
trzy marki, które kupiliśmy, mają ponad
100-letnią tradycję.
Rozwijanie wielomarkowości uważam
za naszą przewagę, którą z dużym uporem, uporem Wieltonu, budujemy. To
wielomarkowość jest i będzie naszą bardzo mocną stroną.

Czyli ta wielomarkowość będzie szansą
na sukces w Niemczech dzięki możliwościom głębszego dotarcia do lokalnych klientów?
Właśnie tak, chociaż Wielton na rynku
niemieckim jest dobrze rozpoznawalny.
Wśród tamtejszych przewoźników istnieje bardzo duże przywiązanie do marek niemieckich i jeśli klient decyduje się
na zakup pojazdu nieniemieckiego, to
oczekuje bardzo dużego upustu za to, że
odchodzi od oferty rodzimych producentów. My wcale nie mamy zamiaru iść tą
drogą, aby nie tracić na marżowości.
Obrona wysokiej marżowości też jest
zapisana w naszej strategii. Nie chcemy
być numerem trzy czy cztery za wszelką
cenę, przede wszystkim chcemy zarabiać
dla organizacji pieniądze i dzięki nim
dalej się rozwijać.
Wracając do zagrożeń w rozwoju Wieltonu… Wieluń, gdzie powstaje mega
fabryka, jest w pewnym oddaleniu od
dużych ośrodków miejskich, co sprawia, że to miasto, mimo niewątpliwego
uroku, jest niezbyt atrakcyjnym miejscem do podjęcia pracy.
Tak, na pewno nasze położenie jest
pewną barierą w rozwoju kadry, aczkolwiek trzeba na to patrzeć przez pryzmat
tego, co robimy, aby to zagrożenie zminimalizować. Angażujemy się w rozwój
miasta, między innymi w projekt „Mieszkanie +”, myśląc o ludziach, którzy mogliby tu przyjechać. W pierwszym etapie
ma powstać w Wieluniu ok. 200 nowych
mieszkań, z których zarezerwowaliśmy
sobie połowę. Przyciągnąć młodych może
w przyszłości również to, że miasto pracuje nad infrastrukturą i miejscami do
spędzania wolnego czasu: ma powstać
nowe kino, będzie budowany kompleks
sportowy. Myślę, że Wieluń w ciągu najbliższych 3–4 lat zrobi duży postęp w tej
materii. Tak naprawdę to Wielton zmienia oblicze tego miasta.

Aby zminimalizować ryzyko związane
z zasobami ludzkimi, nawiązujemy szeroką współpracę ze szkołami i uczelniami
wyższymi – szczególnie z Politechniką
Łódzką, która jest dla nas ważnym zapleczem kadrowym. W Gliwicach mamy
zamiejscowe centrum konstrukcyjne,
nie jest powiedziane, że nie powstanie
kolejne poza Wieluniem. Myślę, że z pracownikami produkcyjnymi nie powinniśmy mieć problemu – jesteśmy w stanie znaleźć ludzi i ich przeszkolić. To
jest w zasięgu naszej organizacji, która
jest już na tyle duża i dojrzała, że sama
sobie radzi z takimi problemami. Zagrożeniem może być kadra wysoce specjalizowana – menedżerowie, ale tu też
chcemy stawiać na młodzież, zwłaszcza
z tego regionu. Tworząc politechniczne
klasy patronackie, tworzymy bazę, z której możemy powoli wybierać najzdolniejszych ludzi, którzy chcieliby się związać
z Wieltonem i zajmowaliby w przyszłości
u nas kierownicze stanowiska.

„Warto też pamiętać o tym, że jako
Wielton nadal nie jesteśmy w ogóle
obecni na wielu rynkach, także tych europejskich – przykładem mogą być kraje
skandynawskie. Wejście tam to może być
nasza kolejna szansa, kolejna poduszka
bezpieczeństwa, przynajmniej w zakresie
złagodzenia skutków dekoniunktury”.
Czy Wasz ambitny plan 2020 związany
z podwojeniem obrotów i produkcji
uwzględnia cykliczność koniunktury
rynkowej i możliwość spadku liczby
zamówień?
W naszej strategii uwzględniamy spadki
i pogorszenia koniunktury. Przewidujemy to i chcemy to skompensować działaniami na rynkach wschodzących. Działając za pośrednictwem spółki zależnej
Wielton Africa, w ciągu 5 lat chcielibyśmy tam zbudować sobie sprzedaż na
poziomie 1500 pojazdów rocznie. Myślę,
że jest to możliwe w tych 8 krajach
UMOA (Zachodnioafrykańskiej Unii Gos-
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podarczej i Monetarnej – przyp. red.),
w których w tej chwili jesteśmy. Tam też
zaczynają się liczyć takie cechy pojazdu
jak jakość wykonania czy niska masa. To
oczywiście są inne produkty, ale mimo
że są zrobione w Europie i są dużo droższe, to się tam bronią. Tam rynek powoli
się normalizuje – jeśli chodzi o drogi, zaczynają obowiązywać regulacje zbliżone
do europejskich, w portach stawiane
są wagi, ogranicza się przeładowywanie. Powstał określony problem dla firm
transportowych, jednocześnie pojawiła
się szansa dla firm sprzedających tam
naczepy.
Cały czas ważnym obszarem naszej
sprzedaży jest też rynek rosyjski, który
po ostatnich 3 latach dekoniunktury
wchodzi w okres wzrostowy. To może
być druga poduszka powietrzna, która
nas ochroni w przypadku spadku obrotów na terenie Unii Europejskiej. Warto
też pamiętać o tym, że jako Wielton nadal nie jesteśmy w ogóle obecni na wielu
rynkach, także tych europejskich – przykładem mogą być kraje skandynawskie.
Wejście tam to może być nasza kolejna
szansa, kolejna poduszka bezpieczeństwa, przynajmniej w zakresie złagodzenia skutków dekoniunktury.
W takim razie czy Grupa Wielton ma
w ogóle jakieś słabe strony? Co z rozbudową Waszej sieci serwisowej, brakiem rozwiązań telematycznych czy
słabym finansowaniem fabrycznym?
Na pewno ten rok sporo zmieni, bo ta
strategia, którą opublikowaliśmy, mówi
o tych obszarach, nad którymi chcemy
pracować. A jeśli chcemy nad czymś
pracować, to najprawdopodobniej jest
to naszą słabą stroną. Finansowanie jest
właśnie jednym z elementów, gdzie
Wielton ma bardzo dużo do zrobienia.
Producenci polscy są ogólnie słabi, jeśli
chodzi o ich własne usługi finansowe, nie
ma też rozbudowanych projektów w zakresie współfinansowania. Obecnie pracujemy nad projektem, który pomoże nam
finansować produkty nie tylko w Polsce,
ale także na rynkach Europy Zachodniej. Ale tak, tu jest jeszcze wiele do
zrobienia, spore szanse postrzegam w integracji w obrębie całej Grupy.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Wielton
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Alltrucks teraz w Polsce
Na nasz rynek wkracza Alltrucks Truck & Trailer Service – system warsztatowo-serwisowy firmowany przez Boscha, Knorr-Bremse i ZF. Założony przed czterema
laty, współpracuje z kilkoma setkami warsztatów w zachodniej Europie. Teraz
przygotowuje się do ekspansji na polski rynek.

„Takiej usługi nie było dotąd na naszym rynku –
twierdzi Piotr Rakowski, menedżer rozwijający sieć
Alltrucks w Polsce. – Zamierzamy dostarczać narzędzia diagnostyczne, dokumentację naprawczą
i rozwijać kompetencje serwisowe naszych partnerów dla wszystkich marek pojazdów użytkowych. Wiedza sama w sobie jest dla warsztatów
bardzo cenna, ponieważ współczesne pojazdy są
bardzo zaawansowane technicznie, ich serwis
i naprawa wymagają nieustannych szkoleń i konsultacji. My mamy ten przekaz wiedzy dopracowany do perfekcji. Będziemy też oferować tylko
i wyłącznie naszym warsztatom partnerskim szkolenia wielomarkowe, które zostały merytorycznie opracowane wspólnie przez Bosch, Knorr-Bremse i ZF”.

Sieć Alltrucks Truck & Trailer Service oficjalnie rozpoczęła w Polsce działalność 1 lipca. Trwają już
rozmowy z właścicielami warsztatów, a do końca
roku najprawdopodobniej będą podpisane pierwsze umowy.
„Na podstawie doświadczeń z Niemiec, Austrii,
Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii czy Francji zakładamy,
że zapotrzebowanie na nasze usługi okaże się
bardzo duże. W tych krajach w ciągu zaledwie
trzech lat istnienia współpracę z Alltrucks podjęło
350 warsztatów, a wszystko wskazuje na to, że
do końca tego roku ich liczba sięgnie 500” – podkreśla Piotr Rakowski.
Opracowała Katarzyna Wachowiak

© Alltrucks

sługi Alltrucks Truck & Trailer Service są
skierowane do warsztatów zajmujących
się serwisem i naprawą pojazdów użytkowych, przyczep i naczep, osi, a także autobusów i maszyn rolniczych. W ofercie jest m.in. interfejs diagnostyczny dla wszystkich marek pojazdów,
oprogramowanie do niego oraz szkolenia, podczas
których pracownicy warsztatów nauczą się, jak
efektywnie korzystać z tych narzędzi. W pakiecie
jest również infolinia techniczna umożliwiająca
bieżącą konsultację, całodobowy serwis pomocy
drogowej, dostęp do dokumentacji i informacji
technicznej, pomoc partnerów branżowych oraz
wsparcie marketingowe (promocja Alltrucks na
targach i w mediach, broszury, materiały reklamowe itp.).

Przynależność
do sieci Alltrucks
będzie dla warsztatów oznaczać także
jednolitą identyfikację wizualną. To element budowania
tożsamości nowej
marki
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Ciężarówki Tatra
– polska reaktywacja

Dariusz Piernikarski

Podstawowa
oferta skierowana
do odbiorców europejskich
to wieloosiowe samochody
budowlane Tatra Phoenix
Euro VI w różnych
konfiguracjach

Pod koniec maja spółka EG Polska zaprosiła grupę dziennikarzy
branżowych na tor testowy Tatra Trucks. Celem była praktyczna
prezentacja samochodów z aktualnej oferty produkcyjnej oraz omówienie
planów EG Polska w zakresie importu pojazdów marki Tatra i rozwoju
sieci dealersko-serwisowej na terenie naszego kraju.

arka Tatra jest w Republice
Czeskiej postrzegana niemal
jak dobro narodowe, „srebra
rodzinne”. Jest to także trzeci najstarszy i istniejący nadal producent samochodów na świecie. Ale przede wszystkim jest to wysoko ceniony producent
samochodów ciężarowych o podwyższonej mobilności. Ze względu na unikatową konstrukcję podwozia ciężarówek
Tatra na przestrzeni lat różni producenci próbowali wielokrotnie je kopiować

lub nawet przywłaszczać sobie po to, by
uzyskać pojazdy o cechach, które to podwozie zapewnia. Jednak żaden z prototypów wyposażonych w kopię podwozia Tatry nie działał poprawnie i zgodnie
z oczekiwaniami.

Ciężarówka dla wymagających
Współcześnie Tatra Trucks nie zamierza konkurować z masowymi producentami samochodów ciężarowych,
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wykorzystywanych typowo na drogach
utwardzonych. Celem producenta jest
zaoferowanie specjalistycznych pojazdów o największej mobilności – zarówno
jako kompletnie wyposażonych i gotowych do eksploatacji środków transportu, jak i podwozi przeznaczonych do
dalszej specjalistycznej zabudowy.
Tatra to rozwiązanie przeznaczone
dla wymagających klientów, którzy mają
specyficzne – bardzo wysokie – oczekiwania w zakresie mobilności. Użytkow-
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Modele Tactic i Force to przebój eksportowy Tatry –
szczególnym zainteresowaniem cieszą się modele
przeznaczone do zastosowań wojskowych

nicy wykorzystujący na co dzień samochody Tatra zgodnie uważają, że są
to ciężarówki doskonale radzące sobie
w ekstremalnie trudnym terenie i przy
złej pogodzie. Okazuje się bowiem, że
o ile przy ładnej pogodzie wszystkie wieloosiowe samochody budowlane radzą
sobie z pokonywaniem przeszkód terenowych, to przy załamaniu pogody na placu
boju pozostają jedynie ciężarówki Tatra.

Znów w grze

Tatra Phoenix w limitowanej wersji
Präsident przygotowanej z okazji
120-lecia istnienia producenta

Dynamicznie rosnącą grupą odbiorców podwozi Tatra są producenci zabudów i wyposażenia specjalistycznego,
tacy jak np. producenci samochodów
pożarniczych. O ile rozwiązania oferowane przez producentów masowych
sprawdzają się w typowych, drogowych
zastosowaniach, to samochody Tatra
okazują się bezkonkurencyjne, gdy konieczna jest interwencja w trudnych warunkach pogodowych, podczas klęsk naturalnych czy w warunkach dojazdu na
miejsce akcji po bezdrożach. Przykładem
tego może być fakt, że od 3 lat Tatra
Trucks wygrywa przetargi ogłaszane
przez niemiecką straż pożarną na pojazdy ratunkowe przeznaczone do operowania na wybrzeżach Bałtyku – tamtejsi producenci muszą uznać prymat
czeskiej marki.

David Pipal,
dyrektor handlowy Tatra Trucks

Wierzę, że nadszedł właściwy
moment, aby zapukać do polskich drzwi i mając właściwego
partnera i dealerów oraz wsparcie medialne, odnieść tam sukces rynkowy.

Przypomnijmy, że od 2013 r. właścicielami Tatra Trucks stały się dwa czeskie
koncerny – Promet Group oraz Czechoslovak Group. Rozpoczęła się restrukturyzacja i od tego czasu produkcja została
potrojona. Ważnym krokiem w zwiększaniu sprzedaży była w 2014 r. premiera zmodernizowanego modelu Tatra
Phoenix w wersji Euro VI. W roku 2016
i do połowy roku bieżącego wzrost produkcji i przychodów wyniósł 50%. Firma
spłaciła wszystkie swoje zaległe zobowiązania, jest to teraz dynamicznie rozwijające się i przede wszystkim stabilne
finansowo przedsiębiorstwo, inwestujące
w prace badawczo-rozwojowe ok. 20 mln
euro rocznie. Cała produkcja realizowana
jest w miejscowości Koprivnice. Tatra
Trucks zatrudnia obecnie ok. 1300 pracowników, ponad 600 osób pracuje w innych firmach, które produkują dla Tatry.
W 2016 r. wyprodukowano 1320 pojazdów, plan na rok 2017 zakłada produkcję na poziomie 1790 szt., a więc
jest to ambitne zwiększenie produkcji
o 35,6% w skali roku. Najważniejszym
rynkiem zbytu dla Tatra Trucks pozostają
nadal Czechy i Słowacja – do tych krajów
trafia ponad 50% produkcji. W ubiegłym
roku Czesi kupili 387 pojazdów, Słowacy
52. Najważniejsze rynki eksportowe to
m.in. Indie – 373 samochody w 2016 r.,
Jordania i Egipt – po 130 oraz Brazylia
– 105. Dla porównania: klienci niemieccy
kupili w 2016 r. tylko 28 ciężarówek
Tatra, a w Polsce sprzedano zaledwie 8
pojazdów. Rynki eksportowe skupione są
głównie na pojazdach wojskowych, nie
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Kabina modelu Phoenix jest dostarczana przez DAF Trucks –
wnętrze pod względem ergonomii, komfortu i jakości wykończenia niczym nie odbiega od tego, co można zastać w kabinach
ciężarówek innych producentów

dziwi zatem, że udział pojazdów „cywilnych” w ubiegłorocznej produkcji
Tatra Trucks wynosił tylko 35% – pozostałe 65% to były modele przeznaczone dla wojska. W bieżącym roku producent planuje wyrównanie proporcji.
Najważniejsze obszary zastosowań,
na których koncentruje się Tatra Trucks,
to budownictwo drogowe, górnictwo odkrywkowe, przemysł wydobywczy (ropa
i gaz ziemny), leśnictwo, zastosowania
militarne i pożarnicze. Aktualnie markę
Tatra tworzą 4 bazowe linie modelowe.
Podstawowym modelem oferowanym
odbiorcom europejskim jest Tatra Phoenix – pojazd „cywilny” o podwyższonej
mobilności terenowej, napędzany silnikami Paccar MX Euro VI, wyposażony

w komfortową kabinę dostarczaną przez
DAF Trucks (modele Euro V i starsze
mają inne kabiny). Z kolei Tatra Force to
wszechstronny samochód przeznaczony
głównie do zastosowań wojskowych, pożarniczych i innych specjalnych, budowany na legendarnej „ramie królewskiej”
Tatry, dostępny w wielu wariantach konfiguracji układu jezdnego, począwszy od
4×4, poprzez 6×6 i 8×8, a na 10×10
skończywszy. Dzięki modularności konstrukcji inne warianty są również możliwe (np. 16×8). Tatra TerrNo1 to również
„cywilny” model przeznaczony głównie
na rynki pozaeuropejskie, starszy odpowiednik modelu Phoenix. Rodzinę
kompletuje 3-osiowy (6×6) model Tatra
Tactic (T810), w którym zrezygnowano

Tatra Force to pojazd wojskowy
o podwyższonej mobilności, niezawodny
pod względem możliwości pokonywania
przeszkód terenowych, bez przygotowania pokonuje przeszkody wodne
o głębokości do 1,25 m
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Jacek Cheda,
dyrektor EG Polska,
importera marki Tatra

Marka Tatra jest znana w Polsce,
pamiętamy ją z dawnych czasów
i u większości przywołuje miłe
wspomnienia. Niestety dla młodego pokolenia marka Tatra kojarzy się głównie z piwem. Trzeba
to zmienić. Tatra to nie piwo –
Tatra to najlepsza terenowa ciężarówka świata. To jest samochód przeznaczony do ciężkiej
pracy w terenie, do zaawansowanych aplikacji wojskowych i tak
naprawdę nie ma obecnie konkurencji w zakresie dostosowywania pojazdu do konkretnych
wymagań klienta.
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z typowej dla producenta centralnej rury
i zawieszonych niezależnie osi tworzących „ramę królewską” na rzecz klasycznej ramy podłużnicowej i sztywnych osi
– jest to konstrukcja zapożyczona z budowlanego Renault Kerax.

EG Polska importerem Tatry
W dalszym ciągu ważną grupę odbiorców stanowią dla Tatry firmy transportowe z tzw. rynków krajowych, przez
które rozumie się Czechy, Słowację i Polskę. W przypadku rynku czeskiego i słowackiego można powiedzieć, że Tatra
odrobiła swoją pracę domową i w po-

dykowana była projektom militarnym,
z tych to względów firma nie zabiegała
specjalnie o rozgłos. Niejako przy okazji
realizacji jednego z projektów dla wojska (modyfikacja armatohaubicy Dana na
podwoziu Tatry 815) zdecydowano się
rozszerzyć działalność na obszary cywilne. Rozwiązanie niejako pojawiło się
samo: EG Polska będzie zajmować się
również importem i sprzedażą samochodów Tatra.
Przywracając markę Tatra na rynek
polski, firma EG Polska chce przekonać
przyszłych użytkowników do tych ciężarówek, bazując na ich najważniejszych
cechach, jakimi są niezawodność, trwa-

Nawet „cywilne”
modele Tatry, takie
jak Phoenix, standardowo wyposażone
są w solidne osłony
ułatwiające jazdę
w terenie nieutwardzonym i zabezpieczające elementy
podwozia przed
przypadkowym
uszkodzeniem

oraz serwisowej, ujednolicenie standardów obsługi klienta, usystematyzowanie
działań marketingowych i opracowanie
polityki sprzedażowej w obrębie powstającej sieci.
Najważniejszym zadaniem jest stworzenie sieci dealersko-serwisowej z prawdziwego zdarzenia, o poziomie obsługi
klienta takim, jaki oferują wielkie koncerny zachodnie. EG Polska rozpoczęło
proces tworzenia takiej sieci, bo pytanie
o serwisy jest jednym z kluczowych warunków udanej sprzedaży jakiejkolwiek
ciężarówki. Na początku czerwca EG
Polska, oprócz własnego serwisu jako
głównego importera, dysponowało już
6 serwisami na terenie Polski, które
będą mogły zaoferować wsparcie obsługowo-naprawcze i logistyczne dla użytkowników samochodów Tatra. Są to serwisy w Katowicach (EG Polska), Nowej
Soli (Zastal Transport), Kaliszu (AgroStar), Wałczu (ALBOR), Mińsku Mazowieckim (EREM Serwis), Toruniu (Truck
Gigant) i Iławie (RSY).
Oprócz oferowania samochodów Tatra
użytkownikom z branży budowlanej, leśnej, górniczej czy energetycznej, poszukujących pojazdów o ponadprzeciętnych
możliwościach jazdy w terenie, spółka

Tor testowy w Koprivnicach to ostateczny sprawdzian możliwości każdego samochodu – chętnie
korzystają z niego także inni producenci, choć zawsze niepokonana jest Tatra Force

krewnych segmentach samochodów ciężarowych z napędem na wszystkie koła
ma znaczące udziały rynkowe. Sporo do
zrobienia jest natomiast w zakresie obecności Tatry na rynku polskim, stąd rozpoczęcie współpracy z nowym importerem samochodów Tatra na Polskę – firmą
EG Polska. Partnerzy chcą wspólnie inwestować w rynek Polski, rozwijać współpracę, tak aby możliwe było uzyskanie
pozycji porównywalnej z tą, jaką Tatra
ma w Czechach czy na Słowacji. Początkowym, inicjującym od nowa obecność Tatry w Polsce celem jest dostarczenie w 2017 r. polskim klientom 50
pojazdów.
EG Polska jest od końca marca 2017 r.
importerem wszystkich rozwiązań transportowych marki Tatra Trucks – w tym
także skierowanych do odbiorców wojskowych. Spółka EG Polska (Excalibur
Group Polska) powstała jeszcze w ubiegłym roku i jej pierwotna działalność de-

łość i długi cykl życia. Z oczywistych
względów cena Tatry nie może być konkurencyjna w porównaniu z ceną terenowych samochodów ciężarowych oferowanych przez producentów masowych,
jednak rozpatrując koszty eksploatacji
tego pojazdu w długim cyklu życia, Tatra
może być konkurencyjna.
Główne zadania, jakie na 2017 r.
postawiła przed sobą spółka EG Polska,
to odbudowanie świadomości marki Tatra
na rynku polskim, rozwój sieci dealerskiej

EG Polska zamierza również uczestniczyć
w przetargach dla wojska, zwłaszcza że
samochody tej marki są tam wciąż na
służbie w całkiem sporej liczbie. Duże
nadzieje wiązane są z ofertą dla wojska
polegającą na wykorzystaniu Tatry jako
terenowych podwozi, na których mogą
zostać wykonane nadwozia specjalne,
takie jak np. stacje radiolokacyjne czy
wyrzutnie rakiet.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Doświadczyć
bezpieczeństwa

Dariusz Piernikarski

Volvo Trucks Safety Experience – pod takim hasłem w Göteborgu Volvo
zaprezentowało wiele istotnych zagadnień związanych z zaangażowaniem
producenta w poprawę bezpieczeństwa drogowego.

A1
–
35 40%

A2
20%

Raport bezpieczeństwa Volvo Trucks
Niewątpliwie za punkt wyjścia należy
uznać ogólną ocenę bezpieczeństwa na
europejskich drogach, zawartą w Raporcie bezpieczeństwa Volvo Trucks 2017
(The 2017 Volvo Trucks Safety Report).
Raport ten wykorzystuje dane zebrane
przez własny zespół Volvo zajmujący się
badaniem wypadków drogowych (Volvo
Trucks Accident Research Team działa
od 1969 r.) oraz dane otrzymane od
różnych instytucji związanych z bezpieczeństwem działających w krajach UE.

15 –20%

W Europie w 2016 r. w wypadkach
drogowych zginęło 26 tys. osób, w 15%
wypadków brały udział samochody ciężarowe. Ambitnym celem nakreślonym
przez Komisję Europejską jest Wizja zero
2020 – obniżenie śmiertelności na drogach o 50% w stosunku do stanu z 2010 r.
Niestety, obecnie w statystykach zauważalna jest stagnacja zagrażająca realizacji
tego celu.
Najważniejszym wnioskiem końcowym Raportu bezpieczeństwa jest rosnące zagrożenie najbardziej narażonych
uczestników ruchu drogowego, jakimi są
piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści. Ich udział w wypadkach drogowych sięga obecnie 20–35%, podczas

Rysunek 1. Klasyfikacja udziałów poszczególnych rodzajów
wypadków powodujących poważne obrażenia lub śmierć
osób znajdujących się w kabinie samochodu ciężarowego

A3
–
5 10%

A4
–
15 20%

A5
≤5%

A6
5%

Inne
≤10%
Kolizja między
ciężarówkami
na skrzyżowaniu
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olvo Trucks Safety Experience
w wolnym tłumaczeniu można by
określić jako „Doświadczyć bezpieczeństwa w wydaniu Volvo Trucks”.
I rzeczywiście – organizatorzy przygotowali bardzo zróżnicowany program
spotkania, koncentrując się na kilku najważniejszych tematach, takich jak hamowanie awaryjne, widoczność, inteligentne bezpieczeństwo oraz przyszłe
trendy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz zapoznania się
z imponującym symulatorem jazdy samochodem ciężarowym Volvo, znajdującym się w Swedish National Road &
Transport Institute VTI (Szwedzki Narodowy Instytut Drogowo-Transportowy),
oraz innowacyjnymi rozwiązaniami przygotowanymi przez Volvo Trucks była
również możliwość bardzo interesujących dyskusji z ekspertami.
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Na rysunku 2 przedstawiono z kolei
statystyki dotyczące wypadków, w których
kolizja z samochodem ciężarowym skończyła się ciężkimi obrażeniami lub śmiercią pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. Warto zwrócić
uwagę na to, że 65% zdarzeń (kategorie
C3, C4, C5) wiąże się z występowaniem
w kabinie martwego pola widzenia.
Przedstawione w Raporcie fakty są
ważne dla Volvo Trucks nie tylko ze
względu na rozwój produktu, ale powinny
być brane pod uwagę przez wszystkie
podmioty zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warunkiem koniecznym, aby obniżać liczbę
Widzieć i być widzianym: proste ćwiczenie
ilustrujące obszary o ograniczonej widoczności
wokół samochodu ciężarowego

Ciężarówki różnej wielkości i różnego przeznaczenia – w każdej z nich kierowca ma
inne pole widzenia – z tego względu dobór
samochodu powinien uwzględniać również
najczęstsze warunki ruchu drogowego

gorii A1 i A2 (wypadnięcie z drogi na
łuku wskutek nie dostosowania prędkości) oraz A4 (najechanie na tył poprzedzającego pojazdu) stanowią łącznie
70–80% wszystkich zdarzeń. Tym samym szczególnie ważne jest zmniejszanie ryzyka ich powstania.

Rysunek 2. Klasyfikacja udziałów poszczególnych
rodzajów wypadków powodujących poważne
obrażenia lub śmierć pieszych, rowerzystów,
motorowerzystów i motocyklistów wskutek kolizji
z samochodem ciężarowym

C1
5%

C2
5%

C3
30%

30 –35%

C4
20%

C5
15%

C6
5%

wypadków, jest współpraca wszystkich
stron. Spełnione muszą być odpowiednie
wymagania prawne, konieczna jest edukacja (zwłaszcza najmłodszych) i zwiększenie świadomości społecznej na temat
tego problemu. Ciekawym przykładem
zaangażowania Volvo Trucks są akcje
uświadamiające skierowane do dzieci
i rowerzystów Stop-And-Wave (zatrzymaj
się i pomachaj) oraz See-And-Be-Seen
(widzieć i być widzianym). Dużą pomocą
są oczywiście nowoczesne rozwiązania
technologiczne standardowo stosowane
w pojazdach oraz dalsza współpraca
producentów w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

C7
5%

C8
5%

Inne
5 –10%
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gdy w 2013 r. było to 15–25%. Innym
dość pesymistycznym wnioskiem jest
stwierdzenie, iż nadal duża część kierowców ciężarówek nie zapina pasów
bezpieczeństwa. Coraz większym problemem staje się również rozproszenie
uwagi (nie tylko kierowców ciężarówek)
związane z korzystaniem z urządzeń mobilnych, np. smartfonów.
Warto przybliżyć nieco przedstawione w Raporcie statystki dotyczące
wypadków, w wyniku których doszło do
poważnych obrażeń lub śmierci kierowców lub/i pasażerów samochodów
ciężarowych – obrazowo ilustruje to rysunek 1. Okazuje się, że wypadki kate-
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Widzenie i postrzeganie
Kolejny ciekawy wątek poruszany
podczas Volvo Trucks Safety Experience
dotyczył zagadnień związanych z polem
widzenia, jakie ma kierowca jadący ciężarówką. Warto pamiętać, że oprócz fizjologicznych ograniczeń związanych z percepcją ludzkiego oka nasze pole widzenia
podlega zmianom w zależności od wieku
kierowcy, poziomu zmęczenia, a także pod

wpływem alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych. Na to, ile widzimy,
wpływa również prędkość jazdy – jadąc,
powinniśmy skanować otoczenie, jednak
nie widzimy wtedy wszystkiego.

Bezsprzecznie jeszcze przez długi czas będziemy mieć do czynienia z mieszanką pojazdów prowadzonych przez człowieka
i maszyny. Dlatego niezbędne jest holistyczne, całościowe,
podejście do zagadnienia. Nad poprawą bezpieczeństwa musimy
pracować wspólnie, ponieważ wszyscy jesteśmy zaangażowani
w tę grę. Musimy na sobie polegać, niezbędne jest pełne zaufanie,
choć w odniesieniu do ruchu drogowego może to być dziwne,
gdyż wpajano nam zasadę ograniczonego zaufania. Każdy, kto
stanowi część środowiska, jakim jest ruch drogowy, musi ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Całe otoczenie w ruchu drogowym ma fundament, którym jest właśnie zaufanie. Są
oczywiście przepisy, które należy przestrzegać, ale zaufanie jest
podstawą tego, aby przepływ wszystkich uczestników ruchu
był jak najsprawniejszy i bezpieczny.
Biorąc pod uwagę przyszłe rozwiązania technologiczne w zakresie
bezpieczeństwa, myślę, że powinny one przede wszystkim
usprawnić proces wymiany informacji. Przekazywanie informacji jest niezmiernie ważne – przykładem tego mogą być realizowane przez Volvo Trucks akcje informacyjne z udziałem dzieci.
W ich trakcie pozwalamy dzieciom wejść do kabiny ciężarówki
i samodzielnie ocenić, zobaczyć, co tak naprawdę z kabiny widać, a gdzie to pole widzenia jest ograniczone. W ten sposób dzieci
zaczynają rozumieć różnice i ograniczenia, jakie mają różni
uczestnicy ruchu. W podobnych akcjach powinni również brać
udział kierowcy samochodów osobowych. Dzięki temu będzie
możliwe pełniejsze wzajemne zrozumienie położenia, w jakim
znajdują się poszczególni uczestnicy ruchu drogowego.
Nie ma takiego kierowcy ciężarówki, który świadomie chciałby
kogoś przejechać, podobnie żaden rowerzysta nie chciałby być
potrącony przez ciężarówkę, a żaden kierowca samochodu osobowego nie chciałby uczestniczyć w poważnym zderzeniu. I mimo
to rowerzyści są potrącani, a zderzenia samochodów stale mają
miejsce. Można by retorycznie zapytać, dlaczego tak się dzieje?
Jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy, ale dużo z tych
błędów wynika z faktu, iż nie dysponujemy odpowiednią wiedzą.
Nie doświadczamy tej drugiej strony i nie zdajemy sobie sprawy
z konsekwencji. Wystarczy pomyśleć o jeździe z dużą prędkością – jeśli wypadnę z drogi, to będzie na pewno bolało…

Tru
vo
Vol
©

dyrektor do spraw ruchu drogowego
bezpieczeństwa Volvo Trucks

cks

Carl Johan Almqvist,

Kierowca ciężarówki może bezpośrednio obserwować przestrzeń przed sobą,
a zmieniając pozycję, poszerza swoje pole
widzenia. Obecność licznych lusterek
rozmieszczonych w różnych miejscach
sprawia, że we współczesnych samochodach ciężarowych obszar nie widziany
przez kierowcę (martwe pole) został
sprowadzony do minimum – ilustruje to
rysunek 3.
Kierowca jadący samochodem musi
patrzeć we właściwym kierunku i we
właściwym czasie. Prowadzone przez
Volvo Trucks badania wskazują na fakt,
iż przy niskich prędkościach jazdy lepiej jest znajdować się niżej, na poziomie innych uczestników ruchu drogowego, nawiązując bezpośredni kontakt
wzrokowy z otoczeniem. Z kolei przy
dużych prędkościach jazdy lepiej jest
siedzieć wyżej i obserwować dalej. Stąd
tak ważny okazuje się właściwy dobór
pojazdu do wykonywanego zadania.
Bezsprzecznie konieczna jest stała
poprawa widoczności – pomocą w tym
przypadku są dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak kamery, czujniki
ultradźwiękowe czy radary. Chociaż
kierowcy zawodowi to profesjonaliści
i w większości umieją we właściwy sposób skanować otoczenie wokół pojazdu,
to dodatkowe „elektroniczne oko” pomaga im w trudnych sytuacjach.

Zainstalowanie dodatkowych kamer pozwala na rozszerzenie pola widzenia w najbliższym otoczeniu kabiny
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Automatyzacja w drodze
do bezpieczeństwa
Systemy wspomagające kierowcę,
aby prawidłowo działać, muszą poddawać stałej ocenie jego styl jazdy i rzeczywiste możliwości w zakresie uniknięcia niebezpiecznej sytuacji drogowej.
W przyszłości, czyli w erze pojazdów autonomicznych, systemy tam działające
będą musiały dokonywać oceny ryzyka
w zakresie bezpiecznej i prawidłowej
reakcji i poszukiwać możliwości kontynuowania jazdy. W obu przypadkach istotne jest to, aby ocenić, czy kontynuując
dotychczasową jazdę, w danej sytuacji
drogowej nie ryzykuje się wypadku.
Obecnie w samochodach ciężarowych stosowane są różne systemy wspomagające, które w ogólnym ujęciu można
zakwalifikować jako systemy bezpie-

Widoczność
bezpośrednia
przez okna
Otoczenie bliskie
z przodu i z boku
w lusterkach
Główne zewnętrzne
lusterka wsteczne
Szerokokątne
zewnętrzne
lusterka
wsteczne
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W pracach nad poprawą widoczności
wokół pojazdu niezbędne jest podejście
holistyczne (całościowe) i wykorzystanie
dostępnych rozwiązań technologicznych.
Należy również skoncentrować się na
użytkownikach najbardziej narażonych
(piesi, rowerzyści itd.).
Volvo Trucks prowadzi szeroko zakrojone prace nad poprawą widoczności
w różnych obszarach. Podczas prezentacji
w Goeteborgu można było przekonać
się, jak działają systemy poprawiające
widoczność otoczenia w bezpośredniej
bliskości wokół pojazdu, zademonstrowano również interesujące rozwiązanie,
w którym dzięki wykorzystaniu kilku kamer kierowca otrzymuje na ekranie w kabinie widok łączony (synteza obszaru).
Bardzo ważnym zagadnieniem, nad którym pracują specjaliści Volvo Trucks, jest
również detekcja pieszych i rowerzystów
z położenia stacjonarnego i podczas ruszania z miejsca czy pokonywania zakrętów z niewielkimi prędkościami. Gdy
znajdą się oni w polu zagrożenia, zostaje
zainicjowane hamowanie awaryjne. Systemy te w Volvo Trucks są w fazie testów.
Bezwzględnie przyszłością jest komunikacja wzajemna z innymi pojazdami i infrastrukturą, pozwalająca na
wcześniejsze ostrzeganie czy informowanie o zagrożeniach w miejscach niewidocznych. Ważnym kierunkiem badań
jest również precyzyjne zdefiniowanie
sytuacji wymagających interwencji systemów wspomagających.

Rysunek 3. Pole widzenia kierowcy w samochodzie ciężarowym
Synteza otoczenia wokół pojazdu
uzyskiwana dzięki połączeniu
obrazów z kilku kamer

czeństwa czynnego. Ich zadaniem jest
np.: utrzymywanie bezpiecznej odległości przed pojazdem poprzedzającym,
utrzymanie pasa ruchu, utrzymanie bezpiecznej prędkości na zakrętach czy zapewnienie bezpiecznej zmiany pasa.
Wszystkie wnoszą swój wkład w realizację Wizji zero 2020, czyli całkowitej
bezwypadkowości na europejskich drogach. Postępująca automatyzacja działania musi uwzględniać produktywność
(możliwość wykonania zadania przez
pojazd), bezpieczeństwo (w zakresie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, niezawodnościowym) i efektywność energetyczną (jak najmniejszy wpływ na zużycie
paliwa). Priorytetem jest zapewnienie
bezpieczeństwa – jest to warunek konieczny do wprowadzania automatyzacji na dowolnym jej poziomie.
W pracach rozwojowych wyzwaniem
technologicznym jest rozpoznawanie i weryfikacja tego, co znajduje się na drodze.
Czujniki zastępują oko ludzkie, zwiększają możliwości percepcji, jednak w zakresie weryfikacji obrazu mózg ludzki nie
ma sobie równych. Każdy system musi
działać w sposób powtarzalny, musi się
również cechować dużą nadmiarowością (redundancją). Ich możliwości muszą
również pokrywać jak najszersze spektrum scenariuszy drogowych.

Przykładem rozwiązania o dużym potencjale poprawy bezpieczeństwa jest
stosowany w ciężarówkach Volvo system
hamowania awaryjnego, chroniący przed
kolizjami związanymi z najechaniem na
tył samochodu poprzedzającego. Podstawę działania stanowią informacje zebrane za pośrednictwem czujników – radaru umieszczonego na pasie przednim
kabiny oraz z kamery umieszczonej nad
krawędzią górnej szyby. W przypadku zagrożenia przewidziana jest 4-stopniowa
reakcja. Najpierw następuje ostrzeganie wstępne – zapala się pas ostrzegawczych diod LED umieszczonych przy
dolnej krawędzi szyby przedniej. W fazie
drugiej następuje ostrzeżenie o ryzyku
kolizji czołowej – diody błyskają, pojawiają się sygnały akustyczne. Gdy kierowca nie podejmuje reakcji, następuje
hamowanie wstępne z intensywnością
do 50% maksymalnej siły hamowania.
W ostatniej fazie inicjowane jest hamowanie awaryjne do pełnego zatrzymania.
Działanie systemu może być zawsze
przerwane przez kierowcę, zwłaszcza
w fazie początkowej (fazy 1 i 2), natomiast po rozpoczęciu automatycznego
hamowania (fazy 3 i 4), aby przerwać
manewr, kierowca musi przyspieszyć,
dodając gazu (kick-down) – np. gdy był
to fałszywy alarm. System Volvo działa
w zakresie obowiązujących przepisów
(od 2015 r. wymagane jest hamowanie awaryjne z 80 km/h do min. 12 km/h,
od 2018 r. obowiązywać będzie hamowanie z prędkości 80 km/h do pełnego
zatrzymania).

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Pierwsza w Polsce

termoizolowana wywrotka Meiller
Na początku czerwca br. firma Włodan z Porszewic odebrała termoizolowaną
naczepę wywrotkę Meiller, która zapobiega ochładzaniu się przewożonego asfaltu
do budowy dróg. Pojazd tym bardziej wyjątkowy, że pierwszy w Polsce.

aczepy samowyładowcze z termoizolacją firmy Meiller to odpowiedź producenta na zapotrzebowanie rynku transportowego –
w szczególności w zakresie transportu
masy bitumicznej wykorzystywanej przy
budowie dróg. Podczas takich prac drogowych pojazdy termoizolowane zapobiegają ochładzaniu się asfaltu i powstawaniu nierównomiernych temperatur
tej mieszanki podczas obróbki. Wyko-

nawca powierzchni drogowej wymaga
dostawy mieszanki asfaltowej najwyższej jakości, o stałej, wysokiej temperaturze.
Nowy pojazd firmy Meiller przeszedł
proces bardzo dokładnych obliczeń termodynamicznych, by zapobiec ochładzaniu się przewożonego asfaltu. W jaki
sposób? Półokrągła stalowa skrzynia
typu half-pipe jest na zewnątrz obłożona
hydrofobowym materiałem izolacyjnym,
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odpornym na wpływ wilgoci i działanie
temperatur do 200°C oraz wymiennym
w razie uszkodzenia. Wyeliminowano
mostki termiczne, warstwę izolacji chroni
trwała i starannie uszczelniona osłona ze
stali szlachetnej. Zewnętrzne wyłożenie
muldy jest skręcane, żeby umożliwić
prace konserwacyjne przy zainstalowanych czujnikach. Szczególnie sztywna
jest ściana przednia i tylna, mają one
konstrukcję membranową.

| TECHNIKA |
Termoizolowana wywrotka Meiller może
przewozić każdy granulat, kruszywa, a nawet
kamienie – waga naczepy wynosi 6870 kg

Dla izolacji od strony górnej zabudowę pokrywa sterowana elektrycznie
plandeka termiczna Meiller. Utrzymuje
ona wysoką temperaturę w przestrzeni
muldy podczas dłuższego transportu.
Zasuwaną plandekę można obsługiwać
zdalnie, oszczędza to czas, a kierowcy
wchodzenie po drabinie. Automatyczny
układ sterowania napręża i zabezpiecza
naciągniętą plandekę, a także umożliwia
rozładunek bez pełnego otwierania.

Termoizolacyjna innowacja
Firma Meiller dysponuje niezależną
certyfikacją własności izolacyjnych pojazdu. W trakcie projektowania nowego
modelu zmieniono przekrój półokrągłej
muldy Meiller, wprowadzając szerszą
blachę podłogową, która mając grubość
5 mm i twardość HB 450, wytrzymuje
normalne ścieranie. Zaletą jest przesu-

nięty w dół środek ciężkości. Mniej obciążone burty są wykonane z blachy o grubości 3 mm, wysokość zabudowy staje
się mniejsza, dlatego można obniżyć wysokość wsypywania o 50 mm.
Przeprojektowane także zostało zabezpieczenie przed podjechaniem –
oprócz polepszonej swobody podjeżdżania do rozściełacza kierowcy łatwiej

reklama

jest unieść do góry tylną belkę przeciwwjazdową. Opcjonalna hydraulicznie
podnoszona klapa tylna może stanowić
znaczną pomoc właśnie przy transporcie asfaltu. Szczególną uwagę technicy
zwrócili na instalację elektryczną. Naczepy termoizolowane otrzymały nowe,
bardzo dobrze izolowane okablowanie
oraz na życzenie – oświetlenie LED od-
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Łukasz Włodarczyk, współwłaściciel w firmie rodzinnej Włodan z Porszewic, odebrał
pierwszą w Polsce termoizolacyjną wywrotkę Meiller. Spółka Włodan istniej od 28 lat
i zajmuje się kompleksowym wykonawstwem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, robotami budowlano-montażowymi oraz usługami transportowymi.

Półokrągła, stalowa skrzynia
typu half-pipe jest na zewnątrz
obłożona hydrofobowym materiałem izolacyjnym, odpornym
na działanie wilgoci i temperatur do 200°C oraz wymiennym
w razie uszkodzenia

Pomiar temperatury następuje w pięciu punktach – cztery znajdują się w rogach burt i jeden w podłodze muldy. W każdej chwili operator na wskaźniku
w ramie naczepy może odczytać pięć wartości pomiarowych z zainstalowanych czujników oraz uśrednioną temperaturę przewożonego materiału. Pomiar
temperatury miejsce odbywa się co minutę, opcjonalnie system telematyczny
przekazuje dane oraz pozycję GPS pojazdu przez internet do odbiorcy

porne na usterki. Zoptymalizowano również podwozie naczep wywrotek Meiller.
Poprzeczki ramy i ich połączenia zostały
przeprojektowane, żeby poprawić stabilność i trwałość. Pozostał przy tym korzystny bilans ładowności w stosunku do
masy własnej.

Zdalne sterowanie do wywrotki
Wszystkie funkcje naczepy samowyładowczej mogą być zdalnie sterowane. Komendy dla układu hydraulicznego
i wszystkich innych opcji są wydawane
bez zakłóceń drogą radiową. System sterowania zwiększa nie tylko komfort ob-

sługi, ale jego inteligentne powiązanie
sterowania zabudową ze sterownikiem
silnika przyczynia się także do oszczędności paliwa i mniejszej emisji substancji szkodliwych oraz hałasu. Przykładowo:
przy opuszczaniu skrzyni wywrotki, jeżeli
zabudowa Meiller nie wymaga ciśnienia
hydraulicznego, silnik pojazdu automatycznie wraca do pracy na biegu jałowym. Jeżeli kierowca włączy przy tym
funkcję „bezpieczne opuszczanie”, to
może się już skoncentrować na jeździe.
Oszczędza jednocześnie czas, gdyż korzystając z tej funkcji, po rozładunku
może wyruszyć w drogę nawet o 45 s
wcześniej. Jeżeli tygodniowo w ruchu na
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krótkim odcinku uzyska się 40 min albo
jeden przewóz więcej, to daje to wzrost
wydajności wynoszący prawie 2%.
Już przy wjeżdżaniu do strefy załadunku kierowca obsługuje elektrycznie
zasuwaną plandekę – otwiera i zamyka
się ona w około 20 s. Jednocześnie oszczędza paliwo, gdyż zamknięta plandeka
poprawia właściwości aerodynamiczne
wywrotki, z ładunkiem albo bez. Zwrot
kosztów, przy konsekwentnym wykorzystaniu, następuje już po krótkim czasie użytkowania.

Opracowanie i zdjęcia
Katarzyna Biskupska
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Spotkanie branży
transportu ciężkiego
19 października 2017 r. w Krakowie odbędzie się największe w tej części Europy
międzynarodowe spotkanie branży transportu ciężkiego, którego organizatorem jest
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego.

czestnicy jesiennego spotkania
Europejskiego Stowarzyszenia
Transportu Nienormatywnego
(European Association of Abnormal Road
Transport and Mobile Cranes – ESTA)
wezmą udział w spotkaniach sekcji transportowej oraz dźwigowej. Wieczorem
w dniu konferencji goście zostaną zaproszeni na oficjalną kolację (będzie to
równocześnie spotkanie networkingowe), która odbędzie się 125 m pod ziemią – w Kopalni Soli w Wieliczce. Warto
podkreślić, że Polska jest po raz pierwszy
miejscem zjazdu europejskiej branży
transportu nienormatywnego. Tym bardziej jest to doskonała okazja dla polskich firm, by poznać zleceniodawców
z całej Europy i nawiązać nowe kontakty
biznesowe.

© Noote

Plan dnia
Spotkania sesji transportowej oraz
dźwigowej ESTA odbędą się w hotelu
Sheraton Grand, położonym nad Wisłą.
Wyjątkowo mogą w nich bezpłatnie
wziąć udział również członkowie OSPTN
wyrażający taką chęć oraz goście z innych krajów. Seminaria odbędą się w języku angielskim. Jednym z najważniejszych tematów będzie kwestia wzrostu
protekcjonizmu stosowanego przez wiele
krajów w Europie oraz obciążenie biurokratyczne, z którym na co dzień zmagać się musi branża transportu ciężkiego.

boom

Po uroczystej kolacji zaplanowano
sesję networkingową, która będzie idealną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Według wstępnych
szacunków organizatorzy spodziewają
się około 250 osób z branży transportowej, w tym dużej części reprezentantów branży z całej Europy. Podczas oficjal nej kolacji na gości czeka wiele
atrakcji. Plan obejmuje pokazy artystyczne, muzykę na żywo, pokazy magików i otwarty bar.

Opracowała Renata Pawliszko
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Scania zawsze na czele

Arkadiusz Gawron

Drugi rok z rzędu firma Scania realizuje program oszczędnej jazdy
„Zawsze na czele”. Dzięki proponowanym rozwiązaniom można
zaoszczędzić nawet 10% paliwa i zwiększyć wydajność transportu
także w zakresie innych parametrów.
ie ma lepszego sposobu niż działanie w praktyce, aby przekonać
przedsiębiorcę do pojazdu, którego nie używał, i sprawdzić, czy spełni
on jego oczekiwania. Udział w programie „Zawsze na czele” daje właścicielom
firm transportowych okazję do sprawdzenia, jakie są możliwości pojazdów,
usług i systemów Scania w zakresie
ograniczenia zużycia paliwa.

Sprawdź nową Scanię
Podobnie jak w zeszłym roku program polega na realizacji normalnych
zadań transportowych u klienta w obecności trenera Scanii, który szkoli kierowcę w zakresie ekonomicznej jazdy
i wydłużania trwałości ogólnej pojazdu,
w tym także okresów międzyprzeglądo-

wych, oraz podnoszenia bezpieczeństwa
jazdy. Jak wykazują doświadczenia i badania, szkolenie jest efektywne tylko
wtedy, kiedy zalecenia są faktycznie stosowane. Niestety kierowcy podświadomie przestają ich przestrzegać i powracają do złych nawyków sprzed szkolenia.
Dlatego nabyte w czasie tygodniowego
szkolenia umiejętności są utrwalane w następnym tygodniu przez trening zdalny,
z wykorzystaniem pokładowych systemów telematycznych. Trener weryfikuje
styl jazdy kierowcy i koryguje niewłaściwe
zachowania, tak aby pożądane nawyki
utrwaliły się i były wykorzystywane jeszcze długo po odbytym szkoleniu.
Tradycyjnie już cały program rozpoczyna się od spotkania z dziennikarzami
branżowymi, którzy sami prowadząc zestawy przygotowane w ramach akcji
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„Zawsze na czele”, mogą osobiście doświadczyć, czy i w jakim stopniu proponowane przez firmę Scania rozwiązania
mogą się przyczynić do obniżenia zużycia
paliwa. Najlepszy „dziennikarski” wynik zeszłego roku, jaki został osiągnięty,
to 23,5 l/100 km. W tym roku osiągnięto
rezultat na poziomie 20,8 l/100 km. Oba
rekordy należą do Zbyszka Majerowskiego z redakcji „Trucks & Machines”.
Łącznie w całej akcji „Zawsze na
czele” wzięło udział 56 klientów, którzy
razem przejechali prawie 345 tys. km.
Zeszłoroczny średni wynik oscylował na
poziomie 24,1 l/100km przy średnim
obciążeniu 28,4 t oraz średniej prędkości przejazdu 66,6 km/h. Wyniki te
obowiązywały dla poprzedniej generacji
pojazdów. Obecna, siódma już generacja, została zoptymalizowana pod kątem
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Do ciągników siodłowych Scania tak jak poprzednio naczepy dostarczył Wielton. Specyficzne malowanie przyciąga
wzrok i jednoznacznie komunikuje, że mamy do czynienia z programem „Zawsze na czele” i czego on dotyczy

jeszcze lepszej ekonomiki i spodziewamy
się, że testy u klientów w realnych warunkach jazdy także pozwolą osiągnąć
jeszcze lepsze rezultaty. Takie przypuszczenia zostały już zresztą potwierdzone
przez międzynarodowy test, w którym
Scania została nagrodzona za najmniejsze „spalanie” i zdobyła tytuł Green
Truck 2017, osiągając średnie zużycie ON
na poziomie 23,7 l/100 km. Nagrodę tę
przyznają renomowane niemieckie magazyny branżowe „VerkehrsRundschau”
oraz „Trucker” na podstawie wyników
testów prasowych. Teraz kolej na polskich
przedsiębiorców i kierowców, którzy należą do ścisłej europejskiej czołówki.
W testowej flocie znalazły się pojazdy nowej generacji: dwa ciągniki Scania R450 4×2, jedno podwozie z zabudową przestrzenną R450 6×2*4 oraz jeden
ciągnik Scania Streamline R450 4×2.
Partnerami kampanii są polskie firmy
dostarczające pojazdy ciągnione i zabudowy: Wielton i Wesob oraz dostawca
ogumienia – firma Michelin.

Jak zapewniają przedstawiciele Scania Polska, w nowej odsłonie programu
„Zawsze na czele” pojazdy Scania nowej
generacji mogą wygenerować jeszcze
większe oszczędności paliwa, spodziewane jest 5-procentowe zmniejszenie
zużycia paliwa w stosunku do ciężarówek poprzedniej generacji.

Jak to osiągnąć?
Scania podchodzi do rozwiązań ekonomicznych kompleksowo i w ramach
programu Ecolution by Scania rozróżniane są cztery czynniki mające wpływ na
obniżenie ogólnych kosztów transportu:
szkolenie kierowcy, telematyka, obsługa
serwisowa oraz specyfikacja pojazdu.
Szkolenie kierowcy pomimo zaawansowanej techniki stosowanej w nowoczesnych samochodach jest traktowane
jako kluczowy czynnik, w którym drzemią największe rezerwy. Podczas gdy
niektóre marki oferują rozwiązania degradujące kierowców do roli odtwórczej,

Scania stawia na kierowców świadomych, umiejących prawidłowo rozpoznać
sytuacje na drodze i reagujących na
zmienne warunki drogowe lepiej niż
elektroniczny asystent kierowcy czy program sterujący.
Przesłanką do przestrzegania zasad
wypracowanych podczas szkolenia ma
według Scanii być system premiowania
oparty na systemie telematycznym. Działa
to w następujący sposób: kierowcy są oceniani przez system Scania Driver Suport
i cały czas widzą jego wskazania. System
ponadto podpowiada, które z manewrów
zostały wykonane prawidłowo, a które
i w jaki sposób należy poprawić. Całość
jest widoczna dla przedsiębiorcy zarządzającego na ekranie komputera w biurze, a uzyskana w ten sposób ocena może
być wykorzystana do premiowania kierowcy. W ten sposób przedsiębiorca może
obniżać koszty funkcjonowania firmy,
a kierowcy są motywowani do generowania oszczędności, w których sami partycypują.

reklama
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© Wesob

Partnerzy

W tegorocznym programie jest jeden „rodzynek”: zestaw kubaturowy zabudowany
przez firmę Wesob, przewidziany do prób u klientów stosujących taki typ pojazdów

Wspomniany telematyczny system
zarządzania flotą Scania Fleet Management Solution (FMS) monitoruje wiele
parametrów pokładowych, co daje szerokie możliwości. Dzięki niemu można
zdalnie sprawdzić np. ciśnienie ogumienia czy poziom oleju w silniku, ale
najważniejszą jego cechą jest możliwość
reagowania w czasie rzeczywistym na
potrzeby wynikające z zadań transportowych. Przykładem może być konieczność przeprowadzenia np. dodatkowego
doładunku. Kierowca otrzymuje na pokładowy system nawigacyjny nową trasę
przejazdu dokładnie do punktu docelowego. Nie musi wpisywać koordynat ani
szukać adresu, ma tylko zatwierdzić proponowaną przez zwierzchnika zmianę
i jechać według wskazań.
Komunikacja z samochodem z wykorzystaniem telematyki przyczynia się
także do skrócenia czasu napraw, zarówno tych o charakterze awaryjnym, jak
i tych planowych związanych z planem
przeglądów okresowych. Jak to się dzieje?
Zanim samochód dotrze do serwisu lub
zanim serwis wyjedzie do awarii na drodze, wiadomo już, czego naprawa dotyczy i jakie błędy są generowane. Dzięki
temu można przygotować odpowiednie
części, narzędzia oraz przydzielić do tej

© A. Gawron

Na trwałość opon wpływa także geometria
zawieszenia. W teorii każde koło powinno się
zawsze toczyć przy optymalnym poziomie
poślizgu, warto o tym pomyśleć przy konfiguracji pojazdu i wybrać wersję z kierowaną
osią wleczoną

konkretnej interwencji wykwalifikowanego mechanika. Dzięki takim możliwościom czas przestoju pojazdu jest zredukowany do niezbędnego minimum,
zwiększana jest jego dyspozycyjność,
a więc i rentowność.
Ostatnim czynnikiem wymienionym
w zasadach Ecolution by Scania jest kompletacja samego pojazdu. Pojazd powinien być skonfigurowany w taki sposób,
aby przy wykonywaniu przewidzianych
zadań mógł zachować możliwie największą ekonomikę, bez uszczerbku dla wydajności pracy. Wybierany jest odpowiedni
silnik, skrzynia biegów, przełożenie mostu
napędowego, zestaw spojlerów oraz systemy asystujące i wspomagające kierowcę. Odpowiednio skonfigurowany
pojazd jest dużym atutem dla kierowcy,
który chce osiągać wysokie wyniki.
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Wielton jest partnerem programu
„Zawsze na czele” od samego początku.
Firma jest pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii produkcji w branży naczepowej. Grupa od
lat rozwija własną myśl technologiczną,
optymalizuje proces produkcyjny i wprowadza nowości techniczne. Wielton wsłuchuje się w potrzeby i oczekiwania klientów, dlatego w tegorocznym programie
przekazał do testów najnowsze naczepy
kurtynowe opracowane zgodnie z sugestiami klientów.
Jedyny we flocie uczestniczącej w akcji „Zawsze na czele” zestaw kubaturowy został zabudowany i wyposażony
w przyczepę centralnoosiową przez firmę
Wesob. Wesob to polski producent produkujący zabudowy na licencji niemieckiej firmy Wecon.
Zarówno Wielton, jak i Wesob dostarczyły swoje produkty w wersjach zoptymalizowanych wagowo, co przyczyniło
się do poprawy efektywności pojazdów.
Ponadto wszystkie zestawy zostały wyposażone w energooszczędne opony Michelin X Line Energy (gama opon, których wszystkie modele na poszczególne
osie mają na unijnej etykiecie klasę A
w zakresie oporów toczenia). Dzięki tak
niskiemu oporowi toczenia wyposażenie pojazdu silnikowego i ciągnionego
w opony tej gamy na wszystkich osiach pozwala zaoszczędzić w transporcie dalekobieżnym nawet 1 litr ON na 100 km i tym
samym obniżyć emisję CO2 o 2,66 kg bez
utraty trwałości ogumienia i przy zachowaniu optymalnej przyczepności.

Podsumowanie
Firma Scania, wprowadzając czteroelementowy program obniżania kosztów
transportu, w tym przede wszystkim
zużycia paliwa, wyniosła pojęcie wydajności na zupełnie inny poziom, który
sprawdza się w praktyce. „Zawsze na
czele” to kampania pokazująca, jak duże
oszczędności podczas realizowania zadania transportowego mogą przynosić
pojazdy, systemy i usługi Scanii. Nam
bardzo podoba się nacisk położony na
rolę kierowcy, która jest podnoszona do
rangi kluczowego czynnika mającego największy wpływ na ostateczne wyniki.

Zdjęcia: © Scania Polska
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Rozwój sieci TT-Thermo King
© R. Pawliszko

Renata Pawliszko

Nowe centrum
serwisowe TT-Thermo King
w Głuchowie k. Poznania. Obiekt
realizuje pełny zakres usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych agregatów Thermo King, a także
m.in. badania techniczne pojazdów,
badania poprawności wskazań
czujników temperatury
rejestratorów czy naprawy plandek

2 czerwca w Głuchowie odbyło się otwarcie nowego Centrum
Serwisowego TT-Thermo King Poznań. Uroczystość ta była też okazją
do świętowania obchodów 20-lecia działalności firmy oraz prezentacji
nowego agregatu chłodniczego SLXi.
półka TT-Thermo King, jeden z autoryzowanych dealerów marki Thermo King w Polsce (obecnie również produktów Frigoblock, po tym jak
w 2015 r. Ingersoll-Rand, właściciel marki
Thermo King, przejął spółkę Frigoblock),
powstała w 1997 r. Firma zajmuje się
sprzedażą agregatów chłodniczych do
środków transportu, a także, jako jedyny dealer Thermo King w Polsce, oferuje urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów pasażerskich takich jak pojazdy
szynowe czy autobusy (prowadzona od
10 lat sprzedaż klimatyzacji i wentylacji do pojazdów szynowych stanowi obecnie 20–25% przychodów firmy).
TT-Thermo King prowadzi swoją
działalność w 6 województwach: mazowieckim, wielkopolskim, lubelskim, podlaskim, łódzkim i świętokrzyskim. Centrala firmy oraz największy z jej obiektów
mieści się w Grzędach, k. Warszawy.
Kolejne biura i stacje serwisowe działają

w Głuchowie k. Poznania, Rawie Mazowieckiej, Lublinie, Gręzowie k. Siedlec
i Jeżewie Starym k. Białegostoku. Zgodnie z długofalowym planem rozwoju firmy przewidziana jest budowa kolejnych
obiektów. „Rozwój firmy jest nadrzędnym
celem naszego działania. Niezależnie od
dotychczasowych osiągnięć zmieniających infrastrukturę naszych serwisów
mamy w planie dalszy rozwój stacji serwisowych oraz zmianę obecnie wynajmowanych na nowocześniejsze. Nowo
wybudowane przez nas stacje będą lepiej spełniały ciągle rosnące wymagania
klientów” – powiedział Wojciech Żołądek,
prezes zarządu TT-Thermo King.

Nowy obiekt
Nowe centrum serwisowe w Głuchowie powstało na działce o powierzchni ok.
12 tys. m2. Serwis znajduje się przy autostradzie A2 (węzeł Komorniki) i działa

zgodnie z ideą One Stop Shop, co oznacza, że obok kompleksowej obsługi agregatów chłodniczych stacja wspiera klientów także w innych obszarach.
Nowy obiekt zastąpił serwis w Komornikach, który okazał się za mały i nie
był w stanie obsłużyć wszystkich klientów. Spółce zależy na poszerzaniu działalności i oferowaniu klientom dodatkowych
usług oraz zwiększaniu ich dostępności.
Stąd też nowy obiekt (jak i pozostałe w innych lokalizacjach) jest otwarty 6 dni w tygodniu, w dni robocze od 7.00 do 21.00,
w soboty natomiast od 7.00 do 15.00.
W zakresie usług serwisowych firma
współpracuje z Europejską Siecią Serwisową Thermo King. Dlatego też klienci
Thermo King z całej Europy mogą liczyć
na pomoc w razie awarii przez 24 godziny na dobę. W przypadku napraw
awaryjnych na terenie Polski TT-Thermo
King oferuje serwis mobilny – łącznie 13
samochodów na całym obszarze działania
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spółki. Jak podaje zarząd, świadczenie
usług mobilnych w ciągu 2–3 lat od
wprowadzenia usługi przyniosło firmie
wzrost przychodu z usług realizowanych
poza stacjami serwisowymi o 13–15%.
Nowy serwis w Głuchowie to 8 stanowisk naprawczych, z czego 7 przeznaczonych jest do prac z zakresu chłodnictwa.
Stanowisko ostatnie przeznaczone jest
do naprawy nadwozi – to nowy rodzaj
usługi, którą zdecydowano się zaoferować klientom.
Z tyłu serwisu znajduje się pełnowymiarowa myjnia TIR, dzięki której
oprócz mycia zewnętrznego można realizować usługi mycia wewnętrznego,
czyli dezynfekcji i usług pokrewnych
związanych z zabezpieczeniem higieny
w transporcie chłodniczym. Ambicją
firmy jest też posiadanie na terenie ser-

wisu okręgowej stacji kontroli pojazdów. Aktualnie spółka jest na etapie
zdobywania niezbędnych pozwoleń. Stacja diagnostyczna ma być uzupełnieniem
wachlarza świadczonych usług. Oprócz
tego samochód, w którym podczas przeglądu stwierdzono jakieś usterki, będzie
mógł być od razu naprawiony w tym
samym obiekcie, gdyż TT-Thermo King
w Głuchowie będzie też realizować usługi
podstawowych napraw mechanicznych
w zakresie codziennej eksploatacji, takie
jak naprawa układów hamulcowych czy
zawieszeń. Należy dodać, że jest to pierwszy serwis TT-Thermo King z tak rozbudowaną działalnością „pozaagregatową”.
W skład obiektu wchodzi też obszerny
plac manewrowy (ponad 2500 m2), który
zgodnie z przepisami pozwala swobodnie zaparkować 30–40 naczep. Serwis
ma bogato zaopatrzony magazyn części
technicznych, na który składają się: magazyn części zamiennych (ok. 260 m2),

Ray Pittard,
szef działu rozwiązań
transportowych Thermo King
w regionie Ameryka Północna,
Europa, Środkowy Wschód
i Afryka

„Samochody Specjalne”: Jaki był główny
powód, dla którego firma Thermo King
zdecydowała się wprowadzić na rynek
nowy agregat SLXi?
Ray Pittard: Thermo King w swoich działaniach skupia się na zrównoważonym
rozwoju, tworząc nowe produkty, które
są jeszcze bardziej ekologiczne i efektywne. Jednym z etapów na drodze do
rozwoju zrównoważonych produktów
jest doskonalenie już istniejących i tak
było w przypadku agregatu naczepowego SLXi. Choć z zewnątrz wygląda
on tak samo jak poprzedni model, to
w środku jest to zupełnie nowy produkt,
pełen nowoczesnych, zaawansowanych
technologicznie rozwiązań.
Zastosowane rozwiązania w tym modelu dotyczące np. jakości, efektywności paliwowej czy telematyki są na bardzo wysokim poziomie. Wiele rzeczy
uzupełniliśmy. Wskaźnik awaryjności
agregatu stawia SLXi na pozycji lidera
w swoim sektorze.

Mimo wprowadzenia na rynek udoskonalonego modelu stale pracujemy nad rozwojem zupełnie nowej platformy – zmierzamy zatem w kierunku nowego produktu,
ale to zajmie nam jeszcze wiele czasu.

Kiedy możemy się spodziewać nowego
produktu?
Nasz plan jest taki, żeby w każdym kolejnym roku wprowadzać na rynek nowy
produkt. Wynika z tego, że następny
całkowicie nowy agregat zadebiutuje na
rynku za 2 lata. Nowa platforma będzie
lżejsza, wydajniejsza, jeszcze bardziej
oszczędna pod kątem zużycia paliwa,
dostępne też będą różne źródła zasilania w kontekście elektryfikacji.
Czy to oznacza, że Thermo King zmierza w stronę agragatów z napędem całkowicie elektrycznym?
Oznacza to, że będziemy mogli zaoferować klientom rozwiązania dopasowane
do ich potrzeb. Bardzo cenimy sobie ela-
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magazyn agregatów, 2 specjalistyczne
warsztaty wyposażone w niezbędny
sprzęt, magazyn olejów, gazów technicznych, oraz część socjalna.
Dotychczas w stacji serwisowej TT-Thermo King Poznań zatrudnionych
było 22 pracowników (17 technicznych,
2 handlowców i osoby z działu obsługi
klienta). W najbliższym czasie przewiduje
się zatrudnienie kolejnych 10 osób.

SLXi – wydajny i oszczędny
Otwarcie nowej stacji serwisowej
w Głuchowie było też okazją do zaprezentowania zaproszonym gościom nowego agregatu naczepowego SLXi. Aby
go opracować, Thermo King posiłkował
się opiniami dilerów oraz klientów. To
oni oprócz zespołu inżynierów mieli znaczący wpływ na powstanie tego produktu. A wszystko po to, by dopasować
system do pojawiających się realnych
potrzeb rynkowych. Agregaty naczepowe
SLXi, jedno- lub wielokomorowe, opracowano ze szczególnym uwzględnieniem
inteligentnych rozwiązań, możliwości

styczność. Zatem liczymy, że niektórzy
klienci zdecydują się na agregaty zasilane silnikiem Diesla, inni wybiorą napęd hybrydowy, jeszcze inni zasilanie
elektryczne, a my będziemy mogli zaoferować im te wszystkie produkty.

W jaki sposób Thermo King wspiera środowisko naturalne?
Thermo King czuje się odpowiedzialny
za ochronę środowiska i rozwój produktów w tym kierunku, dążąc do zmniejszania efektu negatywnych skutków ich
użytkowania. Trzy lata temu wprowadziliśmy na rynek nowy czynnik chłodniczy R-452A, który obniża potencjał
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
o blisko połowę w porównaniu z wcześniej stosowanym czynnikiem R-404A.
Produkt ten przygotowaliśmy z wyprzedzeniem, był dostępny dla naszych klientów jeszcze przed wejściem w życie obowiązujących przepisów nakazujących jego
stosowanie. To tylko jeden z przykładów
pokazujących jak bardzo Thermo King
jest zaangażowany w działania na rzecz
ochrony środowiska i rozwój technologii
przyjaznych środowisku.
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Symbolicznego
przecięcia wstęgi
dokonali Wojciech
Żołądek, prezes zarządu TT-Thermo
King (po lewej),
oraz Ray Pittard,
szef działu rozwiązań transportowych Thermo King
w regionie Ameryka
Północna, Europa,
Środkowy Wschód
i Afryka

© TT-Thermo King

komunikacji, zużycia paliwa i kontroli
temperatury. Nowe agregaty SLXi zaprezentowane po raz pierwszy europejskiej publiczności na targach IAA 2016
są dostępne na rynku od 2017 r.
Najważniejszymi cechami nowych
agregatów są:
• większa oszczędność paliwa w rzeczywistych warunkach pracy dzięki
dostosowaniu parametrów roboczych
do potrzeb klienta, ich zastosowań
oraz warunków otoczenia. Możliwość
stworzenia indywidualnych profili ro-

boczych pozwala na optymalizację
wydajności chłodniczej oraz oszczędność paliwa rzędu 10–20% w porównaniu z poprzednimi modelami.
• całodobowa telematyczna łączność
w standardzie. Po przejęciu firmy
Celtrak w październiku 2015 r. SLXi
to pierwszy w branży agregat naczepowy dostarczający pełny obraz pracy agregatu oraz stanu ładunku za
pomocą nowego urządzenia komunikacyjnego Thermo King TK BlueBox oraz łącza Bluetooth dostępnego
w standardzie.
• zdalne zarządzenie agregatem i dostęp do danych. TK BlueBox gromadzi
i przechowuje dane agregatu, do których dostęp można uzyskać za pomocą
bezpłatnej aplikacji na smartfony lub
inne urządzenia z łączem Bluetooth.
Umożliwia to dwukierunkową komunikację, która pozwala na zarządzanie agregatem w czasie rzeczywistym
oraz dostęp do danych krytycznych.
• usprawniona kontrola temperatury:
dzięki udoskonalonemu sterowni-

kowi SR-3 możliwe jest dokonywanie nastaw i wyświetlanie wartości
temperatury z dokładnością do 0,1°C.
• ograniczony wpływ na środowisko
naturalne dzięki nowym właściwościom eksploatacyjnym, jak mniejsza
prędkość obrotowa silnika oraz niższe
zużycie paliwa dzięki wężownicy skraplacza większej o 27%. W porównaniu z poprzednimi modelami roczna
emisja CO2 urządzeń SLXi została
obniżona o 2,4 t, a emisja NOx ze spalin została obniżona o 15%. Dodatkowo w agregacie zastosowano czynnik
chłodniczy R-452A, który obniża potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) o prawie połowę w porównaniu z wcześniej stosowanym
czynnikiem R-404A.

Ważne wyróżnienie
Potwierdzeniem wysokiej jakości
usług świadczonych przez TT-Thermo
King jest m.in. wyróżnienie Aftermarket
Dealer of the Year 2016 przyznane spółce

© R. Pawliszko

© R. Pawliszko

Nowy obiekt TT-Thermo King w Głuchowie
to także okręgowa stacja kontroli pojazdów
i pełnowymiarowa myjnia TIR

Otwarcie nowego serwisu było również okazją
do zaprezentowania zaproszonym gościom najnowszego agregatu naczepowego SLXi

na corocznej konferencji dilerów Thermo King (Dealer Principals Conference),
zorganizowanej w tym roku na Teneryfie.
Jest to najwyższe branżowe wyróżnienie, jakie można otrzymać w dziedzinie serwisu. TT-Thermo King doceniono
za dynamiczny rozwój oraz inwestycje
w rozbudowę bazy serwisowej. Uznanie znalazły także standardy obsługi
klienta oferowane w serwisach firmy,
jak również wysokie kwalifikacje kadry
pracowniczej.
Wszystkie nagrody za rok 2016 zostały wręczone dealerom, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki we wszystkich aspektach wydajności, a jednocześnie zapewnili najwyższą jakość obsługi klienta.
Pod uwagę wzięto programy szkolenia
klienta, zrozumienie jego potrzeb i dostarczanie odpowiednich rozwiązań.
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MAN TGE wkracza
na salony
MAN TGE wkracza na salony w przenośni i dosłownie.
28 czerwca w siedzibie firmy MAN Truck & Bus Polska
w Wolicy odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego
w Europie salonu sprzedaży MAN TGE.

28 czerwca
– otwarcie nowego
salonu sprzedaży MAN
TGE w Wolicy, pierwszego w Europie

roczyste przecięcie wstęgi było
również sygnałem do rozpoczęcia
sprzedaży samochodów dostawczych MAN TGE w Polsce. W uroczystości tej udział wzięli przedstawiciele
MAN Truck & Bus AG z Monachium:
Roland Schacht, odpowiedzialny za Region Europy Wschodniej, oraz Denis Affeld, kierujący pionem MAN Van, a także
przedstawiciele zarządu MAN Truck &
Bus Polska.
Uroczystemu otwarciu salonu sprzedaży samochodów dostawczych MAN
TGE towarzyszyła prezentacja pojazdów,
była więc możliwość bezpośredniego porównania z samochodami innych marek
oraz odbycia krótkiej jazdy testowej.
„Reakcja na nowy pojazd TGE spełniła, a wręcz przekroczyła nasze oczekiwania. Zwłaszcza wieloletni klienci MAN
przyjęli nasz nowy produkt z ogromnym
zadowoleniem, gdyż dzięki temu w przyszłości będą mogli otrzymać od jednego
producenta wszystkie potrzebne do pracy
pojazdy użytkowe” – wyjaśnia Grzegorz
Rogalewicz, kierujący pionem TGE w MAN
Truck & Bus Polska.
MAN Truck & Bus Polska nie zamierzał spoczywać na laurach, gdyż na przełomie czerwca i lipca w blisko 20 punktach sprzedaży samochodów MAN TGE
odbywały się Dni Otwarte, podczas których o zaletach nowego członka rodziny
pojazdów MAN mogli przekonać się zaproszeni klienci.
Firma wiąże z nowym modelem spore
plany – TGE jako ciężarówka wśród samochodów dostawczych ma przyciągnąć
do salonów zarówno dotychczasowych
użytkowników samochodów ciężarowych
MAN, jak i nowych klientów, dla których
MAN TGE będzie nową jakością. Producent przygotował nawet bardzo zgrabne
hasło reklamowe – „To nie van, to MAN”.

To nie van, to MAN
Samochody dostawcze MAN TGE występują w różnych wersjach i w połączeniu z indywidualnymi zabudowami nadają
się do wykorzystania w niemal każdym
rodzaju transportu. Wprowadzając na
europejski rynek nowy model TGE, firma
MAN Truck & Bus stała się dostawcą
pełnej gamy pojazdów ciężarowych. Za-
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stosowane w nim rozwiązania wyznaczają nowy standard w segmencie samochodów dostawczych. TGE oferowany
jest w wersji furgon, przeszklony pojazd kombi oraz podwozie z kabiną pojedynczą i podwójną. Ponadto klient
będzie mógł wybierać spośród dwóch
rozstawów osi, trzech wysokości dachu
i trzech długości pojazdu. Objętość przestrzeni ładunkowej może wynieść nawet do 18,4 m3, może pomieścić nawet
4 europalety (100–120 cm). Do wyboru
są również wszystkie rodzaje napędu: na
oś przednią, na oś tylną z kołami pojedynczymi lub bliźniaczymi oraz na 4
koła, przy czym napęd 4×4 jest zdecydowanie najtańszym takim rozwiązaniem na rynku. Oferowane są również
nowe skrzynie biegów: 2 sześciobiegowe manualne i 2 automatyczne ośmiobiegowe (z przekładnią hydrokinetyczną).
W zależności od potrzeb, konfigurując samochód, można wybierać spośród 27
pakietów wyposażenia, które pokrywają szczegółowe doposażenie techniczne
oraz takie obszary związane z eksploatacją, jak wydajność, bezpieczeństwo,
dostosowanie do potrzeb różnych branż,
komfort i multimedia. Nowy MAN TGE
objęty jest dwuletnią gwarancją całopojazdową, przeglądy zaplanowano co
50 tys. km, a deklarowane przez producenta minimalne zużycie paliwa to
6,1 l/100 km.
MAN TGE będzie się pojawiać na naszych łamach zapewne jeszcze wielokrotnie, stąd tak szczupłe informacje na
temat możliwości i konfiguracji pojazdu.

Wszystko przemawia za TGE
Cała organizacja MAN Truck & Bus
Polska jest już przygotowana do rozpoczęcia sprzedaży i obsługi nowego modelu TGE. Planując sieć sprzedaży MAN

Van, przyjęto zasadę regionalizacji – samochód ten będą mogły zaproponować
potencjalnym klientom 24 punkty sprzedaży. W strategii marketingowej, dzięki
której MAN TGE powinien przekonać do
siebie nawet najbardziej sceptycznych,
zwraca się szczególną uwagę na ciężarowy rodowód pojazdu i dostępność specjalistycznych rozwiązań spełniających
różnorodne potrzeby klientów. Ponadto
profesjonalny zespół doradców handlowych MAN, znających rynek pojazdów
użytkowych, będzie w stanie pomóc klientom w optymalny sposób przygotować
zadowalającą ich ofertę w zakresie konfiguracji pojazdu, warunków finansowania
i obsługi posprzedażnej (kontrakty serwisowe). Istotnym argumentem przemawiającym za modelem TGE jest również
to, że jego użytkownicy będą serwisować
pojazd w warsztatach obsługujących samochody ciężarowe, a więc zdecydowanie nastawionych na obsługę profesjonalnego klienta biznesowego (chociażby
ze względu na godziny otwarcia i zakres oferowanych usług).
W serwisach zainstalowano nowy
system diagnostyczny ODIS. MAN TGE
jest zbliżonym konstrukcyjnie modelem
do VW Craftera, dlatego wykorzystywany będzie ten sam system diagnostyczny ODIS. Został on już zainstalowany w serwisach MAN Truck & Bus
Polska. Diagnozowanie MAN TGE może
się odbywać wyłącznie poprzez system
ODIS. Po uzyskaniu dodatkowych licencji warsztat MAN uzyska dostępność obsługi również pojazdów użytkowych VW.
Przygotowując TGE, producent wprowadził ok. 190 nowych narzędzi specjalnych i specyficznych elementów wyposażenia warsztatowego. Część z nich
stanowi wyposażenie obowiązkowe warsztatów, pozostałe będę jedynie rekomendowane. Pełna oferta narzędzi spe-

cjalnych będzie dostępna poprzez system
MANTIS. W razie niespodziewanego
wydarzenia na drodze wsparcie może
zaoferować Mobile 24 – organizacja
wsparcia technicznego o zasięgu ogólnoeuropejskim, działająca w systemie
24/7, ze 100-procentową gwarancją jakości MAN.
Oprócz tego zainteresowani będą
mogli skorzystać z profesjonalnych szkoleń dla kierowców MAN ProfiDrive z zakresu techniki jazdy (ukierunkowanej
na samochody dostawcze), dzięki którym
w firmie pojawią się oszczędności związane z mniejszym zużyciem paliwa i pojazdu. Do dyspozycji staje również sieć
MAN TopUsed, dzięki której będzie można
zaoferować na rynku samochód używany. Co istotne, w swoich centrach sprzedaży MAN TopUsed handluje wszystkimi markami, obowiązują jednolite ceny
ogólnopolskie, a przed wystawieniem
do sprzedaży każdy pojazd podlega wnikliwej ocenie technicznej i gdy zachodzi
potrzeba obsłudze serwisowej.
MAN Truck & Bus daje również swoim
klientom możliwość skorzystania z potężnego wsparcia w zakresie zarządzania flotą – jest nim cyfrowa platforma logistyczna RIO.
Na koniec o pieniądzach: cena bazowa nowego MAN TGE 3.140 w wersji
furgon L3H2 z silnikiem 140-konnym została skalkulowana na 109 100 zł netto,
co sprawia, że MAN TGE wypada mniej
więcej w środku stawki konkurentów
o podobnej konfiguracji – kosztuje więcej niż Iveco Daily, Ford Transit, Fiat
Ducato czy Renault Master, ale mniej niż
nowy VW Crafter czy Mercedes-Benz
Sprinter.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Po trzykroć Sprinter

Dariusz Piernikarski

Mercedes-Benz Sprinter to doskonale znany od lat samochód dostawczy
oferowany w wielu konfiguracjach. Na szczególną uwagę zasługuje to, że może on
zostać przygotowany do realizacji bardzo odmiennych zadań transportowych.

ostatnim okresie udało się
nam przetestować trzy różne
warianty Sprintera, przeznaczone do bardzo różnych zastosowań.
Były to typowy samochód dystrybucyjny
z zabudową kontenerową, laweta pomocy
drogowej oraz specjalistyczna wersja terenowa przeznaczona dla pogotowia
energetycznego. Prezentujemy w skrócie te trzy jakże interesujące pojazdy.

Haute couture dystrybucji
Pierwszy z testowanych samochodów to 3,5-tonowy Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI o rozstawie osi wynoszącym
4325 mm, z zabudową kontenerową typu LamBox przygotowaną przez firmę
Lamar i tylnym podestem załadowczym
Bär Cargolift. Jest to interesująca propozycja dla firm zajmujących się typowymi zadaniami dystrybucyjnymi. Długość wewnętrzna zabudowy wynosi
4200 mm, szerokość 2200 mm, a wysokość 2100 mm. Tym samym do dyspozycji otrzymujemy przestrzeń ładunkową o pojemności aż 19,4 m3. Przy masie
własnej samochodu z zabudową wynoszącej 2700 kg do dyspozycji mamy ładowność ok. 800 kg. Sprinter napędzany
był przez 4-cylindrowy, rzędowy silnik
OM 651 (pojemność skokowa 2,1 dm3)

o mocy 105 kW (143 KM) i maksymalnym
momencie obrotowym 330 Nm, współpracujący z manualną skrzynią biegów
EcoGear o 6 przełożeniach. Przełożenie
przekładni głównej wynosiło 3,92.
Z interesujących elementów wyposażenia warto wspomnieć o wzmocnionych amortyzatorach i dodatkowym akumulatorze (95 Ah) odpowiadającym za
zasilanie napędu podestu załadowczego
oraz asystencie ruszania na wzniesieniach.
Ułatwieniem podczas jazdy w trudnych
warunkach był czujnik światła i deszczu,
automatycznie uruchamiający w razie
potrzeby światła mijania i wycieraczki
oraz lampy przeciwmgielne z funkcją
doświetlania zakrętów.
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Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI z bardzo estetycznie wyglądającą i dobrze wykonaną dystrybucyjną zabudową kontenerową i podestem
załadowczym Bär Cargolift

Kontener jest przygotowany bardzo
starannie. Ściany i dach wykonano z płyt
warstwowych typu sandwich o grubości
28 mm z poszyciem zewnętrznym i wewnętrznym z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze białym. Izolowany dach
wykonany został z płyt warstwowych
o grubości 28 mm. System łączenia ścian
to aluminiowe profile narożne lakierowane na kolor biały. Zabezpieczeniem
ścian przed uszkodzeniem jest przypod-
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Ładownia o pojemności
19,4 m3 pozwala na przewóz nawet dużych objętościowo ładunków, szkoda że
ładowność samochodu to
zaledwie ok. 800 kg; pierścienie w podłodze i listwy
w ścianach to szereg kombinacji pozwalających
na pewne zamocowanie
przewożonego towaru

Duży nacisk położono na estetykę
całej zabudowy – przykładem może być
tylny spojler aerodynamiczny z obrysówkami LED i wybudowanym światłem
stop, umieszczony przy tylnej górnej
krawędzi skrzyni ładunkowej. Ogólny
wygląd pojazdu uatrakcyjnia spojler dachowy nad kabiną – jest to element wpływający również na poprawę własności
aerodynamicznych samochodu. Estetykę
wyglądu i własności aerodynamiczne
poprawiają też osłony przeciwwjazdowe
między osiami i spojlery umieszczone
za osią tylną.
Operacje za- i rozładunku usprawnia podest Bär o nośności 750 kg i długości 1610 mm. Podest można obsługiwać, korzystając z panelu sterującego
umieszczonego po prawej stronie pojazdu, przycisków umieszczonych na płycie
podestu oraz korzystając z radiowego
pilota SmartControl.

Terenowa bestia
Podest załadowczy można wygodnie obsługiwać, korzystając
z pilota zdalnego sterowania

łogowa listwa aluminiowa o wysokości
140 mm. Tylne drzwi dwuskrzydłowe
można otworzyć o kąt 270° i zabezpieczyć je w pozycji otwartej, są one zamocowane w portalu tylnym wykonanym
z giętych na zimno profili ze stali kwasoodpornej. Prawa ściana została wyposażona w dodatkowe jednoskrzydłowe
drzwi wejściowe (szerokość 900 mm)
ułatwiające dostęp do przedniej części
ładowni. Nie zapomniano o wysuwanych
drabinkach wejściowych (z tyłu i z boku)
oraz wygodnie umieszczonym uchwycie do wchodzenia. We wnętrzu jest niestety tylko jeden diodowy punkt świetlny
– z pewnością umieszczenie drugiego
ułatwiłoby działania w ładowni przy
ograniczonej ilości światła z zewnątrz.
Całość została osadzona na podwoziu Sprintera za pośrednictwem ramy
pośredniej z profili aluminiowych z gęstym ożebrowaniem – poprzeczki ustawiono co ok. 400 mm. Podłoga we wnętrzu kontenera wykonana jest ze sklejki
dwustronnie foliowanej, wodoodpornej,
o grubości 15 mm. Ułatwieniem w zabezpieczaniu ładunku są 4 pary pierścieni mocujących wpuszczonych w pły-

tę podłogi oraz poziome listwy na całej długości ścian bocznych służące do
mocowania rozprężnego drążka. W typowych zastosowaniach wspomniane
elementy w zupełności wystarczają do
pewnego zabezpieczenia ładunków (np.
paczek) o dużej objętości i stosunkowo
niewielkim ciężarze.

Ekstremalne zjawiska pogodowe zdarzają się w Polsce coraz częściej. Ich skutkiem bywają uszkodzenia sieci elektroenergetycznych. O ile z ich usuwaniem
na terenie miast poradzą sobie odpowiednio wyposażone „zwykłe” samochody dostawcze, to interwencje w terenie,
poza drogami utwardzonymi, wymagają
już sprzętu, który nie przestraszy się
bezdroży. Takim właśnie pojazdem jest
Sprinter 319 CDI 4×4 przygotowany
przez austriacką firmę Oberaigner Automotive – certyfikowanego partnera Mercedes-Benz w zakresie podnoszenia moż-

Jak to w kabinie Sprintera: nienaganne wykonanie,
ergonomia, choć w tym przypadku mamy minimalny wariant wyposażenia wnętrza
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liwości trakcyjnych samochodów tej
marki. Omawiany samochód wykonano
w wersji przystosowanej do zadań energetycznego pogotowia technicznego.
Sprinter 319 CDI 4×4 o rozstawie osi
wynoszącym 3665 mm to wersja kombi,
czyli z kabiną, w której na drugim rzędzie siedzeń mogą podróżować dodatkowe 3 osoby. Samochód napędzany był
przez 3-litrowy, 6-cylindrowy widlasty
silnik OM 642 o mocy 140 kW (190 KM)
i maksymalnym momencie obrotowym
440 Nm, współpracujący z automatyczną
skrzynią biegów 7G-Tronic o 7 przełożeniach. Przełożenie przekładni głównej wynosiło 3,92. Stały system napędu wszystkich kół (rozdział 33% – oś przednia, 67%
– tylna), przygotowany przez firmę Obe-

raigner Automotive, wykorzystuje biegi
terenowe do powolnej jazdy w trudnym
terenie oraz biegi szosowe do jazdy z dużym obciążeniem lub na dużych wzniesieniach. Układ przeniesienia napędu
wyposażony jest również w blokady mechanizmów różnicowych – międzyosiową oraz osi tylnej. Zamontowano zbiornik paliwa o objętości 100 dm3. Jak na
prawdziwy samochód pogotowia energetycznego przystało, Sprinter 319 CDI 4×4
poruszał się na terenowym ogumieniu
BFGoodrich LT o rozmiarze 245/75 R16.
Terenowy Sprinter ma zwiększony
prześwit – przednia oś została podniesiona o 120 mm, tylna o 45 mm, co
w efekcie daje prześwit pod osią przednią w maksymalnie załadowanym samo-

Terenowa bestia:
Sprinter 319 CDI 4×4
jako energetyczne pogotowie techniczne

Przystosowująca Sprintera 319 CDI 4×4
do jazdy off-road firma Oberaigner zatroszczyła się o to, by mógł on pokonywać przeszkody wodne o głębokości
do 600 mm – stąd górny chwyt powietrza do silnika
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chodzie wynoszący 202 mm z przodu
(262 mm – niezaładowany) oraz 179 mm
z tyłu. Kąt natarcia to 21°. Według danych
producenta (i firmy Oberaigner) testowane przez nas pogotowie techniczne może
pokonywać przeszkody wodne o głębokości do 600 mm. Potężna rura zewnętrznego wlotu powietrza do silnika, czyli
snorkela umieszczona przy lewym słupku A, niejako utwierdza w słuszności
tych założeń.
Aby 5-osobowa ekipa pomocy technicznej mogła sprawnie wykonywać swoje
zadania, niezbędne jest oczywiście odpowiednie wyposażenie ładowni. Zabudowę warszatową Sortimo zainstalowała firma MobilCar. Tworzy ją niezbędny system
rozkładanych półek i regałów, na którym
zamocowane zostały pojemniki na narzędzia, części i niezbędny osprzęt. Dodatkowe przydatne akcesoria w wyposażeniu to np. mocowany na drzwiach
tylnych „kącik czystości” ze zbiornikiem
na wodę, komplet pasów mocujących
i przewodów pneumatycznych. Dodajmy,
że Sprinter miał odsuwane drzwi boczne
po obu stronach.
We wnętrzu zainstalowano również
rozkładaną załadowczą platformę specjalną firmy WM System o wymiarach
podestu 800×2250 mm. Najistotniejszą
cechę platformy stanowi podwójny system otwierania: podest można rozkładać i zamykać w kierunku poziomym, aby
umożliwić załadunek towaru. Poza tym
platforma ma dodatkową opcję: otwieranie w kierunku pionowym, które umożliwia dostęp do wnętrza samochodu
bez korzystania z platformy. Platforma
przyda się na pewno, gdy do wnętrza
trzeba wstawić cięższe urządzenia, a może
nawet minikoparkę (maksymalne obciążenie platformy to 500 kg). We wnętrzu
zainstalowano również dwutłokowy kompresor wraz z niezbędnym osprzętem.

Podwyższone zawieszenie
i wysoki prześwit, terenowe ogumienie, podwozie zabezpieczone płytami,
wciągarka na wszelki wypadek – off-road czeka
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uruchamiają odpowiednie ustawienia
układu jezdnego (jest stały napęd na
4 koła, więc uruchamiane są blokady mechanizmów różnicowych: międzyosiowa
i tylnego mostu) – w zależności od rodzaju terenu i tego, w jaki sposób chcemy
go pokonać. Dodatkowy przycisk uruchamia biegi terenowe (redukcja o przełożeniu 1,42), aby jeszcze bardziej poprawić trakcję. Możliwości jazdy w terenie
nieutwardzonym tego samochodu są po
prostu fantastyczne.

Pomoc drogowa
Zabudowa warsztatowa Sortimo wykonana
przez MobilCar ze składanymi regałami oraz
systemem szafek, platforma załadowcza
WM System oraz sporo dodatkowego wyposażenia – ekipy techniczne z pewnością
wykorzystają to w należyty sposób

Jak na pogotowie techniczne przystało, Sprinter miał niezbędne światła
ostrzegawcze – belkę świetlną z sygnałem w kolorze pomarańczowym oraz mocowane do szyby przedniej i zasilane
z gniazda zapalniczki światło ostrzegawcze w kolorze niebieskim. Był też
komplet rur progowych ze stopniami
(średnica 80 mm) – ułatwiają one zajmowanie miejsca, chronią dolne krawędzie nadwozia przed przypadkowymi
uszkodzeniami, a przy tym w minimalnym zakresie ograniczają prześwit podwozia. Gdyby potrzebna była zewnętrzna
pomoc, aby poradzić sobie w rzeczywiście trudnych sytuacjach terenowych, do
dyspozycji jest umieszczona pod zderzakiem wciągarka Talon 9.5 z liną syntetyczną, napędzana za pośrednictwem
sprzęgła pneumatycznego. Manewrowanie np. na leśnych drogach ułatwiała
kamera cofania i system Parktronic, a doskonałe oświetlenie terenu zapewniały
reflektory biksenonowe.
Na szosie Sprinter 319 CDI 4×4 prowadził się jak zwykły samochód dostawczy, aktywne pozostawały wszystkie systemy wspomagające, takie jak np. ESP,
elektroniczna kontrola trakcji 4ETS czy
asystent bocznego wiatru. Zjeżdżając na
drogę polną, energetyczne pogotowie
techniczne zamienia się w „rasowy” samochód off-roadowy. Do dyspozycji mamy
4 przyciski na desce rozdzielczej, które

Trzecim z testowanych przez nas pojazdów był 5-tonowy Sprinter 519 BlueTec
o rozstawie osi wynoszącym 4325 mm,
przygotowany jako samochód pomocy
drogowej, czyli popularna autolaweta.
Samochód jest napędzany przez 3-litrowy, 6-cylindrowy widlasty silnik OM
642 o mocy 140 kW (190 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 440 Nm,
współpracujący z automatyczną skrzynią
biegów 7G-Tronic Plus o 7 przełożeniach. Przełożenie przekładni głównej
wynosiło 3,92. Układ napędowy wypo-

reklama
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Sprinter 519
BlueTec jako
autolaweta –
zabudowę wykonała firma
Jegger

Po podniesieniu siedziska
w kabinie uzyskujemy
dostęp do praktycznych
schowków, gdzie np.
można przewozić pasy
mocujące

Duży schowek między
osiami daje możliwość
bezpiecznego i wygodnego
przewożenia niezbędnych
akcesoriów i narzędzi

sażono w funkcję Eco Start-Stop, a ze
względu na to, iż dopuszczalna masa całkowita pojazdu to 5 t, zainstalowany był
również ogranicznik prędkości do 90 km/h
i oczywiście – tachograf cyfrowy.
Zabudowę podwozia wykonała firma
Jegger. Laweta ma aluminiową ramę,
barierkę ochronną tworzy profil obwodowy anodowany z listwą mocowania
ładunku, trapy załadowcze wykonano
z antypoślizgowych profili aluminiowych
o dużej wytrzymałości. Są one wysuwane
na rolkach ze środka zabudowy i mają
możliwość regulacji szerokości rozstawienia. Na czas jazdy są blokowane sprężynami gazowymi. Pokład lawety ma

pełną podłogę z paneli aluminiowych
otworowanych. Zabudowę wyposażono
również we wciągarkę elektryczną Superwinch TigerShark TS 9500 o uciągu
4309 kg, umieszczoną na wózku przesuwnym. Wciągarkę można obsługiwać
pilotem zdalnego sterowania. Z tyłu pojazdu umieszczono hak do holowania
przyczepy z modułem do instalacji elektrycznej MP4. Niezbędne narzędzia i akcesoria można przewozić w zamykanych
skrzynkach międzyosiowych (pojemność
213 l) i narzędziowych (63 l).
Autolawetę wyposażono oczywiście
w niezbędne oświetlenie: pomarańczową
lampę ostrzegawczą z napisem „Pomoc
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Mocowania pasów przy zapinaniu sprawiają problem, pokład
aluminiowy wydaje się wytrzymały, lecz jest cienki i trzeba
uważać, aby nie rozerwać
oczka; przy załadunku przeszkadza brak poduszek na resorach,
ponieważ przy maksymalnym
obciążeniu tylna oś zdaje się
być przeciążona

Drogowa”, były też dodatkowe ostrzegawcze lampy LED w przednim grillu,
a oświetlenie platformy zapewniały 2 lampy LED uruchamiane z kabiny kierowcy.
Bezsprzecznie Mercedes-Benz Sprinter 519 BlueTec z zabudową Jegger to
ciekawa propozycja, ale skierowana raczej do przedsiębiorców o bardziej zasobnych portfelach. Sama wygoda obsługi czy estetyka i jakość wykonania nie są
chyba wystarczającymi argumentami,
aby zainwestować niemal 210 tys. zł w narzędzie pracy tego typu.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Polska premiera nowego XF-a
© DAF

9 czerwca br. miała miejsce oficjalna polska premiera nowego DAF-a XF.
Wzięło w niej udział kilkuset klientów i partnerów biznesowych DAF Trucks
Polska. Oprócz klientów w wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele
autoryzowanych dealerów pojazdów marki DAF w Polsce, firm: DBK, WTC,
ESA Trucks, TB Truck & Trailer Serwis oraz firmy Wanicki.

„Spotykamy się dzisiaj z państwem nie
tylko po to, aby zaprezentować najnowszego DAF-a XF. W ten sposób chcemy
także podziękować za zaufanie, dzięki
któremu od ponad 10 lat możemy z dumą
nosić tytuł lidera rynku samochodów
ciężarowych w Polsce oraz dzięki któremu obecnie już co czwarty rejestrowany
w Polsce pojazd ciężarowy jest marki DAF.
Ale zaufanie to także zobowiązanie. Mamy świadomość tego, że musimy wciąż
zaspokajać oczekiwania rynku, które są
proste: dostarczać samochody, które pozwalają zarabiać więcej. Pojazdy, które
generują możliwie najniższe koszty eksploatacyjne, możliwie najwyższe zyski,
a których kierowcy są dumni, mogąc pracować w komfortowych i bezpiecznych
warunkach. Taki właśnie jest nowy XF.
Nowy DAF jest lżejszy, interwały między przeglądami są wydłużone, a co najważniejsze – zużywa 7% mniej paliwa niż
poprzednik. Dlatego nazwaliśmy go »doskonały w każdym calu«” – tymi słowami
powitał gości Maciej Taniewski, dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska.

Niezawodny DAF
W dalszej części wieczoru o najważniejszych cechach nowego DAF-a („Samochody Specjalne” miały już okazję
przetestować najnowsze modele, o czym
pisaliśmy w nrze 6/2017; tam również
zamieszczamy więcej szczegółów technicznych dotyczących odświeżonej gamy
samochodów DAF) opowiedział Zbigniew Kołodziejek, dyrektor marketingu
DAF Trucks Polska. „Najważniejsza jest
niezawodność. To, czy samochód spala

mniej, czy więcej, lub jego komfort – nie
mają znaczenia w sytuacji, w której samochód nie dowiezie ładunku na miejsce
na czas. Od 12 lat DAF jest liderem
sprzedaży w Polsce. Jest tak, ponieważ
oprócz ekonomiki eksploatacji DAF koncentruje się na dostarczaniu pojazdów o
niezrównanej trwałości i niezawodności,
cechujących się średnim czasem nieplanowanych przestojów wynoszącym
zaledwie 5,5 godziny w ciągu 30 miesięcy (wg testu firmy Spedition Fahrenkötter). Dzisiejszy dzień to dzień, w którym redefiniujemy pojęcie efektywności.
Wprowadzamy pojazdy, dzięki którym
to, co najlepsze, staje się jeszcze lepsze.
Ustawiamy wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o niskie zużycie paliwa, niezawodność, bezawaryjność, efektywność, długowieczność. 7%, czyli średnio o 2 litry
mniej. Warto zaznaczyć, że 7% wzrostu
efektywności to najwyższy skok, jaki DAF
wykonał w historii” – podkreślił Zbigniew
Kołodziejek.

Moc oszczędności
Nowy model zyskał wewnątrz nowe
materiały wykończeniowe, zegary na
desce rozdzielczej o lepszej czytelności,
rozbudowano w nim też moduł feedbacku. Pojazd jest wyposażony w system
DAF Connect – platformę do zarządzania flotą. Producent szacuje, że oszczędności wynikające z mniejszego spalania
paliwa mogą wynieść nawet 3000 euro
(wynik dla jednego pojazdu w okresie
jednorocznym), a z tytułu większej ładowności kolejne 600 euro dodatkowego
zysku. Z kolei nowe interwały obsługowe
mają przynieść około 250 euro rocznie
oszczędności ze względu na większą dostępność taboru, natomiast DAF Connect
to lepsza kontrola efektywnej pracy,
co daje kolejne 1300 euro niższych kosztów rocznie.

Opracowała Renata Pawliszko
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Energetyczna pomoc

Marek Rutka

rzyczyn awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej może być
wiele. Mogą to być zarówno awarie stacji i podstacji transformatorowych,
linii przesyłowych – tych napowietrznych lub podziemnych – jak i rozdzielni
energetycznych. Przyczyny mogą leżeć
zarówno po stronie dostawcy i dystrybutora energii, jak i niezależnych czynników zewnętrznych, np. wichury, lokalnych podtopień, opadów śniegu czy
uszkodzeń mechanicznych (jak np. przewrócony słup przesyłowy w następstwie
wypadku drogowego).
Z tego też względu najlepiej, aby
brygady pogotowia energetycznego, których zadaniem jest przywracanie dostaw
prądu, dysponowały sprzętem możliwie
najbardziej uniwersalnym. Chociaż są
budowane pojazdy, które łączą w sobie
możliwości koszowego podnośnika hydraulicznego, żurawia i samochodu warsztatowego, to ze względu na ich cenę, ale
także wielkość i masę, nie są na co dzień
wykorzystywane przez ekipy zajmujące
się usuwaniem typowych awarii.
Jako że większość najczęściej zdarzających się awarii dotyczy urządzeń
przesyłowych stacji i podstacji transfor-
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Wielu z nas uświadamia sobie, jak ważna jest energia elektryczna
w codziennym życiu, gdy wydarzy się awaria zasilania. Aby ekipy
służb energetycznych mogły sprawnie i szybko przywrócić dostawy prądu,
muszą dysponować odpowiednio wyposażonymi pojazdami – także takimi,
które poradzą sobie nawet w najtrudniejszym terenie.

Wyposażenie lekkiego samochodu terenowego pozwala ekipie
energetyków usunąć nawet poważne awarie

matorowych, to do tych napraw wyruszają
ekipy najczęściej dysponujące odpowiednio przystosowanymi i wyposażonymi samochodami dostawczymi. W większości przypadków objętość nadwozia
tego rodzaju samochodów jest wystarczająca, aby pomieścić niezbędny dla
ekip naprawczych sprzęt. Stosunkowo
niewielkie rozmiary zewnętrze pojazdów pozwalają na dotarcie do miejsca akcji wąskimi ulicami starych miast. Istotną
zaletą samochodów dostawczych jest
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duża liczba dostępnych wielkości, wersji
nadwoziowych, a dla bardziej wymagających możliwość montażu niemal dowolnej specjalistycznej zabudowy.
W przypadku samochodów dostawczych przystosowywanych do roli pojazdów pogotowia energetycznego najczęściej wybierane są wersje z seryjnymi
furgonowymi nadwoziami integralnymi.
Spośród nich najbardziej popularne są odmiany zwane mixt lub kombi, tzn. takie,
które mają drugi rząd siedzeń za fote-
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MAN TGL 18.330 4×4
z żurawiem przeładunkowym Fassi i wciągarką wykorzystywany
przez ekipy zajmujące
się stawianiem słupów
energetycznych

lami kierowcy i pasażera oraz sztywną
przegrodę do części warsztatowej. Standardowym wyposażeniem każdego samochodu pogotowia energetycznego jest
drabina, ważne jest więc jej bezpieczne
i praktyczne zamocowanie. W przypadku
niewielkich drabin można je przewozić
we wnętrzu pojazdu, natomiast te większe, wielosekcyjne, transportowane są na
dachu. W tym drugim przypadku stosowane są dwa rozwiązania zdejmowania
i montażu drabin: tylne i boczne. Tylny
dostęp do bagażnika dachowego, na którym zamocowana jest drabina, to dobre
rozwiązanie w przypadku samochodów
w wersji z niskim dachem. Tam, gdzie
dach jest podwyższony, znacznie bardziej
wygodne w codziennej eksploatacji jest
rozwiązanie z bagażnikiem wyposażonym w boczne ramiona pantografowe.
Tego rodzaju bagażnik umożliwia łatwy
i bezpieczny montaż drabiny nawet przez
jedną osobę bez obawy o uszkodzenie
nadwozia czy kontuzję obsługującego.

Szyte na miarę
Zalety profesjonalnie wyposażonych
i przygotowanych samochodów dostrzegły duże firmy zajmujące się dystrybucją
energii elektrycznej, jak Enea, Energa czy
Stoen. Zakupy flotowe, które niekiedy
obejmowały po sto i więcej pojazdów, pozwalały na wynegocjowanie korzystnych
cen na profesjonalne zabudowy. Obecnie także mniejsze firmy branży energetycznej zlecają zabudowę wnętrza wyspecjalizowanym firmom. Na naszym
rynku zabudowy przeznaczone dla służb
energetycznych oferuje m.in. Modesto

(StoreVan), Pronar (Bott Vario), SI Metalowiec, Sortimo (Top System) i Modul-System. Zalety profesjonalnych zabudów to
nie tylko optymalne i funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni nadwozia, ale
także bezpieczeństwo – zarówno podczas
pracy, jak i jazdy takim pojazdem.
Ze względów bezpieczeństwa szczególnie ważne jest odpowiednie zamocowanie najcięższych elementów wyposażenia, m.in. agregatu prądotwórczego
i spawarki, które w sytuacji nagłego hamowania lub wypadku mogłyby w sposób niekontrolowany przemieścić się do
części pasażerskiej.
Wszystkie zabudowy oferowane przez
profesjonalnych producentów spełniają
odpowiednie normy bezpieczeństwa biernego i przeszły testy – symulację zderzenia czołowego wg normy ECE R17.

Po wichurach w teren
Jeśli na terenach zurbanizowanych
dotarcie ekipy na miejsce awarii nie nastręcza zazwyczaj większych trudności,
to poza miastem nie jest już tak łatwo.
Szczególnym wyzwaniem są łąki, pola
i obszary leśne, przez które przebiegają
linie przesyłowe średniego i wysokiego
napięcia. W tak trudnych warunkach
niezbędne jest wykorzystanie pojazdów
o napędzie wszystkich kół i dobrych
właściwościach terenowych. Co istotne,
obecnie coraz więcej producentów samochodów dostawczych oferuje wersje
z napędem obu osi i to także w odmianie zapewniającej poruszanie się w najtrudniejszym terenie (takie pojazdy oferuje m.in. Mercedes-Benz i Iveco). Częstym
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Najczęściej przez ekipy pogotowia energetycznego wykorzystywane są odpowiednio przystosowane samochody dostawcze

uzupełnieniem samochodów służb energetycznych jest montowana z przodu
wyciągarka, wykorzystywana zarówno
do pokonywania przeszkód terenowych,
jak i np. przyciągania uszkodzonych słupów przesyłowych, powalonych drzew
czy połamanych konarów.
W przypadku stawiania nowych słupów i instalacji przesyłowych niezbędne
jest wykorzystanie do tego celu żurawia.
O ile jeszcze 10–15 lat temu normą było
wykorzystywanie do tego celu typowych
żurawi budowlanych instalowanych na
podwoziach ciężarówek, o tyle obecnie
najczęściej stosuje się hydrauliczne żurawie przeładunkowe. Ten drugi rodzaj
żurawi okazuje się wystarczający, gdy konieczny jest zasięg do ok. 20–25 m, co
w większości przypadków sprawdza się
z powodzeniem. Przykładem takiego
urządzenia jest hydrauliczny żuraw przeładunkowy HMF o maksymalnym wysięgu
25 m, który wyposażony jest w regulowany chwytak do słupów, przystawkę –
wiertnicę i ma możliwość zainstalowania kosza roboczego dla ekipy monterów.
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Do obsługi oświetlenia
ulicznego i linii przesyłowych w miastach wystarczają podnośniki o wysięgu do 25 m
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Do pracy w najtrudniejszym terenie
energetycy wykorzystują ciężarówki
o układach napędowych 6×6

Całość została zabudowana na podwoziu Mercedes-Benz Arocs 3342 o układzie napędowym 6×6 współpracującym
z jednoosiową przyczepą do transportu
słupów. Pojazdy tego typu znajdują się
w wyposażeniu ekip energetyków firmy
Tauron Polska Energia.
Warto wspomnieć, że co prawda ciężarówki z kabinami wagonowymi (tj.
silnikiem umieszczonym pod kabiną)
stanowią większość w firmach branży
energetycznej, to rośnie zainteresowanie pojazdami z silnikiem umieszczonym przed kabiną. Obecnie najbardziej
znanym przedstawicielem tej grupy ciężarówek jest Mercedes-Benz Zetros. Ta
pierwotnie opracowana na potrzeby wojska ciężarówka charakteryzuje się bardzo
dobrymi właściwościami terenowymi.
W Polsce ekipy energetyków wykorzystują Zetrosy, m.in. z kontenerowymi zabudowami warsztatowymi z żurawiami
budowlanymi i żurawiami przeładunkowymi. Niestety na cywilnym rynku Zetros
nie jest oferowany z silnikiem spełniającym wymagania normy Euro VI.

Do ciężkich zadań
Służby energetyczne pracujące poza
obszarami o dobrej infrastrukturze drogowej niemal wyłącznie wykorzystują
ciężarówki o wszystkich kołach napędzanych. Na podwoziach tego rodzaju pojazdów – oprócz wspomnianych żurawi
– instaluje się także zabudowy warsztatowe. W przypadku tego ostatniego rozwiązania stosowane są dwa podstawowe
warianty: zabudowy częściowe i pełne.
W przypadku zabudów częściowych nadwozie kontenerowe zajmuje zazwyczaj
od 1/3 do połowy długości ramy, a pozostała część przeznaczona jest na skrzynię ładunkową. Standardowe wyposażenie nadwozia kontenerowego pozwala
na dokonywanie bieżących napraw w terenie i podstawową diagnostykę sieci
energetycznej. Służby energetyczne mają
także specjalistyczne zabudowy, których
wyposażenie pozwala na dokonywanie
zaawansowanych pomiarów funkcjonowania stacji transformatorowych i sieci
przesyłowych.
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W przypadku zabudów skrzyniowych
muszą one mieć możliwość całkowitego
demontażu burt, tak aby można było zainstalować obrotnicę, która umożliwi
współpracę z przyczepą do przewozu
dłużyc (słupów).
Innym rodzajem zabudów instalowanych na podwoziach samochodów
ciężarowych, a które są wykorzystywane
przez ekipy energetyków, są hydrauliczne podnośniki koszowe. Tego rodzaju
sprzęt jest nieodzowny zarówno w przypadku usuwania awarii, jak i budowy
nowej infrastruktury przesyłowej. W zależności od wielkości i przeznaczenia podnośniki są instalowane na podwoziach
lekkich samochodów terenowych, dostawczych lub na ciężarówkach. W przypadku samochodów terenowych, takich
jak np. Ford Ranger czy Volkswagen Amarok, wysięg podnośników zazwyczaj nie
przekracza 10–12 m, co jednak wystarcza do naprawy latarni ulicznej czy linii
niskiego napięcia. Znacznie większym
zasięgiem – niekiedy przekraczającym
20 m – charakteryzują się podnośniki instalowane na podwoziach samochodów
dostawczych. W przypadku tego rodzaju
podnośników stosowane są dwa rodzaje
montażu: na ramie podwozia z kabiną
bądź na odpowiednio zmodyfikowanym
samochodzie z integralnym nadwoziem
furgonowym. To drugie rozwiązanie
w praktyce jest połączeniem samochodu
warsztatowego z podnośnikiem koszowym. Ze względu na relatywnie niewielki wysięg (zazwyczaj do ok. 8–10 m)
najczęściej jest wykorzystywane przez
ekipy zajmujące się utrzymaniem oświetlenia ulicznego.
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Zastosowanie technologii LED
daje możliwość uzyskania dowolnych kształtów oświetlenia

Piotr Muskała

Oświetlenie
w pojazdach
użytkowych

Przez lata oświetlenie w pojazdach użytkowych
ewoluowało bardzo powoli, a głównym wyrazem
tej ewolucji była zmiana designu i charakteru
kloszy lamp. W ostatnich latach rozwinęła się
jednak technologia LED, wywołując rewolucję,
wraz z którą producenci otrzymali nieznane
wcześniej możliwości.
www.lampyostrzegawcze.pl

rzez wiele lat oświetlenie robocze,
ostrzegawcze i uprzywilejowania było w pojazdach użytkowych
niezbędnym, prostym elementem wyposażenia, który niewiele się zmieniał
lub wcale wraz z wchodzeniem na rynek
kolejnych generacji samochodów. Technologia LED wprowadziła do ciężarówek, autobusów i samochodów specjalnych lampy o modnych i nowoczesnych
kształtach. Wbrew pozorom to jednak
nie design, lecz rozwiązania konstrukcyjne i parametry użytkowe są najważniejszym biegunem rozwoju współczesnego oświetlenia roboczego.

Lampy sygnalizacyjne
Dodatkowe oświetlenie w samo chodach użytkowych kojarzy się przede
wszystkim z pojazdami przeznaczonymi
do zastosowań specjalnych, takimi jak samochody uprzywilejowane, wykonujące
czynności służbowe na drogach publicznych (np. patrol autostradowy GDDKiA),
maszyny budowlane, rolnicze, samochody gospodarki komunalnej (śmieciarki,
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Oświetlenie dodatkowe,
szperacze i lampy dalekosiężne, coraz częściej również realizowane jest
w technologii LED

pojazdy czyszczące ulice itp.), samochody pomocy drogowej, autobusy szkolne
lub ciężarówki wykonujące transport ponadnormatywny. Zadania wykonywane
przy użyciu takich pojazdów wymagają
często zastosowania specjalnego oświetlenia (nie wchodzącego w obowiązkowy
zakres wyposażenia każdego samochodu). Są to głównie lampy sygnalizacyjne
(oświetlenie ostrzegawcze) oraz oświetlenie dodatkowe zapewniające strumień
światła o dużym natężeniu. Oświetlenie
ostrzegawcze powinno być barwy pomarańczowej (bursztyn) natomiast pojazdy
uprzywilejowane powinny mieć światła
koloru niebieskiego (wraz z włączoną
sygnalizacją dźwiękową). Kolumny pojazdów poruszających się jako uprzywilejowane również powinny być oznakowane lampami ostrzegawczymi barwy
niebieskiej, przy czym dodatkowo pierwszy i ostatni pojazd powinien mieć błyskające oświetlenie w kolorze czerwonym.
Niektóre z wymienionych pojazdów
ze względu na swoją szczególną rolę na
drodze (pojazdy uciążliwe w ruchu drogowym lub pracujące w pasie ruchu drogowego – art. 54 ustawy Prawo o ruchu
drogowym), np. mogą być zwolnione
z przestrzegania części przepisów ruchu
drogowego (np. poruszania się lewą stroną
drogi, parkowania w miejscach niedozwolonych itp.), inne z kolei są uprzywilejowane, a więc pozostali użytkownicy drogi
mają obowiązek ustąpić takim pojazdom
pierwszeństwa przejazdu, niezależnie od
innych przepisów, znaków i sygnałów drogowych. Należy jednak pamiętać, że kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, nie
stosując się do części przepisów (np. przejeżdżając na czerwonym świetle), zawsze

robią to na swoją odpowiedzialność i muszą za każdym razem ocenić potencjalne
zagrożenie. Lampy ostrzegawcze (sygnalizacyjne) są podstawowym elementem
wyróżniającym pojazdy uprzywilejowane
na drodze. W większej części Europy stosuje się jednolitą kolorystykę takich lamp
– świecące na niebiesko oznaczają pojazdy uprzywilejowane, wszystkie pozostałe mają kolor żółty lub pomarańczowy.
W niektórych krajach oświetlenie pojazdów uprzywilejowanych ma kolor niebiesko-czerwony lub czerwony.
Właściwy dobór lamp ostrzegawczych
i ich odpowiednie umieszczenie na pojeździe gwarantują doskonałą widoczność
pojazdu, a więc są jednym z ważniejszych
czynników wpływających na bezpieczeństwo jego poruszania się. Warunki, jakie
muszą spełniać lampy ostrzegawcze, określono w ustawie Prawo o ruchu drogowym
i właściwym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Pojazd powinien być wyposażony w co najmniej jedno lecz nie
więcej niż dziesięć punktów świetlnych
umieszczonych na dachu nadwozia lub
w innym miejscu, tak aby były widoczne
z każdej strony pojazdu. Światła ostrzegawcze powinny być widoczne z odległości co najmniej 150 m w świetle słonecznym, jednocześnie nie mogą też
oślepiać innych użytkowników drogi. Pierwotnie lampy ostrzegawcze produkowano głównie w formie tzw. kogutów, a więc
pojedynczych lamp o kształcie zaokrąglonego u góry walca. Pulsacyjną formę
światła uzyskiwano dzięki obrotowej głowicy z odbłyśnikiem, na której montowano żarówkę. Obecnie stosuje się zupełnie
inne rozwiązania. Najpopularniejszym rodzajem zabudowy lamp ostrzegawczych
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Współczesne
LED-owe
oświetlenie
wnętrza
autokaru

Oświetlenie indywidualne
dla pasażerów autokarów

jest obecnie panel w postaci zespolonej
lampy umieszczanej na dachu pojazdu
z dwiema lampami emitującymi światło
w polu o rozwarciu 180° oraz opisem rodzaju pojazdu (np. „Policja”, „Służba drogowa”, „Pilot” itp.). Rozwiązanie takie
jest praktyczne i stosowane zarówno
przez użytkowników pojazdów uprzywilejowanych, jak i szeroko pojętej służby
drogowej. Coraz częściej lampy ostrzegawcze montuje się w zintegrowanej
formie bezpośrednio w nadwoziu pojazdu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii LED, pozwalającej na
miniaturyzację. Zastosowanie LED-ów
umożliwiło również znaczące zmniejszenie masy paneli oraz zmniejszenie
ich rozmiarów, jak również wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich jak dynamiczna informacja (np. wyświetlenie
napisu „Policja – jedź za mną”).
Pulsacyjne światło w przypadku LED-owych lamp ostrzegawczych uzyskuje
się za pomocą sterowania elektronicznego, dzięki czemu nie ma konieczności
stosowania mechanizmu obrotowego,
a lampy są trwalsze i odporniejsze na
uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie
główne lampy ostrzegawcze zarówno pomarańczowe, niebieskie, jak i czerwone

www.lampyostrzegawcze.pl
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© Wektor

Firma HP fonica
specjalizuje się
w dostarczaniu
oświetlenia dla policji,
straży pożarnej, wojska
i innych służb

© HP fonica

Panel sygnalizacyjny
montowany na pojazdach służby drogowej

podlegają obowiązkowej homologacji
zgodnie z odpowiednimi przepisami UE.
Lampy muszą mieć homologację R-65
(światłość) oraz R-10 (kompatybilność
elektromagnetyczną, czyli nie zakłócające innych urządzeń pokładowych pojazdu). Niestety, na rynku wciąż można
kupić niewiadomego pochodzenia produkty, które nie mają żadnych badań
i certyfikacji. Legalność oświetlenia najłatwiej sprawdzić bezpośrednio na kloszu lampy, przepisy obligują bowiem do
trwałego umieszczenia na kloszu lub
obudowie numeru homologacji.

Autobusy i autokary
Rozwój technologii LED pozwolił na
stworzenie tablic informacji pasażerskiej
o zmiennej treści. Pokłosiem wprowadzenia na rynek LED-owych tablic informacji pasażerskiej jest rewolucja w tym
zakresie oznaczająca m.in. możliwość dynamicznego podawania bieżących komunikatów (np. o zmianach trasy, awariach,
czasie pozostałym do odjazdu, następnym
przystanku, przesiadkach itp.). Tablice
LED-owe są doskonale czytelne w każdych warunkach pogodowych, w ciemności i intensywnym słońcu. Jednocześnie ich parametry dostosowano tak, aby
wyświetlacze nie rozpraszały uwagi kierowców innych pojazdów. W wyświetlaczach systemów informacji pasażerskiej stosuje się najczęściej diody koloru
pomarańczowego, choć ostatnio pojawiły
się również białe i niebieskie. Początkowo wyświetlacze konstruowano w oparciu o diody koloru zielonego.

Lampy LED-owe znalazły również
zastosowanie do oświetlenia wnętrz autobusów i autokarów. O ile w przypadku
autokarów dalekobieżnych oświetlenie
wnętrza stosuje się rzadko i wprowadzenie LED-ów ma znaczenie głównie estetyczne, o tyle w pojazdach miejskich,
gdzie oświetlenie wnętrza pracuje nieprzerwanie przez znaczną część doby, ma
to wymierne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim lampy LED-owe mają znacznie zwiększoną żywotność w porównaniu
z klasycznie stosowanymi jarzeniówkami, zmniejszają się więc koszty związane
z ich wymianą, poza tym tańsza jest również sama eksploatacja ze względu na
znacznie mniejszy pobór prądu. Ma to
niebagatelne znaczenie również dla trwałości akumulatorów pojazdu, obciążonych
w nowoczesnych autobusach miejskich
licznymi odbiornikami prądu, takimi jak
system informacji pasażerskiej, biletomaty, ładowarki USB itp. Dodatkowo
warto wspomnieć, że światło LED-ów jest
zdrowsze dla oczu pasażerów niż oświetlenie jarzeniowe ze względu na brak
drgań i inny zakres długości fal.

Inne
Dodatkowe lampy doświetlające (boczne, tylne, tzw. szperacze itp.) również coraz częściej konstruowane są w oparciu
o LED-y. Takie rozwiązanie zapewnia
dłuższą żywotność oświetlenia, a przede wszystkim znacznie mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Doskonałe oświetlenie znacznego obszaru
wokół pojazdu nie wymaga teraz zastosowania np. dodatkowych ciężkich aku-

www.lampyostrzegawcze.pl

mulatorów czy dodatkowego alternatora.
Oświetlenie dodatkowe stosuje się m.in.
w pojazdach wolnobieżnych, samochodach służb takich jak straż pożarna, wojsko, policja, ale też w bardziej typowych,
jak np. dystrybucyjne samochody ciężarowe czy w tramwajach i autobusach do
doświetlania przestrzeni w okolicach
drzwi pasażerskich. Diody LED zasilane
z instalacji elektrycznej pojazdu bez problemu generują strumień światła przekraczający 1500 lm (mniej więcej 1,5
większy niż w przypadku typowej żarówki H3 12V/55W). Kolejnym bonusem wynikającym z zastosowania LED-ów do
oświetlenia dodatkowego, podobnie jak
w przypadku lamp sygnalizacyjnych, jest
minimalizacja rozmiarów samych lamp,
które nie muszą już np. powiększać obrysu bądź zwyczajnie szpecić pojazdu.

Podsumowanie
Nowoczesne, tworzone w oparciu
o technologię LED oświetlenie robocze
w pojazdach użytkowych stało się praktyczne i ekonomiczne. Czasem jednak,
patrząc na coraz to nowe kształty i kolory lamp, można zadać sobie pytanie, czy
nie doszliśmy już do tego, że forma przerosła treść? Z pewnością nie. Najważniejszym benefitem płynącym z zastosowania technologii LED jest obniżenie
poboru energii, zwiększenie odporności na wibracje, trudne warunki pogodowe oraz zapylenie, co ma szczególne
znaczenie dla samochodów specjalnych,
pracujących np. w terenie. Oświetlenie
LED charakteryzuje się znacznie większą żywotnością niż tradycyjne żarówki
czy świetlówki (sięga ona 50 tys. godzin,
czyli jest kilkadziesiąt razy dłuższa od
typowej żarówki).
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Katarzyna Wachowiak

Miasto jest nasze

Takie zamiatarki można zobaczyć na ulicach Paryża, Berlina, Amsterdamu
czy Moskwy. Zamówienia składają kolejne metropolie, bo pojazdy są
kompaktowe, zwrotne, ciche i tanie w eksploatacji. W Polsce do swojej
oferty właśnie wprowadziła je firma Hewea.

ednymi z kluczowych zalet pojazdów produkowanych przez AUSA
są zwrotność i małe gabaryty.
Standardowy model miejskiej zamiatarki ma 1,3 m szerokości i 4 m długości,
przy tym wszystkie cztery koła są skrętne, z promieniem skrętu poniżej 2,8 m.
A więc maszyna praktycznie potrafi obrócić się wokół własnej osi – w przestrzeni
miejskiej to nieoceniona zaleta. Do tego
cicho pracuje i mało pali. Chlubą firmy
jest też długa żywotność urządzeń – wykonywane są na bazie części od renomowanych dostawców podzespołów, np.
hydrostatyczny układ napędowy dostarczany jest przez Rexroth.
Jedną z najciekawszych opcji wyposażenia jest system iLink. Pozwala na
jednym podwoziu zamontować akcesoria,
które umożliwiają wykonywanie wielu

miejskich zadań. Pojazdy mogą więc
służyć nie tylko do zamiatania, ale też do
koszenia trawy, zbierania liści, mycia,
odśnieżania i posypywania ulic, mogą
także transportować towary.
„Wielofunkcyjne maszyny zastępują
specjalistyczne urządzenia, które wykorzystuje się tylko kilka razy w roku.
Dzięki temu pozwalają zaoszczędzić na
kosztach utrzymania i magazynowania
tego sprzętu” – mówi Alberto Ortega,
menedżer Urban Division AUSA.
Jednym z pierwszych kupców zamiatarki z systemem iLink była hiszpańska
firma Alvac świadcząca usługi porządkowe w przestrzeni publicznej. Trzy pojazdy (dwie zamiatarki i samochód do
mycia ulic) wymieniła na dwa wielofunkcyjne pojazdy AUSA. Wymienne narzędzia przydały się jeszcze tego samego
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roku, gdy zimą Hiszpanię nawiedziły
niespodziewane opady śniegu. Wówczas
zamiatarki zamieniły się w pługi śnieżne
i piaskarki.
„W Polsce rynek zamiatarek dopiero
zaczyna się tworzyć – uważa Marcin Saluk, kierownik sprzedaży pojazdów AUSA
w firmie Hewea. – Kolejne miasta coraz
więcej uwagi poświęcają na letnie utrzymanie dróg w czystości. Uwagę zwracają na zamiatanie, ale również na polewanie i zmywanie najdrobniejszych
cząstek, np. PM10. Dla wielu mniejszych
miast czy gmin zakup maszyny wielofunkcyjnej może być jedynym rozwiązaniem, aby przy skromnym budżecie
wykonać wszystkie zadania w zakresie
utrzymania miasta, jakie nakłada na nie
prawo i jakich oczekują mieszkańcy” –
dodaje.
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AUSA
Firma rozpoczęła swoją historię w roku 1956. Od lat
60. znana jest na rynku budowlanym jako producent
wózków widłowych i wozideł. Na bazie doświadczeń
z kompaktowymi pojazdami off-road powstał 10 lat
temu odrębny projekt małych, miejskich zamiatarek.
Już w 2009 r. zadebiutowały w Barcelonie. Stały się
elementem krajobrazu – na zdjęciach z miast Hiszpanii
można je często wypatrzeć na drugim planie. Powyżej zdjęcie z Google Street View.

B 200 H

Bardzo wąska (szerokość przedniej części
to 1,3 m), zamiata na szerokość 2500 mm.
Wyposażona w pojemnik na śmieci o pojemności 2 m3 i 300-litrowy zbiornik wody. Silnik
VW (diesel Euro 5 o mocy 75 kW/102 KM),
spala 5 l/h. Do wyboru jest napęd na dwa
lub cztery koła oraz skrętność dwóch lub
czterech kół (system FlowTrack 4×4×4).
Dzięki wyposażeniu w system iLink może
być łatwo przekształcona w samojezdną
myjkę ciśnieniową (W 200 H) z szerokością
zmywania 1500 mm i zbiornikiem na wodę
2 m3. Kabina kierowcy całkowicie przeszklona z widocznością do 270 st.

B 400 H

M 350 H

Większy brat B 200 H, wyposażony
w pojemnik na śmieci o pojemności 4 m3
i 300-litrowy zbiornik wody, z silnikiem VW
(diesel Euro 5 o mocy 75 kW/102 KM).
Szerokość zamiatania do 2700 mm. Pojazd
wyposażony w system iLink umożliwia
łatwe przekształcenie w myjkę lub pojazd
do zimowego utrzymania dróg (pług,
szczotka, posypywarka). Maksymalna
prędkość 62 km/h z systemem ABS i EBD.
Kamera cofania i układu ssącego
w standardzie.

Wielofunkcyjny pojazd o ładowności 3,5 t,
pomyślany jako pług śnieżny z wywrotką.
Doskonałe właściwości trakcyjne dzięki
systemowi 4×4 Full, który może być elektrohydraulicznie podłączany i rozłączany
w trakcie jazdy. Możliwość zamontowania
żurawia lub podnośnika koszowego. Wyposażony w silnik VW (diesel Euro 5), spala
6 l/h. Dostępny też jako model M200 H
z ładownością 2,5 t, napędem na cztery
koła i wszystkimi kołami skrętnymi.

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC –SIERPIEŃ 2017 | 79

| TECHNIKA |

„Naczepomania”
po raz pierwszy

Katarzyna Biskupska

„Naczepomania” to impreza zorganizowana 30 maja br. przez
spółkę PTM Polska na terenie hotelu Villa Verde w Zawierciu.
Głównym punktem programu były europejskie premierowe pokazy
naczep Stas Super Star V55 oraz Eco Star z ruchomą podłogą.

Pojazdy marki
Scania zdominowały
pokazy. Na honorowym
miejscu prezentował się
najnowszy model producenta – Scania
S500

rezentowano również samochody
ciężarowe, naczepy samowyładowcze i kurtynowe różnych producentów, w tym także te niskopodwoziowe oraz inloadery do przewozu szkła.
Podczas minitargów swoją ofertę przedstawili dostawcy części, podzespołów,
osprzętu i akcesoriów do pojazdów użytkowych, m.in. firmy Alcoa, BPW, Cryogas
M&T Poland, Wabco. Spotkanie zakończono uroczystą kolacją, podczas której
wręczono wyróżnienia klientom PTM
Polska. Zapraszamy do spaceru wśród
prezentowanych produktów.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Scania R580 „Złomek” firmy Agrol z pierwszą z premierowych naczep
Stas, modelem Eco Star MF z ruchomą podłogą. Naczepa o masie
własnej 7,65 t (36 t dmc.) osadzona jest na stalowej ramie nośnej.
Aluminiowa skrzynia, zamykana za pomocą otwieranej hydraulicznie
klapy ma objętość 91 m3, długość wewnętrzną 13,5 m i szerokość
2,47 m. Zamontowana została ruchoma podłoga Cargofloor (21 aluminiowych klepek podłogowych o grubości 6 mm z żebrami). Plandeka
zwijana jest za pomocą pokrętła napędowego typu T, zapinana na pasy
z grzechotkami. Naczepa wyposażona jest m.in. w osie SAF Off Road
3 × 9 t, układ hamulcowy Wabco EBS i opony Goodyear.

Drugi premierowy model to Stas
Super Star V55 – naczepa samowyładowcza o masie własnej 6,24 t
(dmc. 36 t), osadzona na ramie nośnej wykonanej ze stali. Aluminiowa
skrzynia ma objętość 55,6 m3,
długość wewnętrzną 10,46 m i szerokość 2,47 m, a grubość jej podłogi
wynosi 6 mm. Zamontowana plandeka zwijana jest za pomocą pokrętła napędowego typu T, zapinana
na pasy z grzechotkami. Naczepa
wyposażona jest m.in. w osie
SAF Off Road 3 × 9 t i układ
hamulcowy Wabco EBS.

Demonstracyjna Scania G340 wyposażona w 340-konną, 9-litrową jednostkę
napędową o zapłonie iskrowym, zasilaną LNG (płynnym gazem ziemnym).
Zasięg pojazdu to ok. 1000 km, a jednym z miejsc, gdzie można tankować to
paliwo alternatywne, jest stacja w Śremie k. Poznania. Do niej podpięta została
bezramowa naczepa aluminiowa KH-kipper N30 W1U o obj. 28 m3 i masie
własnej 5000 kg. 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

Na stoisku Alcoa można było bliżej przyjrzeć się, jak wygląda nowa felga
aluminowa Alcoa Dura-Bright Evo (po lewej na górze) oraz używana, ten
sam model z przebiegiem ponad 227 tys. km (po lewej na dole)

Inloader – naczepa do przewozu szkła
w taflach firmy Langendorf
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Renault Trucks RTEC 2017:
w drodze do doskonałości
Dariusz Piernikarski

17 maja 2017 r. w Lyonie, w centrali Renault Trucks,
po raz drugi odbył się międzynarodowy finał konkursu
RTEC, w którym rywalizowały ze sobą 24 najlepsze
zespoły obsługi posprzedażnej.

Niemiecki zespół z Hanoweru został tegorocznym zwycięzcą konkursu RTEC, uzyskując
prestiżowy tytuł „Najlepszy zespół obsługi posprzedażnej Renault Trucks 2017”
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o bardzo trudnych i pełnych emocji zmaganiach wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce i tytuł
„Najlepszy zespół obsługi posprzedażnej
Renault Trucks 2017” zdobyła niemiecka
ekipa z Hanoweru, na drugim miejscu
znalazła się szwajcarska drużyna z Bazylei, trzecie przypadło zespołowi z Wigan w Północnej Anglii. Nagrodę specjalną dla najbardziej zgranego zespołu
otrzymała ekipa turecka z Izmiru.
Na finale międzynarodowym RTEC
2017 Polskę reprezentowała ekipa Eurocomplex Trucks Kraków w składzie:
Piotr Szewczyk (Team Leader), Dariusz
Trzupek, Jerzy Kupiec, Tomasz Pauliczek. Polski zespół zajął bardzo dobre 11.
miejsce, pokonując m.in. wszystkie 3
drużyny francuskie.
Tegoroczna edycja mistrzostw RTEC
(Droga do Doskonałości) była drugą z kolei. Finaliści – 24 zespoły liczące po 4
uczestników, pochodzące z 20 różnych
krajów (w tym pozaeuropejskich, jak Algieria, Ghana, Oman i Turcja) – zostali
wyłonieni w eliminacjach krajowych. Łącznie do konkursu stanęło 5285 osób, tworząc 1421 zespołów z 49 krajów, w Polsce o majowy wyjazd do Lyonu RTEC 2017
walczyło 80 ekip.
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Przygotowane zadania wymagały dużej
wiedzy fachowej, znajomości procedur
obsługowo-naprawczych i ponadprzeciętnych umiejętności pracy zespołowej

Polska ekipa Eurocomplex Trucks z Krakowa w składzie (od lewej):
Piotr Szewczyk, Dariusz Trzupek, Tomasz Pauliczek, Jerzy Kupiec
oraz ich opiekun z polskiej centrali RT – Tomasz Kosacki

Drużyna Eurocomplex Trucks
podczas rozwiązywania jednego
z zadań: jak widać na zdjęciu,
panowie podchodzili do zadań
bardzo poważnie

Podczas międzynarodowego finału
przygotowano 6 różnych zadań związanych
z różnymi aspektami obsługi posprzedażnej ciężarówek Renault i kompleksowymi pracami obsługowo-naprawczymi
w warunkach rzeczywistych. Na uporanie się z każdym z tych zadań uczestnicy
mieli po 45 minut. Te starannie opracowane praktyczne zadania zostały pomyślane tak, aby sprawdzić umiejętności
rywalizujących zespołów w takich dziedzinach, jak zebranie informacji o sta-

nie technicznym pojazdu i zmierzenie się
z problemem klientów, jakim było zbyt
wysokie zużycie paliwa, diagnostyka i usunięcie usterki hydraulicznego systemu
wspomagania układu kierowniczego,
diagnoza awarii silnika, elektroniczna
diagnostyka usterek magistrali CAN,
analiza przyczyn zbyt wysokiego zużycia
oleju, ocena stanu technicznego pojazdów używanych. Działania finalistów
były na bieżąco oceniane przez ekspertów Renault Trucks. O sukcesie w roz-

wiązaniu każdego zadania decydowały
przede wszystkim wiedza i umiejętności,
ale duże znaczenie miała również praca
zespołowa, jako że zdolność do efektywnego współdziałania i wykorzystanie
mocnych stron każdego członka zespołu
były niezbędne, aby sprostać zadaniom
w wyznaczonym czasie.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Europart Racing Day
Katarzyna Biskupska
W sobotę 27 maja br. 50 kluczowych klientów Europart Polska wzięło udział
w sportowych zmaganiach, które zorganizowano z okazji zmiany lokalizacji
poznańskiego oddziału spółki.

vent motoryzacyjny Europart Polska odbył się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Międzychodzie k. Poznania i był idealną okazją
do integracji kluczowych klientów firmy
– w większości przedstawicieli firm transportowych oraz warsztatów z Poznania
i okolic – oraz do zapoznania się z produktami spółki Europart Polska.
Na początku spotkania Karol Prozner, prezes spółki Europart Polska, przybliżył zebranym kilka faktów nt. poznańskiego oddziału firmy, którego siedziba
została przeniesiona do nowej lokalizacji
mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego 554.
Oferta Europart w tym punkcie sprzedaży została niedawno mocno rozbudowana
dzięki reorganizacji części magazynowej.
Dla klientów oznacza to jeszcze lepszą
dostępność części i krótszy czas oczekiwania na zamówiony towar. Nowością
również jest początek współpracy z silnym, globalnym partnerem, jakim jest
TIP Trailer Services. „Wydarzenie zostało
zorganizowane, aby zapoznać naszych
klientów z wciąż powiększającą się ofertą
Europart Polska, zwłaszcza naszego poznańskiego oddziału, ale także aby pokazać się z nieco innej strony i przybliżyć
klientom nasze wartości, jakimi są emocje motoryzacyjne, dbałość o szczegóły
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Uczestnicy spotkania mieli również
okazję do zapoznania się
z odświeżoną ofertą
firmy Europart
Polska
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W programie atrakcji dla klientów znalazła się
jazda nie tylko za kierownicą Mercedesa Actrosa,
ale i Subaru STI, Porsche 911 oraz próba driftu
na mokrej nawierzchni w Subaru BRZ. W tym
ostatnim wiele emocji dostarczyło opanowanie
techniki wprowadzania pojazdu w kontrolowany
poślizg i jazda bokiem

i niezawodność, a przede wszystkim –
bezpieczeństwo” – mówił podczas swojej
prezentacji Karol Prozner. Zebrani goście
mogli zapoznać się również z ofertą partnerów wydarzenia, m.in. firm Johnson
Controls, Jost, KS Tools, Schaeffler,
Strands, Hengst, Haco Parts, Timken
oraz Fristom.
Po części formalnej przyszedł czas
na rajdowe i off-roadowe emocje. Na
zróżnicowanym terenie ośrodka w Międzychodzie goście mieli okazję spróbować swoich sił w jeździe terenowej za
kierownicą Hummera H2, a także sprawdzić się na torze w Subaru STI bądź Porsche 911. Najlepsi, prócz ogromnej dawki
adrenaliny, mogli liczyć na okolicznościowe dyplomy oraz nagrody za pokonanie toru w najkrótszym czasie. Ponieważ w wydarzeniu udział wzięła mocna
grupa właścicieli firm transportowych
i kierowców ciężarowych, nie zapomniano również o nich. Specjalnie dla nich
ustawiono tor do jazdy zręcznościowej
za kierownicą Mercedesa Actrosa.

„Miejsce wydarzenia zostało wybrane
nieprzypadkowo. Ośrodek Doskonalenia
Techniki Jazdy idealnie sprawdził się
w roli terenu szkoleniowego, dającego
naszym gościom możliwość przeżycia
ekstremalnych sytuacji, jakie mogą ich
spotkać na drodze, ale w warunkach
kontrolowanych – bez ryzyka. Po pierwszych rozmowach już wiemy, że niektóre manewry czy doświadczenia, które
dostarczyła jazda w symulatorach, wywołały spore, a przy tym mocno pouczające wrażenia” – podsumował wydarzenie Karol Prozner.

Aktualności
Europart zaopatruje swoich klientów z warsztatów samochodowych oraz
firm transportowych w części zamienne
i akcesoria do pojazdów ciężarowych,
autobusów, przyczep i naczep, a także
w produkty do codziennej pracy, w tym
środki chemiczne, wyposażenie warsztatu i elementy mocowania ładunku.

Niemiecka spółka matka ma ponad 300
oddziałów sprzedażowych w 28 krajach,
w tym 26 oddziałów aktywnych jest
w Polsce. Portfolio części Europart Premium Parts obejmuje ponad 7000 pozycji, co roku dochodzi 500 nowych referencji w katalogu.
Warto wspomnieć, że w czerwcu br.
po raz czwarty z rzędu (a w historii po
raz piąty) firma Europart otrzymała tytuł „Best Brand” w kategorii sprzedawców części do pojazdów ciężarowych.
Tytuł został przyznany przez czytelników
niemieckich czasopism fachowych „Lastauto Omnibus”, „trans aktuell” i „Fernfahrer”. Przyznali oni pierwsze miejsce
dystrybutorowi części do samochodów
użytkowych i wyposażenia warsztatowego Europart jako przyjaznego klientowi, o fachowej obsłudze, sprawnej logistyce oraz z bogatym asortymentem
w ofercie.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Dokąd zmierza
polski transport?
Polska branża transportowa rozwija się prężnie od kilku lat, realizując około 25%
wszystkich przewozów międzynarodowych. Jednak tworzenie barier prawnych przez
kraje Europy Zachodniej, takich jak wprowadzenie płacy minimalnej, wzmożone
kontrole drogowe czy wymogi administracyjne, nie pomagają polskim przewoźnikom.
Czy wpływa to na delegowanie polskich pracowników za granicę?

edług raportu „Transport na
Drogach Europy”, przeprowadzonego na zlecenie Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców, polscy przewoźnicy najczęściej
kierują swoich kierowców do krajów Starej Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy
(28,79% delegowanych kierowców), Francja (13,70%) czy Wielka Brytania (4,55%).
Z raportu wynika również, że kierowcy zawodowi najwięcej czasu podczas
delegacji zagranicznych spędzają na terenie Francji. Średni czas pobytu w tym
kraju wynosi około 49 godzin miesięcznie. Koszty związane z pobytem kierowcy we Francji są jednymi z najwyższych w Europie – stawka minimalnego
wynagrodzenia w tym kraju wynosi co
najmniej 9,76 euro. Pamiętać należy, by
do tej kwoty doliczyć także diety i ryczałty noclegowe.
Życie polskim przewoźnikom utrudnia również obowiązująca od 1 lipca
2016 r. ustawa Loi Macron, zgodnie z którą firmy transportowe mają nie tylko obowiązek posiadania swojego przedstawiciela na terenie Francji, ale muszą także

wypełniać zaświadczenia o delegowaniu dla każdego pracownika. Dokument
ten powinien być przygotowany w języku
francuskim i zawierać dane kontaktowe
firmy, osób zarządzających, informacje
z systemu ubezpieczeń społecznych oraz
dane pracowników, a także stawki godzinowe kierowców brutto w przeliczeniu na euro.
„Dane zebrane przez OCRK jasno
wskazują, że pomimo ogromnych barier
administracyjnych stawianych przez Fran-

cję jest to kraj, w którym polscy kierowcy spędzają średnio najwięcej czasu.
Wysoki poziom rejestracji pracy kierowców we Francji może wynikać z faktu, że
przewoźnicy zdają sobie sprawę ze skrupulatności i bezwzględności francuskich
organów kontrolnych, które nakładają
wysokie kary finansowe na przedsiębiorców – komentuje wyniki raportu Łukasz
Włoch, ekspert Ogólnopolskiego Centrum
Rozliczania Kierowców. – Główny Urząd
Statystyczny opublikował w ostatnim
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Aktualnie prawo Unii Europejskiej narzuca na właścicieli firm transportowych obligatoryjne dopłaty do wynagrodzenia za pracę kierowcy,
zgodnie z płacą minimalną w danym kraju. Przepisy zawierające te regulacje znajdują się w dyrektywnie 96/71/WE z 1996 r. oraz dyrektywie 2014/67/UE.
W celu prawidłowego określenia wynagrodzenia kierowcy należy dysponować dokładną ewidencją czasu jego pracy, która uwzględnia m.in.
godzinę wjazdu i wyjazdu kierowcy na teren danego kraju. Kwoty obowiązkowych dopłat dla kierowców wahają się w zależności od kraju.
Według raportu największe miesięczne dopłaty wypłacane są dla pracowników delegowanych wyjeżdżających do Francji – jest to średnio
kwota 406 zł. Na kolejnych miejscach znajdują się Austria z kwotą dopłaty
241 zł oraz Niemcy z dopłatą 129 zł.
„Właściwa interpretacja przepisów o delegowaniu pracowników na terenie Europy może być kłopotliwa dla właścicieli firm transportowych.
Obecnie w kwestii zmian legislacyjnych na szczeblu europejskim, a także
lokalnym, czyli w poszczególnych krajach, stopień skomplikowania przepisów jest dosyć wysoki” – dodaje Kamil Wolański.

czasie dane, które pokazują, że nasze
rodzime firmy transportowe w ubiegłym
roku wykonały o 11% więcej przewozów
towarów krajowych i międzynarodowych
niż w roku poprzednim. Świadczy to
o stale rosnącej pozycji lidera Polski
wśród innych krajów Europy” – dodaje.

Niemcy na drugim miejscu
Drugim krajem, w którym polscy kierowcy spędzają znaczną część delegacji, są Niemcy. Według raportu OCRK
średni czas, przez jaki kierowcy zawodowi znajdują się w ciągu miesiąca na terenie tego państwa, to 44 godziny. „Niemcy niezmienne od lat należą do najlepiej
rozwiniętych gospodarczo państw na
świecie. Najmocniejszymi stronami niemieckiego przemysłu są m.in. przemysł
przetwórczy, elektroniczny, chemiczny,
a także transport. Duża zasługa leży w doskonale przygotowanej infrastrukturze,
na którą składają się świetnie zorganizowane sieci autostrad, także w bardzo
korzystnym położeniu geograficznym.
To wszystko przyczynia się do tego, że
Niemcy znajdują się na liście najczęstszych kierunków delegacji zagranicznych” – mówi Kamil Wolański, ekspert
OCRK.
Na trzecim miejscu w tej kategorii
znajduje się Austria z liczbą 31 godzin
w skali miesiąca. „Niemcy, a także Francja, Austria i Wielka Brytania to kraje,
które odznaczają się najwyższym poziomem protekcjonizmu w Europie i z tego
też powodu chcą zamknąć rynek usług
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transportowych dla konkurencyjnych firm
z Europy Wschodniej. Mimo że kraje Unii
Europejskiej funkcjonują w ramach jednolitego rynku, nie dotrzymują one początkowych ustaleń dotyczących wspierania
eksportu oraz propagowania otwartych
rynków dla krajów członkowskich” – wyjaśnia Łukasz Włoch.
Wyniki raportu „Transport na drogach
Europy”, odnoszące się do czasu pracy kierowców na terytorium Niemiec i Austrii,
już niedługo mogą ulec zmianie. Jak wskazują eksperci, zmiany proponowane przez
rządy niemiecki i austriacki idą w dwóch
różnych kierunkach.
Niemcy, na wzór Belgii i Francji, od
25 maja 2017 r. uchwałą parlamentu
wprowadziły zmiany dotyczące odpoczynku w kabinie pojazdu. Zgodnie z art. 8
ust. 8 rozp. WE 561/2006 wprowadzone
sankcje oznaczają dla kierowców całkowity zakaz odbioru 45-godzinnego, tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu.
„Wprowadzone zmiany najprawdopodobniej zmuszą właścicieli firm transportowych do zmiany organizacji tras
w taki sposób, aby zapewnić kierowcom
nocleg w innym miejscu niż ciężarówka.
Spowoduje to wydłużenie tras oraz pobytu na terytorium Niemiec” – mówi Łukasz Włoch.
Z kolei Austria, wprowadzając zmiany od 1 czerwca 2017 r., złagodziła procedury delegowania pracowników. Nowelizacja ustawy o zwalczaniu dumpingu
socjalnego i społecznego znacznie ograniczy złożone procesy administracyjne.
Zmianie uległ m.in. formularz zgłosze-

Dziesięć krajów
europejskich,
do których najczęściej
delegowani są polscy
kierowcy

niowy ZKO3-T, który został dopasowany
do działalności transportowej, pozwala za
pomocą jednego formularza delegować
kilku pracowników, przedłużając okres
zadeklarowanego oddelegowania do 6
miesięcy. Zminimalizowana została także
liczba dokumentów wymaganych w kabinie pojazdu, od 1 czerwca niezbędne
są: umowa o pracę (przetłumaczona na
język angielski lub niemiecki), zaświadczenie A1, karta kierowcy, wykresówki,
zaświadczenie o delegowaniu. Pozostałe
dokumenty należy przesłać stronie austriackiej do 14. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyła się
ewentualna kontrola.

O badaniu
Badanie zrealizowane przez Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców
zostało przeprowadzone w I kwartale
2017 r. na próbie 800 firm oraz 7239 kierowców. Dane liczbowe zawarte w raporcie pochodzą z wewnętrznej ewidencji
OCRK. Przedstawiona w dokumencie
próba 800 firm została wybrana losowo
spośród 2338 klientów OCRK.
W ramach raportu OCRK sprawdziło,
jakie kraje są najczęściej odwiedzane przez
polskich kierowców zawodowych, w jakich państwach spędzają najwięcej czasu
oraz które z wyjazdów zagranicznych są
dla nich najbardziej opłacalne.

Opracowała Renata Pawliszko
Wykresy: © OCRK
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Dariusz Piernikarski

Nowy Tourismo

Światowa premiera Mercedes-Benz
Tourismo 3. generacji na terenie brukselskiego Expo; Tourismo to najlepiej sprzedający
się autokar Daimler Buses
– w ciągu 23 lat sprzedano
ponad 26 tys.
pojazdów

– numer jeden Mercedesa
16 czerwca na terenach targowych Expo w Brukseli odbyła się z dawna
oczekiwana premiera bestselerowego autobusu turystycznego Mercedes-Benz
Tourismo nowej generacji. Korzystając z zaproszenia EvoBus Polska, mieliśmy
okazję uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

ercedes-Benz Tourismo to autokar, który tworzy historię.
W ciągu 23 lat produkcji do
użytkowników trafiło już ponad 26 tys.
pojazdów. Jest to najliczniej sprzedawany w Europie autobus turystyczny –
tylko w 2016 r. sprzedano 2097 szt. To
właśnie dzięki temu modelowi Daimler
Buses zajmuje czołowe miejsce na rynku
europejskim z udziałem 25%.
„Jestem całkowicie przekonany, że
europejski rynek autobusowy, w szczególności związany z autobusami turystycznymi, będzie się dynamicznie roz-

wijać w najbliższej przyszłości. Nasi
klienci będą umiejętnie wykorzystywać
swoje szanse na tym obiecującym rynku,
dysponując pojazdami, które od lat ustanawiają standardy w branży w zakresie
efektywności, bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu wyposażenia i komfortu” – powiedział Hartmut Schick, szef
Daimler Buses podczas premiery nowego Mercedesa-Benza Tourismo.
Na razie proponujemy krótką relację
z premiery, do nowego Tourismo na
pewno jeszcze wrócimy z większą ilością szczegółów.

88 | LIPIEC –SIERPIEŃ 2017 | Transport – Technika – Biznes

Tourismo 3. generacji
W procesie przygotowania Tourismo
3. generacji zaangażowano wielu klientów, którzy wyrażali swoje oczekiwania
wobec nowoczesnego autobusu turystycznego. W efekcie pojawił się główny
wniosek: w tzw. segmencie biznesowym
klienci realizują wszystkie możliwe rodzaje usług, wykorzystując do tego najczęściej jeden model autobusu. Aby nowy
Tourismo mógł kontynuować sukces swojego poprzednika, pojazd musiał być niezwykle wszechstronny, ponieważ tury-

© EvoBus
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Antonio Cavotta,
prezes zarządu
EvoBus Polska

styczne przewozy autokarowe wymagają wielu szczegółowych rozwiązań, a każdy operator może mieć inne wymagania
i potrzeby. W efekcie nowoczesny autokar musi mieć możliwość elastycznej
adaptacji do zmieniających się potrzeb,
bo tylko w ten sposób przyniesie maksymalne korzyści swoim właścicielom.
Nowy Mercedes-Benz Tourismo opracowano z myślą o jak najszerszym spektrum wykorzystania, począwszy od komunikacji wahadłowej, poprzez komfortowe
przewozy regionalne, a na przewozach
turystycznych na najwyższym poziomie
skończywszy. Projektując nowy model,
chciano przenieść najlepsze cechy pojazdu poprzedniej generacji, dodając jednocześnie wiele nowych. Celem naczelnym było jeszcze większe podniesienie
atrakcyjności tego modelu i obniżenie
całkowitego kosztu własności. Miał się
stać bardziej wszechstronny, efektywny
ekonomicznie i bezpieczniejszy. Powinien być również atrakcyjny stylistycznie, oferując najwyższy poziom komfortu i funkcjonalności.

Podstawowe fakty
Gamę nowego Tourismo tworzą 4
modele w 3 długościach (12,3, 13,1 oraz
13,9 m), w wersjach 2- lub 3-osiowych.
Autokar może zabrać od 53 do 60 pasażerów. Nowością jest to, że wszystkie
warianty mogą być przystosowane do
ruchu lewostronnego. Wersje o długości

„Samochody Specjalne”: Czy polscy klienci
przyjmą dobrze nowy model Tourismo?
Antonio Cavotta: Myślę, że nasi klienci
przyjmą nowy autobus Mercedes-Benz
Tourismo w równie entuzjastyczny sposób jak ja. Zobaczą, że to nie jest po prostu następca dotychczas produkowanego
modelu, w którym wymieniono niektóre
elementy, poprawiono stylistykę, ale wiele
elementów nowego autokaru zostało zaprojektowanych całkowicie od nowa. Pojawiły się w nim również komponenty
i układy, których w modelu poprzedniej
generacji po prostu nie było – zwłaszcza
w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
komfortu kierowcy i pasażerów. Dla naszych klientów aspekty związane z bezpieczeństwem i ekonomiką eksploatacji
są bardzo ważne, więc liczę na to, że docenią oni to, jak duży postęp zrobiliśmy
w tej dziedzinie. Wspomnę chociażby
o zredukowaniu zużycia paliwa o 4–7%
w porównaniu z modelem Euro VI poprzedniej generacji. Jest to duża zmiana,
bo przy przebiegu rocznym na poziomie
100 tys. km zaoszczędzić można nawet
do 2000 l paliwa w skali roku.
Czy pojawienie się modelu Tourismo
nowej generacji może zwiększyć w Polsce popyt na modele nieco starsze,
używane?
To zależy od profilu działalności klienta.
Niektórzy z naszych klientów po prostu
nie mogą sobie pozwolić na używanie
starych autokarów. Są związani kontraktami, w których dość restrykcyjnie
określono maksymalny wiek pojazdu.
Są oczywiście także tacy, którzy chętnie
zainteresują się pojazdami używanymi.
W Polsce jeszcze przed oficjalną premierą odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie nowym Tourismo nowej
generacji. Wielu klientów chce zamówić
nowy pojazd i jak zawsze na początku produkcji będziemy musieli stoczyć w fabryce walkę o przydział odpowiednio dużej

liczby pojazdów, które zaspokoją już istniejący popyt. Co istotne, nowy model
będzie początkowo produkowany równolegle do starego. Zainteresowanie nowym
modelem jest już na porównywalnym
poziomie, jakim cieszył się poprzedni
Tourismo w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zakładając, że fabryka wyprodukuje dla
Was wystarczającą liczbę pojazdów, na
jaką sprzedaż nowego modelu można
liczyć do końca roku 2017?
Przede wszystkim liczę na utrzymanie
dotychczasowych udziałów rynkowych,
a przypomnę, że w ostatnich latach w segmencie autokarów turystycznych było
to co najmniej 50%, biorąc pod uwagę
obie marki Mercedes-Benz i Setra. Wielkość sprzedaży zależy oczywiście od zamówień. Czasem klient zamawia 10 nowych autobusów, a czasem tylko 2 –
zależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Na szczęście polscy przewoźnicy
autokarowi radzą sobie bardzo dobrze na
poziomie ogólnoeuropejskim, są bardzo
konkurencyjni. Mam tu na myśli nie tylko
ceny, ale ogólnie jakość obsługi i osiągi
flot. Dociera do mnie bardzo wiele pozytywnych opinii na temat polskich przewoźników. Wraz z ich sukcesem pojawi
się i nasz sukces sprzedażowy.
Jeśli uda nam się zwiększyć udziały rynkowe, nie będę mieć nic przeciwko temu,
ale na pewno nie będziemy kupować
udziałów. Dobrze będzie również, gdy
poziom naszej sprzedaży będzie większy
niż wartość średniorynkowa, bo to oznacza, że się rozwijamy. Utrzymanie udziałów rynkowych na tak wysokim poziomie nie jest wcale łatwe, musimy działać
bardzo rozważnie. Konkurencja jest nam
potrzebna, ponieważ pomaga nam doskonalić naszą organizację i oferowane
produkty. Brak konkurencji nie sprzyja
przecież doskonaleniu – widzieliśmy to
na przykładzie wielu graczy w różnych
sektorach rynku. Reasumując: jeśli powtórzymy nasze osiągnięcia z lat ubiegłych, będę zadowolony.
Myślę, że nowy Mercedes-Benz Tourismo
będzie naszym mocnym argumentem, aby
przekonać klientów, by z nami współpracowali i byli z tej współpracy zadowoleni.
Jeszcze raz powtórzę: ich sukces przekłada się na nasz. Ta prosta zasada jest
kluczowa.
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12 m i 3-osiowe o długości 13 m mają
bagażniki o pojemności 9,9 m3, natomiast
przygotowane z myślą o transporcie dalekobieżnym: wersja 2-osiowa o długości
13 m i wersja 14-metrowa mają bagażniki o pojemności 12,1 m3.
Aby obniżyć opory ruchu, zoptymalizowano własności aerodynamiczne nadwozia, uzyskując współczynnik oporu
czołowego wynoszący zaledwie 0,33. Na
tak niską wartość wpływa m.in. zoptymalizowany kształt szyby przedniej,

du, ale również obniżenie masy (200 kg
w wersji 2-osiowej), zmiany w układzie
napędowym oraz nowe systemy zarządzania energią.
W autokarze montowane są silniki
OM 936 (7,7 dm3) lub OM 470 (10,7 dm3)
najnowszej generacji, w regulacjach
354 KM/260 kW (OM 936) oraz w przypadku silnika OM 470: 360, 394, 428,
456 KM (odpowiednio 265, 290, 315
i 335 kW). Dostępne są 3 wersje 6-biegowej manualnej skrzyni przekładniowej,

Emergency Braking AEBS. W opcji znajduje się system monitorujący zmęczenie
kierowcy oraz system hamowania awaryjnego ABA 3, który może uruchomić
pełne hamowanie awaryjne przed przeszkodami stacjonarnymi i ruchomymi
i do prędkości 60 km/h jest w stanie
całkowicie zapobiec kolizji. Wkrótce ma
się pojawić system ABA 4. W przypadku
zderzenia czołowego kierowcę chroni
całkowicie zmodyfikowana przednia
osłona przeciwwjazdowa.
Nowy Tourismo dziedziczy najlepsze cechy swojego poprzednika, a jednocześnie wyznacza
nowe standardy w zakresie
ekonomiki eksploatacji, bezpieczeństwa, komfortu i jakości
wyposażenia

nowa koncepcja uszczelnienia paneli
nadwozia, wycieraczki o nowym kształcie, lusterka o aerodynamicznych osłonach
i osłony podwozia minimalizujące opory
przepływu powietrza pod pojazdem. Całe
podwozie przy jeździe z prędkością powyżej 90 km/h obniża się o 20 mm. Aby
w jeszcze większym zakresie redukować zużycie paliwa, w nowym Tourismo
zastosowano znany z samochodów ciężarowych Mercedes-Benz system PPC,
optymalizujący strategię doboru przełożeń w zależności od topografii aktualnie pokonywanej trasy. Jazdę ułatwia
również tempomat adaptacyjny, a system Eco Driver Feedback na bieżąco
przekazuje kierowcy wskazówki dotyczące jazdy ekonomicznej.
Te wszystkie nowe cechy korzystnie
wpływają na obniżenie całkowitego kosztu własności i użytkowania (TCO), będącego kluczową sprawą w transporcie
pasażerskim. Nowy Tourismo, w porównaniu z poprzednim modelem Euro VI,
spala od 4 do 7% paliwa mniej. Na obniżenie zużycia paliwa ma wpływ nie
tylko optymalizacja aerodynamiki pojaz-

opcjonalnie skrzynia zautomatyzowana
PowerShift oraz w wersjach z kierownicą
po prawej – ZF EcoLife.
Nowy Tourismo jest również najbezpieczniejszym autokarem w swojej
klasie, standardowo wyposażonym w takie systemy jak ESP, Brake Assist, retarder, kontrola pasa ruchu oraz wspomaganie hamowania awaryjnego Advanced
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Dostępne są dwie wersje kokpitu: Basic
Plus i Comfort Plus, dzięki czemu łatwiej
dostosować poziom wyposażenia do realizowanych zadań
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Przeprojektowany przedział pasażerski ma zapewnić podróżującym maksymalny komfort, liczba opcji wyposażenia
jest bardzo długa…

Wyposażenie – lista bez końca
W nowym Tourismo połączenie formy i funkcji jest wyraźnie zauważalne.
W przypadku kierowcy zadbano o jak
najmniejsze obciążenie prowadzeniem
pojazdu, w przypadku pasażerów – o maksymalny komfort podróżowania.
Całkowicie przeprojektowano miejsce
pracy kierowcy. W wyposażeniu znalazły się dwie wersje kokpitu: podstawowy
Basic Plus oraz Comfort Plus, w którym
oprócz doskonałej funkcjonalności dodatkowo położono nacisk na elementy
dekoracyjne i umieszczono rozbudowane
centrum multimedialne.

Nie zapomniano o pasażerach – mają
się we wnętrzu czuć jak w domu: komfortowo i bezpiecznie. W tym celu przeprojektowano cały przedział pasażerski
– wprowadzono nowy system oświetlenia, zmodyfikowano kolorystykę sie-

dzeń (w wariancie bazowym siedzenia
są dwukolorowe), udostępniono pokładowe bezprzewodowe multimedialne
centrum rozrywki, poprawiono 2-strefową klimatyzację.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Jens Schroth

Tomasz Bartoszewicz

Od 1 października będzie nowym kierownikiem sprzedaży w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Pierwsze doświadczenia w sprzedaży zdobywał u Air Liquide – światowego potentata w branży gazowej, technologiach i usługach dla przemysłu. W roku 2000 rozpoczął pracę w dziale
sprzedaży w koncernie Daimler, a w 2004 przeniósł się do Schmitz
Cargobull. Tam pełnił początkowo funkcję regionalnego kierownika
sprzedaży, a następnie International Key Account Managera.
W firmie Kögel otrzymał zadanie wzmocnienia pozycji marki na
strategicznym rynku krajów niemieckojęzycznych oraz nadzorowania
regionalnych kierowników sprzedaży i zwiększenia bazy strategicznych
klientów kluczowych.

Od 2010 r. właściciel i dyrektor zarządzający w PTM Polska, firmie
specjalizującej się w sprzedaży naczep z ruchomą podłogą. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ma wieloletnie
doświadczenie w branży pojazdów ciężarowych. Był prezesem zarządu
w firmie Polkon. Następnie piastował stanowisko dyrektora handlowego w Wieltonie. Preferowane obszary działalności zawodowej to:
technologie dla sektora komunalnego, drzewnego i rolniczego, projektowanie konstrukcji nadwozi specjalistycznych, marketing, finanse, rachunkowość, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie projektami, logistyka
i telematyka w transporcie. Prywatnie ojciec trojga dzieci, pasjonat
piłki nożnej, narciarstwa i żeglarstwa.

George Juganar

Ralf Nitzschke

Czasowo, bo od 1 lipca do 30 września br., wykonuje obowiązki
prezesa zarządu. Jest absolwentem uniwersytetu w Bremie.
Karierę w bankowości zaczynał w latach 90. Pracował w Citibanku
w Bremie, w bremeńskim Instytucie Ekonomicznym i w Frankfurter
Kreditbank w Düsseldorfie. W roku 1997 przeniósł się do Ford Bank
Germany w Kolonii, a następnie dołączył do Ford Financial Europe –
najpierw w Amsterdamie jako analityk finansowy koordynował
działania w siedmiu krajach, a następnie w Londynie zajmował się
wszystkimi europejskimi rynkami, na których działała wówczas firma.
Od 2004 r. ściśle związany z Toyota Kreditbank Germany (TKG) oraz
Toyota Financial Services Europe & Africa Region (TFS EAR). Zarządza
obszarami operacji, finansów i skarbu. W roku 2015 objął stanowisko
dyrektora zarządzającego TKG oraz wiceprezesa TFS EAR. Od marca
br. jest członkiem rady nadzorczej Toyota Bank Polska.

Brał udział w tworzeniu i rozruchu zakładu VW Crafter we Wrześni
– najnowszej i najnowocześniejszej fabryki VW na świecie – i od początku pełni funkcję jej dyrektora. Ukończył Wydział Inżynierii Procesów Chemicznych na Uniwersytecie w Dortmundzie. Z koncernem
Volkswagen AG zawodowo związany jest od listopada 1986 r. Pracował
m.in. w zakładach Audi oraz Porsche. Od 2013 r. swoje dotychczasowe
doświadczenie wykorzystuje dla marki samochody użytkowe. Spędził
trzy lata w zakładach VW w Meksyku, rok w Chinach, pięć lat w Indiach. Pracował również na Słowacji. W Polsce mieszka i pracuje od
pięciu lat. Jest żonaty i ma dwie córki. W wolnych chwilach jeździ na
rowerze, chodzi po górach i gra w golfa.
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Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
87−100 Toruñ
tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38 fax 056/ 658−66−10
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zaprosili nas
DAF na jazdy testowe nowymi pojazdami
XF i CF.
KH-kipper na swoje stoisko na zlocie tuningowanych ciężarówek Master Truck.
Scania na testy prasowe nowej gamy swoich pojazdów budowlanych.
Schmitz Cargobull na uroczystość z okazji
125-lecia firmy.

-

Renault Trucks Polska na polski finał konkursu Optifuel Challenge 2017.
Instytut Transportu Samochodowego, Rada
Naukowa ITS oraz partnerzy na konferencję
pt. Autonomiczna przyszłość transportu drogowego.

W SIERPNIU NA ANTENACH

ORAZ

Sierpień to pełnia sezonu zlotowego, dlatego nie zabraknie relacji z takich imprez. Przekonacie się
też na przykładzie relacji z 13. opolskiego zlotu Master Truck, objętego patronatem medialnym
przez radiową Jedynkę, że media mogą ze sobą nie tylko współistnieć, ale i współpracować.
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

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:

1. odcinek sierpniowy
Nietuzinkowy MAN TGX; nowy cykl
o niebezpiecznych przejazdach
kolejowych; pierwsza część relacji
z Opolagry; życiorys ciężarówki niezwykłej
– Mercedesa Econica; strażacki zlot
Fire Truck Show.

2. odcinek sierpniowy
DAF nie lękający się różnorodnych zadań;
drugi odcinek cyklu o niebezpiecznych
przejazdach kolejowych; dokończenie
relacji z targów Opolagra; historia
wprowadzania norm Euro; wspomnienia
z 12 zlotów Master Truck.

3. odcinek sierpniowy
Uniwersalne Iveco do rozmaitych zadań
transportowych; kolejna przestroga
z przejazdu kolejowego; zlot oldtimerów
w Oławie; pierwsza relacja
z 13. opolskiego zlotu Master Truck.

4. odcinek sierpniowy
Scania nowej generacji R 450; kolejny
odcinek cyklu o niebezpiecznych
przejazdach kolejowych; dokończenie
relacji ze spotkania weteranów szos
w Oławie; najmocniej błyszczące gwiazdy
na 13. zlocie Master Truck.

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

Zapraszamy do oglądania!
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