12 W podróż autokarem, pociągiem
czy samolotem?
Mobilność wzrosła w ostatnich latach m.in.
dzięki większej dostępności transportu zbiorowego i znacznej obniżce kosztów. Wybierając się w dalszą podróż, mamy do dyspozycji
trzy podstawowe środki transportu zbiorowego: autokar, pociąg i samolot.

29 Autobusowa elektryfikacja
Coraz częściej do napędu autobusów wykorzystywane są układy hybrydowe spalinowo-elektryczne lub czysty napęd elektryczny bazujący na energii zgromadzonej
w akumulatorach. Istotne jest to, że elektryfikacja autobusów jest trendem nieodwracalnym.

38 Comtrans 2017
Rynek pojazdów użytkowych wyraźnie odczuwa ożywienie koniunktury gospodarczej
w Federacji Rosyjskiej. Targi pojazdów użytkowych Comtrans 2017 to doskonała okazja,
aby zaprezentować najnowsze trendy.

62 Czysta doskonałość DAF
– odsłona druga
DAF Trucks konsekwentnie modernizuje
swoje samochody ciężarowe, aby ich użytkownikom zapewnić jeszcze większą rentowność eksploatacji. Najnowsze modyfikacje przebiegają pod hasłem Pure Excellence,
czyli Czysta Doskonałość.

86 20. urodziny
„Samochodów Specjalnych”
Tyle lat istnienia na trudnym rynku wydawniczym to sukces wydawcy i zespołu redakcyjnego. Sukces, który z całą pewnością warto
świętować. Dlatego postanowiliśmy wystąpić
w roli gospodarzy jubileuszowej gali.
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Łączność, elektromobilność
i automatyzacja
Oczywiście nie wiem, jak będzie wyglądać przyszłość, ale trochę
znam kierunki, w jakich zmierza branża pojazdów użytkowych.
Technologie, które w największym zakresie wpłyną na przyszłość drogowego transportu towarowego, to łączność, elektromobilność i automatyzacja.

M

imo że zarówno „ciężarowe” kwestie łączności,
elektromobilności i automatyzacji (jazdy autonomicznej) w dużym zakresie rozwijane są
niezależnie od siebie, to ich rzeczywista moc
uwolni się, gdy uda się je maksymalnie zespolić i wykorzystać. Wtedy przyniosą korzyści dla
transportu drogowego i całego społeczeństwa,
zwiększając bezpieczeństwo na drogach,
obniżając zatłoczenie dróg i ogólnie
– poprawiając jakość życia.
Pojawia się jednak na horyzoncie pewien
problem do rozwiązania: w jaki sposób i jak
szybko inteligentne ciężarówki i inteligentne
autostrady mogą zostać ze sobą zintegrowane,
aby przyspieszyć wzrost efektywności transportowej? Rozwój obu tych obszarów musi
postępować równolegle, inaczej oczekiwane
efekty się nie pojawią.
Istnieje również niebezpieczeństwo, że
szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe
oraz praktyczne wdrażanie „inteligentnych”
rozwiązań mogą być utrudnione, jeśli floty
transportowe, producenci i agencje rządowe
zaczną się zbytnio martwić o to, co należy zbudować jako pierwsze: inteligentny samochód
czy inteligentną drogę? Mamy zatem klasyczny
dylemat jajka i kury (co było pierwsze,
pamiętamy?).
Klienci – użytkownicy końcowi – niewątpliwie czekają na te zaawansowane rozwiązania. Podobnie społeczeństwo. Okazuje
się, że nawet osoby odpowiadające za stan
prawny także liczą na szybkie pojawienie się
transportowych innowacji, chociaż, jak wielokrotnie sygnalizowaliśmy, to właśnie od strony
legislacyjnej mamy największe opóźnienia.

Patrząc na kwestie łączności na całej
długości łańcucha dostaw, możemy się spodziewać, że masowe i pełne wykorzystanie
danych doprowadzi ostatecznie do tego, że
również same ładunki na wszystkich etapach
transportu będą znajdować się w czasie rzeczywistym w strumieniu danych, co zwiększy
wydajność i efektywność.
Nadejście elektromobilności w drogowym
transporcie towarowym w żadnym wypadku
nie usunie z niego silnika Diesla. Będzie on
stale doskonalony, zwłaszcza że pomocne są
przy tym inne nowe rozwiązania wprowadzane
w takich obszarach, jak poprawa własności
aerodynamicznych pojazdów i doskonalenie
przeniesienia mocy z silnika na koła.
Elektryfikacja napędu pojazdów użytkowych pomoże w dokonaniu przemian otoczenia
infrastrukturalnego – pojazdy nieemitujące zanieczyszczeń – spalin – i jeżdżąc, wytwarzające
minimalny hałas, będzie można wykorzystywać
w bliższym otoczeniu człowieka. Na razie największe szanse na elektryfikację mają pojazdy
realizujące końcowy etap dostaw, czyli operujące na tzw. ostatniej mili.
Tak naprawdę dopiero autonomiczne
pojazdy zmienią zasady gry. Autonomiczne
ciężarówki nie pojawią się na drogach jako jakieś jednorodne rozwiązanie. Automatyzacja
rozwija się wieloma ścieżkami, wiele niezbędnych do pełnej autonomii rozwiązań już zostało
zastosowanych w praktyce – chociażby systemy hamowania awaryjnego czy kontrola
zmiany pasa ruchu.
Miejmy nadzieję, że wraz z przenikaniem
coraz większej liczby innowacji pozwalających
na coraz większą automatyzację jazdy coraz
mniej wymagać będziemy od kierowcy,
aby jechał bardziej bezpiecznie i wydajnie.
Aż w końcu kiedyś… nie będzie on potrzebny.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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ELEKTRYCZNY
MINIBUS AUTOMETU
lektryczny minibus firmy Automet z Sanoka zadebiutował na tegorocznych targach Busworld w Kortrijk. Prace nad Automet MiniCity Electric rozpoczęły się dwa lata
temu i były odpowiedzią na zapytania klientów.
Pojazd zbudowano z elementów podwozia Mercedes-Benz.
© Automet

E

Co ważne, już w 2018 r. pierwszy elektryczny minibus wyruszy na polskie drogi. Zostanie on dostarczony gminie Wągrowiec. Automet jako jedyny
producent złożył ofertę na dostawę elektrycznego
minibusa i wygrał przetarg. Zakupiony autobus
będzie wykorzystywany do komunikacji w centrum miasta oraz do przewozów osób niepełnosprawnych.

do 200 km. Minibus może pomieścić 22 osoby
(13–19 miejsc siedzących i 3–9 miejsc stojących).
Sprawdzi się w małych miastach, na ulicach
o małym natężeniu ruchu, w sytuacjach, gdzie duży
autobus nie jest konieczny.

Automet Electric (prezentowany także na okładce)
o dmc. 5,5 t jest wyposażony w silnik elektryczny
o mocy 150 kW. Pojazd zasilany jest przez baterie litowo-jonowe o pojemności do 90 kWh,
co pozwala na uzyskanie zasięgu operacyjnego

Nadwozie minibusa to konstrukcja szkieletowa zbudowana w oparciu o ramę podwozia. Podłużnice
ramy wykonano z prostokątnych profili grubościennych z wkomponowanymi fragmentami ramy
pojazdu bazowego.

Dodajmy, że firma Automet została założona
w 1990 r. przez Józefa Leśniaka. Początkowo był
to warsztat mechaniczno-stolarski. Obecnie Automet Group zatrudnia 250 osób i zajmuje się
m.in. zabudową autobusów i wykańczaniem ich
wnętrz, produkcją foteli samochodowych i linii
produkcyjnych. Większa część produkcji Autometu (80%) jest eksportowana. Samochody zabudowane w Sanoku jeżdżą po ulicach Węgier,
Słowacji, Słowenii, Francji, Szwecji i Niemiec,
a także krajów Bliskiego Wschodu.
(RP)

© DBK

wzmocni naszą pozycję w zakresie sprzedaży pojazdów lekkich i średnich
marki Iveco na polskim rynku. Jednocześnie cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom jeszcze większą dostępność usług serwisowych
w tym regionie” – mówi Tomasz Urbanowicz, prezes spółki CTC oraz zarządzający pionem Iveco w Grupie DBK.

KOLEJNY ODDZIAŁ GRUPY DBK
o sieci serwisowej Grupy DBK dołączył nowy oddział w Olsztynie.
To już 21. obiekt Grupy w Polsce, a 7. z autoryzacją marki Iveco.
Serwis usytuowany przy ul. Lubelskiej 48 działa na olsztyńskim rynku
od wielu lat, a samą autoryzację Iveco ma od 20 lat.

D

„Uruchomienie kolejnego punktu z autoryzacją Iveco to dla nas istotny krok
w dalszym rozwoju biznesu. To już 7. oddział, w którym oferujemy pojazdy
Daily oraz Eurocargo wraz z kompleksową obsługą serwisową pełnej gamy
włoskiej marki. Rozszerzenie usług na warmińsko-mazurskim rynku pozwoli
nam dotrzeć z ofertą do klientów Grupy DBK i nowych użytkowników oraz
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Olsztyński oddział wykonuje również naprawy pogwarancyjne pojazdów
ciężarowych, dostawczych, naczep i przyczep wszystkich marek. Usługi
serwisowe są realizowane na pięciu przelotowych stanowiskach o długości
26 m. Wkrótce serwis zostanie rozbudowany o kolejne stanowiska blacharsko-lakiernicze. Na terenie oddziału działa również Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Nowy oddział, oprócz świadczenia usług dla użytkowników
marki Iveco, ma autoryzację marki Jelcz, w ramach której dokonuje napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Dodajmy, że w oddziale działa program Order & Drive, czyli stała sprzedaż
pojazdów lekkich Iveco Daily, które można obejrzeć i zakupić od ręki z minimum formalności. Oferta dotyczy pojazdów fabrycznie nowych, zabudowanych i gotowych do pracy.
W najnowszym punkcie sieci DBK Truck Center będą także oferowane inne
usługi Grupy DBK w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientom
z branży transportowej. Powstanie tam punkt sprzedaży DBK Rental, czyli
krótko- i długoterminowego wynajmu pojazdów użytkowych. Ponadto klienci
będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza usług finansowych, takich jak
leasing, ubezpieczenia oraz finansowanie.
(RP)

| BIZNES |

PREZYDENT RP
ODWIEDZIŁ
WIELTON SA
czasie wizyty w Wieluniu prezydent
Andrzej Duda, w towarzystwie właścicieli i przedstawicieli zarządu Wielton SA, zwiedził zakłady produkcyjne spółki oraz
otwarte w lutym 2016 r. Centrum Badawczo-Rozwojowe, które posiada jedyną w Polsce, a drugą
w Europie stację do całopojazdowego badania
produktu.
© Wielton

W

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
przyjechał do Wielunia w związku z obchodami
78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W trakcie uroczystości został odczytany Apel Pamięci.
Prezydent złożył również kwiaty pod pomnikiem
upamiętniającym zburzoną synagogę oraz pod
pomnikiem ofiar niemieckiego bombardowania
1 września 1939 r.

w swojej branży nie tylko w Europie, ale i na
świecie. Myślę, że to ważny i symboliczny moment w historii naszej Grupy, która w ciągu ostatnich dwóch lat otworzyła nowy rozdział oparty na
odważnej ekspansji zagranicznej” – powiedział
Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton SA.

„Jesteśmy dumni, że prezydent Andrzej Duda
przyjął zaproszenie i zdecydował się na odwiedzenie naszej firmy. Wielton jest jednym z dowodów na to, że polskie przedsiębiorstwa potrafią osiągnąć sukces i być jednym z liderów

Założona w 1996 r. wieluńska spółka Wielton jest
jednym z trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie, a także znajduje się w pierwszej dziesiątce
największych producentów w branży na świecie.

„Wielton od lat stara się być jednym z pionierów
i przykładów, jeśli chodzi o rozwój bazujący na wartościach, takich jak przywiązanie do jakości czy
dbanie o ludzi wewnątrz organizacji oraz otwarcie na innowacje i nowe rynki. Jestem przekonany,
że Pan Prezydent w czasie swojej wizyty ujrzał
oblicze przedsiębiorstwa, do jakiego chce dążyć
cała polska gospodarka. Obraz, jaki wyłania się z naszej dotychczasowej działalności oraz planów na
najbliższe lata, pokazuje również, że polskie firmy
potrzebują wsparcia na każdym etapie swojego
rozwoju” – dodał Mariusz Golec.
(RP)

ULTRA-SEAL WYGRYWA PROCES
wa niemieckie sądy – Sąd Rejonowy w Bonn oraz Wyższy Sąd Apelacyjny w Kolonii – odrzuciły apelację wniesioną przez BundesReifenVerband (BRV – Niemieckie Stowarzyszenie Producentów
Opon), której przedmiotem był pozew o nielegalnym użyciu rozwiązania
Ultra-Seal na niemieckim rynku.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy BRV, zrzeszające m.in. niemieckich producentów opon segmentu premium, dość otwarcie atakowało użytkowników stosujących Ultra-Seal oraz prowadziło akcję w mediach branżowych,
której celem było wykazanie nielegalności zastosowania tego produktu. Powoływano się przy tym na paragraf 36 StVZO (niemieckie prawo o ruchu
drogowym – German Road Vehicle Registration Regulations) i wytyczne
ogłoszone przez Federalne Ministerstwo Transportu. Z kolei swoje kontrargumenty producent Ultra-Seal publikował na łamach fachowej prasy oponiarskiej. Jak pisaliśmy, sądy dwóch instancji oddaliły pozew wniesiony
przez BRV.
Problemem dla BRV była zwiększona trwałość opon (tym samym spadek popytu na nowe opony) dzięki wykorzystaniu Ultra-Seal, wynikająca ze zmniejszonego zużycia ogumienia, w którym ciśnienie utrzymywane jest stale na
optymalnym poziomie.
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© Ultra-Seal

D

Po udanym zakończeniu spraw sądowych Ultra-Seal może ponownie rozszerzać swoją działalność na rynku niemieckim – proces ten w istotny sposób
został zahamowany przez wcześniejsze działania podejmowane przez BRV.
Firma Ultra-Seal działa na rynku amerykańskim od ponad 40 lat. Jej produkt
to płyn zabezpieczający opony przed potencjalnymi nieszczelnościami, przebiciami i uszkodzeniami (wystrzałem). Uszczelnia większość przebić w momencie ich wystąpienia, gwarantuje zmniejszenie ilości wydzielającego się
ciepła oraz wydłuża żywotność, utrzymując w oponie właściwe ciśnienie,
co korzystnie odbija się również na zmniejszeniu oporów toczenia i zużyciu
paliwa przez pojazd.
(DP)

| BIZNES |

3M PROMUJE
TECHNOLOGIE
DLA TRANSPORTU

© Mega

„Means of Transportation” to najnowsza kampania 3M skierowana do producentów pociągów,
autobusów, samochodów i innych pojazdów. Jej
celem jest promocja trzech rozwiązań technologicznych najważniejszych dla branży transportowej: VHB (taśmy stosowane w środkach transportu), Cubitro (tarcze ścierne) i Peltor (nauszniki
ochronne).

MEGA Z NYSY W GRUPIE BENALU
rancuska grupa Benalu zakupiła 100%
udziałów w firmie Mega, która jest
znanym polskim producentem naczep
i przyczep.

F

W skład Grupy Benalu wchodzą firmy Benalu
i Bennes Marrel. Ich zakłady produkcyjne mieszczą się w Lievin i Andrezeeux-Boutheon, w których pracuje około 500 osób. Grupa jest jednym
z europejskich producentów naczep i przyczep
oraz zabudów pojazdów. Jej roczne obroty sięgają 120 mln euro.
Dotychczasowa produkcja w Nysie pod marką
Mega będzie kontynuowana. Inwestor zamierza
zainwestować w firmę ponad 9 mln zł (2,12 mln
euro). Inwestycja pozwoli na usprawnienie produkcji, rozszerzenie asortymentu produktów

i ponaddwukrotne zwiększenie liczby produkowanych pojazdów. Benalu oprócz inwestycji
wniesie też do firmy Mega swoje pięćdziesięcioletnie doświadczenie w organizacji produkcji pojazdów.
Benalu udostępni Medze swoje najnowsze
technologie i rozwiązanie produkcyjne. Widocznych efektów można się spodziewać w pierwszej połowie przyszłego roku. „Benalu jest solidnym inwestorem z dużym doświadczeniem
w zakresie produkcji pojazdów do transportu masowego, dlatego te plany są jak najbardziej
realne. Będąc w dobrej kondycji finansowej,
firma Mega uzyskała szanse na przyspieszenie
rozwoju, a zatrudnieni ludzie na lepsze warunki
pracy” – powiedział Jerzy Stawiński, prezes
zarządu Megi.
(RP)

„Celem najnowszej kampanii Means of Transportation jest pokazanie klientom firmy, jak nasze produkty wpływają na poprawienie warunków i jakości ich pracy oraz w jaki sposób ich stosowanie
wpływa na poprawę stanu środowiska. Nasze
rozwiązania to wdrożona w praktykę wiedza, która
pozwala nam dalej się rozwijać” – mówi Marcin
Domański, specjalista ds. rozwoju rynku.
Akcja prowadzona przez 3M Poland rozpoczęła się
we wrześniu br. i potrwa do końca roku. Kierowana
jest przede wszystkim do konstruktorów, inżynierów procesów, pracowników działów zakupów,
ale także do użytkowników końcowych, czyli pracowników zakładów produkcyjnych. Kampania
pozwoli im zrozumieć, jak wybór konkretnych produktów wpływa na efektywność i jakość ich pracy.
W ramach kampanii zaplanowano szeroką komunikację online, w portalach branżowych oraz
kanałach społecznościowych. Kampanię Means
of Transportation wspierać będzie także konkurs
skierowany do profesjonalistów branży produkcji
środków transportu.
(RP)

KNORR-BREMSE WYCOFUJE SIĘ Z ZAKUPU AKCJI HALDEX
półka Knorr-Bremse AG 19 września br. opublikowała informację
o wycofaniu swojej oferty złożonej wszystkim akcjonariuszom Haldex AB i tym samym rezygnacji z proponowanej fuzji obu przedsiębiorstw. Przypomnijmy, że jesienią 2016 r. Knorr-Bremse złożyło publiczną
ofertę udziałowcom firmy Haldex związaną z chęcią wykupu wszystkich akcji.

S

Zarząd Knorr-Bremse podjął tę decyzję w oparciu o szczegółową ocenę
wszystkich opcji i wzięciu pod uwagę interesów wszystkich akcjonariuszy,
postępując zgodnie z zaleceniami Szwedzkiej Rady Bezpieczeństwa (Swedish Securites Council – SSC), która nie wyraziła zgody na przedłużenie czasu
trwania oferty wykupu akcji. Do udanego zakończenia planowanego przejęcia akcji Haldex niezbędna była współpraca z radą nadzorczą tej firmy, która
(zgodnie z oświadczeniem Knorr-Bremse) nie wykazała wystarczającej woli
współpracy.
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Tym samym zarząd firmy Haldex postąpił wbrew ustaleniom, jakie zapadły
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, na którym udziałowcy zadecydowali o konieczności współpracy z Knorr-Bremse w celu zakończenia procesu akwizycji.
Był to powód, dla którego Knorr-Bremse podjęło decyzję o odstąpieniu od
planowanych działań. Dlatego udziały w akcjach Haldex objęte ofertą wykupu nie zostaną zakupione przez Knorr-Bremse i pozostaną własnością dotychczasowych właścicieli, którzy nie muszą podejmować żadnych działań.
Knorr-Bremse postępuje zgodnie z dobrze sprawdzoną strategią ukierunkowaną na rentowny rozwój i wzmacnianie pozycji firmy na rynku pojazdów
użytkowych. W dalszym ciągu firma będzie rozszerzać swoją ofertę rozwiązań
systemowych, na które popyt klientów stale wzrasta.
(DP)
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„Wybór środka transportu zależy od wielu czynników, przy czym
najważniejszą rolę odgrywają ich dostępność oraz koszty.
W Polsce jesteśmy obecnie świadkami rewolucji w międzymiastowym transporcie zbiorowym”.

ymienione środki transportu
różni czas przejazdu, wpływ
na środowisko i liczba przewożonych jednocześnie pasażerów. Warto
natomiast zwrócić uwagę, że w kwestii
kosztów różnice zacierają się, przewoźnicy oferują bowiem różne promocje oraz
specjalne taryfy. Dodatkowo wejście na
rynek tanich linii lotniczych znacząco
zmieniło układ sił, powszechnie zdarzają
się obecnie sytuacje, gdy na danym odcinku najtańsze bilety mogą zaoferować
linie lotnicze.

Bezpieczeństwo
Wszystkie trzy wspomniane środki
transportu cechują się bardzo dużym
bezpieczeństwem. Wypadki z udziałem
samolotów, pociągów i autokarów zdarzają się niezwykle rzadko, szczególnie
w porównaniu z indywidualnym transportem samochodowym. Dzieje się tak
przede wszystkim dlatego, że przewoźnicy stosują rygorystyczne procedury
bezpieczeństwa, normy czasu pracy,
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floty pojazdów/samolotów z urzędu podlegają regularnej kontroli technicznej,
a obsługa (piloci, maszyniści, kierowcy)
to doświadczeni profesjonaliści w swoich dziedzinach. Jeśli już dojdzie do katastrofy, jest ona zwykle wynikiem błędu
ludzkiego bądź też niestosowania procedur związanych z bezpieczeństwem
(zmęczenie wynikające z przekroczenia
czasu pracy, niedopatrzenie przy czynnościach serwisowych, błąd w nawigacji/ustawieniu zwrotnicy itp.).
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W podróż
autokarem,
pociągiem czy
samolotem?
Piotr Muskała
Mobilność wzrosła w ostatnich latach
m.in. dzięki większej dostępności
transportu zbiorowego i znacznej obniżce
kosztów. Wybierając się w dalszą podróż,
mamy do dyspozycji trzy podstawowe
środki transportu zbiorowego:
autokar, pociąg i samolot.

W przypadku transportu zbiorowego
w Polsce coraz więcej jest pojazdów nowoczesnych (samoloty, autokary, składy
pociągów), a co za tym idzie wyposażonych w dodatkowe systemy wspierające zarówno bezpieczeństwo czynne,
jak i bierne. W autokarach stosowane są
obligatoryjnie systemy ABS i ESP, dostępne są aktywne tempomaty pozwalające na utrzymanie zadanej odległości
od pojazdu poprzedzającego, układy hamowania awaryjnego przed przeszkodą,

systemy monitorujące stan psychofizyczny kierującego (zapobiegające zaśnięciu) i wiele innych. Lokomotywy i składy
kolejowe od lat wyposaża się w urządzenia chroniące maszynistę przed zaśnięciem, zaawansowana automatyzacja sterowania ruchem (w szczególności przy
skrzyżowaniach kolejowo-drogowych)
eliminuje natomiast błędy ludzkie i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa
na kolei. Rozkłady jazdy pociągów (zarówno osobowych, jak i towarowych)

układane są tak, aby zminimalizować
ryzyko wypadku. Procedury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym od lat są bardzo ostre, a zastosowanie nowoczesnych
metod nawigacji sprawia, że katastrofy
lotnicze zdarzają się niezwykle rzadko,
głównie podczas startu lub lądowania,
szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Aby zapobiec takim wypadkom, wprowadza się procedury (m.in.
odejście na lotnisko zapasowe, opóźnienie lub anulowanie lotu ze względu na
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© Airbus

Samolot

Przedziały pasażerskie i fotele wszystkich pojazdów są
podobne i dają podobny komfort

© Daimler

Autokar

celem, zdarza się również, że ich pasażerowie padają ofiarami niezrównoważonych psychicznie pilotów, kierowców
i maszynistów. Aby wyeliminować to
stosunkowo nowe, lecz bardzo poważne
zagrożenie, wprowadzono cały szereg
procedur bezpieczeństwa, począwszy
od obowiązkowych badań psychologicznych dla prowadzących pojazdy transportu zbiorowego, przez monitoring GPS,
a skończywszy na kontroli bezpieczeństwa
i ograniczeniach w zakresie wnoszenia
wybranych przedmiotów na pokład samolotu. W tym zakresie najostrzejsze procedury stosowane są w lotnictwie.
Wskazanie najbezpieczniejszego spośród omawianych środków transportu
jest trudne, w literaturze dostępne są różne
statystyki, pokazujące każdy z trzech popularnych środków transportu jako najbezpieczniejszy. Oczywiście wyniki statystyczne uzależnione są od metody badań
i przyjętych założeń, a więc np. tego,
czy przyjmiemy jako odniesienie liczbę
przejechanych kilometrów, czas spędzony
w pojeździe czy liczbę odbytych podróży. Niezależnie od przyjętej metody
wszystkie statystyki wskazują jednak,
że możliwość wypadku podczas podróży

złe warunki meteorologiczne w miejscu
lądowania bądź też elektroniczne systemy nawigacji umożliwiające bezpieczne
lądowanie/start w warunkach ograniczonej widzialności).
Niestety dbałość konstruktorów pojazdów i infrastruktury o bezpieczeństwo
podróżnych nie zawsze wystarczy, by
uniknąć katastrofy. Nawet najlepiej zaprojektowany układ bezpieczeństwa nie
jest w stanie oprzeć się celowym atakom
terrorystycznym. Środki transportu zbiorowego są w ostatnich latach częstym
© PKP

Pociąg

Zły stan techniczny pojazdu, złe wyszkolenie
kierowców, zasłabnięcie kierowcy, przekroczenie czasu pracy przez kierowcę, przekraczanie przepisów ruchu drogowego (prędkość, tonaż itp.), awaria pojazdu (opona, układ
hamulcowy, układ kierowniczy)
Inni użytkownicy dróg (kierowcy, piesi, rowerzyści), atak terrorystyczny, siły natury (np.
silny wiatr)

Kolej
Nieprzestrzeganie procedur (źle ustawiona zwrotnica,
niezamknięte przez dróżnika zapory, pomyłka w rozkładzie jazdy itp.), niestosowanie przez maszynistę przepisów i procedur (np. ograniczenia prędkości), zasłabnięcie maszynisty, awaria pojazdu lub infrastruktury, zły
stan techniczny pojazdów i infrastruktury
Kierowcy samochodów, atak terrorystyczny, złodzieje
niszczący infrastrukturę, siły natury (np. zwalone drzewa),
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-----------------------------------------------

Czynniki
zewnętrzne

Autokar

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

Czynniki
wewnętrzne

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

Tabela 1. Wybrane czynniki ryzyka
w transporcie zbiorowym
Samolot
Nieprzestrzeganie procedur, złe wyszkolenie pilotów, awaria pojazdu lub
infrastruktury, zły stan techniczny pojazdu, błąd kontrolera lotów

Nieprzewidziane złe warunki atmosferyczne, atak terrorystyczny
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© Volvo

Konkurencja na rynku przewozów
dalekobieżnych jest coraz ostrzejsza
– z korzyścią dla pasażerów

Niemal wszyscy
przewoźnicy oferują
nowoczesne, bezpieczne, klimatyzowane autokary

© LOT

© Siemens

Bilety lotnicze
tanieją, a liczba
połączeń lotniczych
stale rośnie

autokarem, pociągiem lub samolotem
jest mniejsza niż trzydzieści do miliarda.
W tabeli przedstawiono podział czynników ryzyka w poszczególnych środkach
transportu.

Czas i koszt
Czas i koszt przejazdu to dwa najważniejsze czynniki decydujące o wyborze środka transportu przez pasażerów, wśród których można wyróżnić dwie
podstawowe kategorie – podróżujących
prywatnie i biznesowo. Pasażerowie prywatni z reguły kierują się głównie kosztem biletu, w związku z czym tradycyjnie wybierają najtańsze dostępne oferty.
Tradycyjnie w Polsce była to kolej, niemniej jednak od czasu wejścia na rynek
tanich przewoźników autokarowych kolej straciła na atrakcyjności. Rozwój sieci
autostrad i dróg ekspresowych spowodował, że nowe autokary (co wcale nie

Trwa
rewolucja
na kolei

oznacza komfortowe – tani przewoźnicy
wzorem tanich linii lotniczych „upychają” bowiem w pojazdach jak najwięcej miejsc, ograniczając poniżej akceptowalnego minimum przestrzeń na nogi)
tanich linii były w stanie przemieszczać
się pomiędzy dużymi miastami w czasie
nieosiągalnym nawet dla najdroższych
pociągów ekspresowych. W odpowiedzi
PKP przystąpiły do modernizacji torowisk i zaczęły realizować obiecywane
od dawna zakupy szybkich składów (Pendolino, Impuls), co pozwoliło skrócić czas
przejazdu na kilku wybranych trasach
(m.in. Warszawa–Wrocław) do porównywalnego z transportem lotniczym,
a nieosiągalnego dla autokarów. Transport lotniczy na krótkich trasach (krajo-
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wych) jest zasadniczo najdroższy, niemniej jednak najszybszy. Od kilku lat
jednak w Polsce dostępne są połączenia
realizowane przez tanie linie, dzięki
czemu (podobnie jak w przypadku tanich
linii autokarowych) podróż samolotem
może być najtańsza.
Abstrahując jednak od warunków
polskich, warto wskazać, że ze względu
na specyfikę poszczególnych środków
transportu w idealnej sytuacji powinny
one się wzajemnie uzupełniać i obsługiwać nieco inne trasy oraz klientów. Transport autokarowy sprawdza się najlepiej
na krótkich trasach (do kilkuset kilometrów), w szczególności zaś w turystyce,
gdzie zapewnia największą mobilność,
nie jest ograniczony siecią dworców czy
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© Lufthansa

Linie lotnicze
oferują catering w cenie biletu (głównie na
długich trasach międzykontynentalnych) lub
dodatkowo płatny

© Daimler

lotnisk i pozwala na dużą niezależność.
Idealnie sprawdza się również jako uzupełnienie (w formie tzw. antenek) transportu kolejowego i lotniczego – dowożąc
pasażerów z lokalnych centrów komunikacyjnych (hubów) do mniejszych miejscowości – tam, gdzie nie opłaca się budować lub utrzymywać infrastruktury
kolejowej i lotniczej. Transport kolejowy
najlepiej sprawdza się na trasach regionalnych – od kilkuset do tysiąca – dwóch
tysięcy kilometrów. Jeśli wykorzystać
szybkie pociągi i infrastrukturę kolejową
(dworce w centrach miast), mamy najszybszy środek transportu międzymiastowego o zasięgu krajowym i regionalnym. Transport lotniczy sprawdza się
natomiast najlepiej na najdłuższych trasach, powyżej tysiąca kilometrów, tam
jest bowiem bezkonkurencyjny czasowo,
a przecież czas to pieniądz.

Na długich trasach miłym urozmaiceniem są napoje i posiłki

W wysokiej
klasy autokarach dalekobieżnych częstym elementem wyposażenia jest
kuchnia, która może wydać
ciepłe napoje i drobne
przekąski

© PKP

Na kolei standardem są wagony
restauracyjne, dające
możliwość spożycia
posiłku

Toaleta

Dostęp do internetu
Rozrywka

Optymalny dystans

Najdłuższy, optymalny tylko przy krótkich dystansach i odpowiedniej infrastrukturze drogowej
Wysoki na krótkich dystansach, najwyższy do zwiedzania, brak możliwości
przemieszczania się po pojeździe podczas jazdy
Mała, niewygodna, możliwość skorzystania z toalet na stacjach benzynowych podczas postojów
Z reguły powszechny
Filmy, muzyka, internet, dostęp zależny
od przewoźnika
do 500 km

Kolej
Krótki, w przypadku istnienia odpowiedniej infrastruktury

Najwyższy, w przypadku starych wagonów bardzo niski, dostępność wagonów sypialnych, restauracyjnych itp.,
możliwość chodzenia po wagonie
Duża, wygodna

Możliwy, rzadko dostępny
Ograniczony dostęp do rozrywki pokładowej (w Polsce), zależne od przewoźnika, technicznie możliwe
do 1000 km
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------------------------------------------------------------------------------

Komfort

Transport autokarowy

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

Czas przejazdu

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

Tabela 2. Cechy poszczególnych środków transportu dalekobieżnego
Transport lotniczy
Najkrótszy na dłuższych dystansach, na krótkich
dystansach (ok. 300–500 km) znaczną część czasu
podróży pochłania dojazd na lotnisko, odprawa
i odbiór bagażu
Znaczny hałas w kabinie, często mało miejsca na
nogi, komfort zależy od klasy, najmniej komfortowe
zajmowanie miejsc i wysiadanie
Mała, niewygodna, niedostępna przy złych warunkach atmosferycznych oraz podczas startu
i lądowania
Możliwy, rzadko dostępny
Możliwe filmy, muzyka i bardziej rozbudowane
opcje, dostęp zależny od linii lotniczej i klasy
powyżej 300 km
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Ekologia
Podróżowanie samolotami uważa się
za najmniej ekologiczne ze względu na
bardzo dużą ilość spalin emitowanych
przy starcie. W tym kontekście największe znaczenie ma stosunek odległości
do liczby osób na pokładzie samolotu.
Najprościej mówiąc, im większy samolot i większa odległość, tym mniejsze
zużycie paliwa i emisja zanieczyszczeń
na osobokilometr trasy. Najkorzystniejszym bilansem ekologicznym cechuje się
transport kolejowy. Znaczna część linii
kolejowych w Europie jest zelektryfikowana, w związku z czym kolej elektryczna
zalicza się do zeroemisyjnych środków
transportu. Autokar, podobnie jak samolot (ale również i pociąg spalinowy),
emituje spaliny w miejscu, w którym
się porusza. W ten sposób korytarze drogowe stają się liniowymi emitorami zanieczyszczeń powietrza (głównie pyłu,
tlenków azotu, tlenków siarki) oraz dwutlenku węgla. Samoloty, oprócz największej emisji spalin w odniesieniu do kilometra trasy przebytej przez jednego
pasażera, są też największym emitorem
hałasu (w okolicach lotnisk). Dlatego ze
względu na ochronę środowiska przed
zanieczyszczeniami powietrza i nadmiernym hałasem lotniska lokalizuje się
z dala od obszarów o dużej gęstości zabudowy, co z kolei powoduje konieczność
wydłużenia drogi dojazdu z lotniska do
centrum miasta, a więc zmniejsza atrakcyjność czasową transportu lotniczego –
mamy tu trudny do rozwiązania konflikt. Niezależnie od różnic pomiędzy poszczególnymi środkami transportu zbiorowego wszystkie one dają ekologiczną
korzyść skali, polegającą na jednoczesnym przewożeniu dużej liczby osób i są
korzystne w porównaniu z indywidualnym
transportem samochodowym. Z punktu
widzenia ochrony środowiska najkorzystniejsze wydaje się rozwijanie kolei
dużych prędkości, tak aby mogły one
przejąć większość strumieni pasażerskich na trasach krajowych i regionalnych, a transport lotniczy ograniczać do
lotów dalekodystansowych.

Podróż z dzieckiem
Specyficzną, choć częstą sytuacją jest
podróż środkami transportu zbiorowego z małymi dziećmi. Za najmniej komfortowy środek transportu dla rodziców

z małymi dziećmi należy uznać autokar.
Podczas podróży autokarem (w szczególności rejsowym) nie ma praktycznie
możliwości przewinąć malucha, trudno
też go nakarmić. Małe dzieci muszą w autokarach podróżować w specjalnym foteliku, poza postojami nie ma możliwości
chodzenia po pojeździe. W autokarze najczęściej też pojawiają się u dzieci objawy
choroby lokomocyjnej. Podróż samolotem
wiąże się ze stresem, nieprzyjemnym
uczuciem podczas wznoszenia i lądowania, zatykaniem uszu itd. Najbardziej
komfortową podróż z małym dzieckiem
zapewnia kolej, niemniej jednak również
w wagonach zazwyczaj nie ma przewidzianego miejsca na przebranie czy karmienie. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w kabinie we wszystkich trzech
najpopularniejszych środkach transportu
problem stanowi przewóz wózka dziecięcego, dodatkowego bagażu itp. W samolotach i autokarach trzeba je zwykle
oddawać do luku bagażowego, w wagonach kolejowych zajmują miejsce w przedziale bądź są przewożone w miejscu
specjalnie do tego przeznaczonym, lecz
np. odległym od fotela opiekuna dziecka.
Pozytywem jest, że przewoźnicy oferują
dla małych dzieci duże zniżki bądź bezpłatny przejazd. Dzięki temu rodzice
małych dzieci mogą podróżować praktycznie bez dodatkowych kosztów. Z pewnością przewoźnicy lotniczy, autokarowi
i kolejowi oferują podróżującym z dziećmi coraz więcej udogodnień, co odzwierciedla się w coraz większej liczbie turystów i podróżnych z pociechami.

Podsumowanie
Wybór środka transportu zależy od
wielu czynników, przy czym najważniejszą rolę odgrywają ich dostępność
oraz koszty. W Polsce jesteśmy obecnie
świadkami rewolucji w międzymiastowym transporcie zbiorowym. Wejście
na rynek tanich linii lotniczych i tanich
linii autokarowych oraz znaczna poprawa
jakości na kolei są z jednej strony wynikiem rosnącej konkurencji pomiędzy
przewoźnikami, z drugiej natomiast odpowiedzią przewoźników na coraz większe wymagania pasażerów.
Wszystkie trzy opisane środki transportu rozwijają się w Polsce. Z pewnością żaden z nich nie jest w stanie w pełni
zaspokoić potrzeb transportowych ze
względu na odmienną specyfikę. Na tra-

sach krajowych uzupełniają się wzajemnie i jednocześnie mocno konkurują,
natomiast przy dalszych odległościach
zwycięża transport lotniczy – przede
wszystkim ze względu na czas. Autokary
utrzymują dobrą pozycję w transporcie
regionalnym (np. Polska–Niemcy) ze
względu na stosunkowo niski koszt biletów i duży popyt związany z wciąż popularnymi wyjazdami do pracy za naszą
zachodnią granicę. Kolej, która jeszcze
dwadzieścia lat temu była podstawowym
środkiem transportu w kraju, w ostatnich
dekadach przeżywała zapaść, likwidowano połączenia, nie kupowano nowych
wagonów i składów. Dziś kolej w dobrym
stylu powraca do gry o pasażera i nawiązuje równorzędną konkurencję z liniami
lotniczymi i autokarowymi. Transport
autokarowy najlepiej sprawdza się w przewozach turystycznych, gdzie zapewnia
niezależność niespotykaną w innych
środkach transportu oraz możliwość dojazdu do miejsc pozbawionych infrastruktury (jak dworce czy porty lotnicze).

Summary
Mobility has increased in recent
years. Choosing to travel further we
have three basic means of public
transport: coach, train and plane.
The choice of means of transport depends on many factors, with the
availability of particular means of
transport and costs of the most important. Air transport prevails, especially because of the time, in long
distance journeys. Coaches maintain a good position in regional transport, however today the train returns
in a good style to the passenger and
matches with airlines and coaches.
Coach transport is best suited to tourist transport. It provides independence unmatched by other means
of transport and the ability to travel
to places without infrastructure.
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Nowe wyzwania

Piotr Muskała

w transporcie autokarowym
Producenci wysokiej klasy
autokarów bardzo dbają
o indywidualną stylistykę
swoich pojazdów

© Scania

Rozwój tanich linii
lotniczych i kolei
wysokich prędkości
stanowi duże zagrożenie
dla przedsiębiorców
żyjących z transportu
autokarowego.
Konsekwencje twardej
konkurencji odczuwają
zarówno przewoźnicy, jak
i producenci autokarów.

ie pozostają oni jednak bierni i nawiązują wyrównaną walkę z silną
konkurencją, jednocześnie szukając nowych obszarów rozwoju. Najważniejsze wymagania stawiane przewoźnikom oraz odnośnie do współczesnych
autokarów to bezpieczeństwo i wysoki
komfort jazdy.

Z kart historii
Dwadzieścia, trzydzieści lat temu,
mimo istnienia znacznie mniej bezpiecznych i nie tak komfortowych jak dziś
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autokarów, większość przewozów krajowych i międzynarodowych na Starym
Kontynencie odbywała się właśnie z wykorzystaniem autokarów. Przewoźnicy rośli w siłę, a producenci ścigali się w przedstawianiu nowych modeli o różnych
pojemnościach pasażerskich i standardach wyposażenia niczym producenci
osobówek. W Polsce pierwsze kroki stawiali dzisiejsi liderzy rynku. Dostęp do
importowanych, używanych autokarów
takich marek jak Setra czy Neoplan oraz
swoboda podróżowania na Zachód umożliwiły tysiącom Polaków wyjazd na za-
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graniczne wczasy. Kilkunastoletni zachodni autokar w porównaniu z powolnym,
brudnym i przepełnionym pociągiem
bądź starym Autosanem był niemal jak
powiew luksusu. Biura podróży wprowadziły wręcz określenie „klasa lux”, oznaczające autokar wyprodukowany w Europie Zachodniej, z toaletą, klimatyzacją
i systemem video. Dziś takie wyposażenie autokaru to standard, a przewoźnicy i producenci, aby skutecznie walczyć o klienta, muszą mu zaoferować
coś znacznie więcej niż tylko wysoki
komfort jazdy.

Po pierwsze, bezpiecznie
Bezpieczeństwo, obok ekologii, stało
się najważniejszym motorem napędowym rozwoju współczesnych autokarów.
W ciągu ostatnich lat wyposażenie autokarów w zakresie bezpieczeństwa biernego i czynnego znacznie rozwinięto.
Konstrukcje nadwozi zyskały odporność
na zgniatanie w przypadku zderzenia
bądź przewrócenia się pojazdu, wprowadzono znane z samochodów osobowych
kontrolowane strefy zgniotu (np. Front

Collision Guard w Mercedesie Travego).
Standardem stały się trzypunktowe pasy
bezpieczeństwa z napinaczami na wszystkich fotelach pasażerskich, bezpieczne
szyby klejone czy układ automatycznego
gaszenia pożaru w komorze silnika.
Rozwój współczesnych systemów
bezpieczeństwa czynnego w autokarach
zapoczątkowany został już w latach 70.
ub. w., gdy Setra po raz pierwszy zastosowała w swoim autobusie system ABS.
W kolejnych latach do wyposażenia autokarów dołączył system zapobiegający
poślizgowi kół napędowych przy ruszaniu ASR (Anti Schlupf Regulung, Acceleration Slip Regulation) oraz elektroniczny system kontroli stabilności toru jazdy
ESP (czasem zwany też ESC). Rozwój technologiczny nie ominął również innych
elementów odpowiadających za bezpieczeństwo czynne, m.in. hamulców długotrwałego działania.
W ostatnich latach do wyposażenia
nowoczesnych autokarów dołączyły systemy ostrzegające o niezamierzonym przekroczeniu pasa ruchu, adaptacyjne tempomaty pozwalające na automatyczne
utrzymanie bezpiecznej odległości od po-

reklama

jazdu poprzedzającego, blokady alkoholowe uniemożliwiające uruchomienie pojazdu przez kierowcę znajdującego się pod
wpływem alkoholu, systemy monitorujące zmęczenie i stan psychofizyczny kierowcy (zapobiegające zaśnięciu), wreszcie automatyczne hamowanie awaryjne.
Wiele spośród wymienionych rozwiązań stanowi pierwszy krok na drodze do
autonomizacji prowadzenia autokarów.
Dziś jest to jeszcze odległa przyszłość,
co nie oznacza, że nie ma technicznej
możliwości wyprodukowania autonomicznego autokaru. Wprowadzenie ich
na drogi będzie wymagało jeszcze wielu
zmian w prawie oraz kosztownych inwestycji infrastrukturalnych i można tego
oczekiwać nie prędzej niż za kilkanaście
– kilkadziesiąt lat. Jest jednak pewne, że
pierwsze funkcjonujące operacyjnie autonomiczne autokary zagoszczą w Europie znacznie wcześniej.

Wizjonerzy i księgowi
Aktualny wzorzec dobrego autokaru,
wypracowany ponad dwadzieścia lat
temu, obowiązuje w branży do dziś i jest
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Współczesne autokary znajdują nietypowe zastosowania, np. jako mobilne centrum konferencyjne,
biuro, centrum zarządzania

W Polsce wciąż
jeszcze bardzo
rzadko spotykane
są autokary klasy
biznes – z możliwością rozkładania
foteli do pozycji
niemal leżącej

stosowany przez wszystkich liczących się
producentów. Na 12- lub 15-metrowej
długości nadwozia instaluje się klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, toaletę
chemiczną, zestaw audio-video, lodówkę
oraz barek umożliwiający przygotowanie kawy i herbaty. Kilkadziesiąt miękkich, tapicerowanych foteli pasażerskich
powinno zapewniać możliwość pochylenia oparcia oraz rozsunięcia (poszerzenia
odstępów pomiędzy siedziskami). Standardem jest też umieszczenie pokładu
pasażerskiego na dużej wysokości nad
poziomem jezdni, co daje dużą przestrzeń
na bagaże. Konstrukcja autokaru musi
też zapewniać odpowiednie wygłuszenie
i wystarczający komfort resorowania. Liczy się również nowoczesny design nadwozia i doskonała widoczność – szczególnie w autokarach wykorzystywanych
w turystyce.
Koszty opracowania i wdrożenia nowego modelu autokaru są na tyle wysokie, że pojawiają się one stosunkowo
rzadko. Wielu producentów ma w ofercie ten sam model autokaru przez kilkanaście lub więcej lat. Dla przykładu
można podać popularne na polskich drogach dzięki Polskiemu Busowi autokary
Van Hool serii T9 produkowane od…

1995 r.! Rekordzistą jest jednak inny
autokar – Bova Futura, który produkowany był przez prawie 30 lat! Stosunkowo często natomiast autokary przechodzą modernizację, „face-lifting”, czyli
zmianę detali stylistycznych nadwozia.
Pod hasłem „face-liftingu” najczęściej
kryje się jednak znacznie więcej niż tylko
zmiana designu. Obejmuje bowiem całkiem spory zakres modyfikacji konstrukcyjnych, umożliwiających spełnienie nowych norm bezpieczeństwa czy
czystości spalin (np. wprowadzenie silników spełniających kolejne normy Euro
czy też zastosowanie układu ABS, ESP
itp.). Długi okres produkcji danego modelu autokaru to wbrew pozorom znacznie lepsza sytuacja niż częsta zmiana
modeli na całkiem nowe. Produkowaną
przez kilkanaście lat konstrukcję można
dopracować dzięki informacjom od użytkowników, tak aby pojazdy były bardziej
niezawodne, bezpieczne i trwałe.

Nie tylko komfort i bezpieczeństwo
Dyskusję na temat komfortu jazdy
autokarem prowadziliśmy na łamach „Samochodów Specjalnych” już wielokrotnie. Tym razem nie będziemy skupiać się
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Przewoźnicy autokarowi oferują pasażerom
coraz więcej nowych usług – np. multimedialne
stacje rozrywki z możliwością podglądu trasy
pojazdu na mapie w czasie rzeczywistym

na konfiguracji foteli w przestrzeni pasażerskiej, odległości pomiędzy nimi czy
specyfice zawieszenia. Skupimy się na
nowych usługach dodatkowych, jakie
mogą zaoferować przewoźnicy dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych technologii łączności.
Współczesne autokary wyposażone
są przede wszystkim w liczne udogodnienia, uprzyjemniające pasażerom długą
podróż. Należy w tym miejscu wspomnieć o bezprzewodowej łączności internetowej, ekranach LCD umieszczonych
w zagłówkach foteli, umożliwiających
oglądanie filmów lub korzystanie z internetu, składanych stolikach, gniazdach
230 V do ładowania laptopów, tabletów,
telefonów komórkowych itp. czy wreszcie – o możliwości podgrzewania foteli.
Przewoźnicy obsługujący linie autokarowe oferują m.in. aplikacje na smartfony
pozwalające na bieżące śledzenie położenia pojazdu, informujące o opóźnieniach,
zmianach w trasie itp. Aplikacje rezerwacyjne pozwalają na wybór miejsca
z uwzględnieniem dostępnych udogodnień (np. stolik, więcej miejsca na nogi
itp.). Dla podróżnych na pokładzie dostępne są aplikacje oferujące dostęp do
rozrywki, podobnie jak w dalekobieżnych
samolotach. Dodatkowo na indywidualnych ekranach można wyświetlić np. bieżące położenia autokaru na mapie, pozostały czas jazdy, warunki pogodowe
w miejscu docelowym itp.
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Producenci
współczesnych autokarów nie zapominają o kierowcach –
takiego miejsca
pracy może pozazdrościć szofer niejednej limuzyny

Od lat duże i małe autokary turystyczne wykorzystywane są także jako mobilne biura i sale konferencyjne. Montuje
się w nich np. projektor lub dużych rozmiarów ekran LCD, stół konferencyjny,
mobilny układ foteli. Jeszcze inna możliwość to konfiguracja wnętrza autokaru
w formie tzw. klasy biznes. Cechuje się
zmniejszoną w porównaniu ze standardową liczbą foteli, które na noc można
rozłożyć do pozycji całkowicie leżącej.

Łatwy i szybki serwis to jeden z fundamentów
dobrej opinii przewoźników o autokarach

Podsumowanie
W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze swoistą recesją na rynku przewozów autokarowych. Wydaje się jednak,
że powoli dobiega ona końca. Producenci autokarów, przewoźnicy i biura
podróży skutecznie podkreślają zalety
tych środków transportu, dzięki czemu
wielu pasażerów chętnie z nich korzysta.
Zapewniają nie tylko coraz wyższy kom-
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fort jazdy, ale również wysoki poziom
usług dodatkowych, wśród których znajdziemy m.in. internet, system rozrywki
pokładowej, napoje i posiłki. Autokary
dają również, nierealną przy innych środkach transportu, możliwość uprawiania
turystyki zgodnej z zasadą analogiczną
do „slow food”, a więc powoli, dokładnie,
w pełni korzystając z uroków zwiedzanych miejsc.
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Flota autobusów miejskich może
liczyć kilkadziesiąt,
kilkaset, a nawet
więcej pojazdów

Piotr Muskała

Zarządzanie flotą
w transporcie autobusowym
Zarządzanie flotą autobusów, szczególnie jeśli liczy
kilkaset sztuk, to poważne wyzwanie. Aby temu
efektywnie sprostać, wykorzystuje się obecnie
zaawansowane technologie (GIS, GPS i GSM)
pozwalające na stworzenie systemów, które
umożliwiają przewoźnikom optymalizację pracy
pojazdów i załogi, a co za tym idzie znaczne
korzyści ekonomiczne.
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ajwiększe floty autobusów w systemach transportu miejskiego
i aglomeracyjnego liczą kilkaset,
a nawet kilka tysięcy pojazdów. Oznacza
to kilka tysięcy kierowców, kilka milionów
różnych części zamiennych, dziesiątki milionów przewiezionych pasażerów i niezliczone ilości przyjazdów i odjazdów
z setek przystanków.

Sprawnie zarządzać
W ofercie producentów autobusów, jak również
niezależnych firm elektroniczno-informatycznych
znajdziemy kompleksowe systemy zarządzania flotą,
przeznaczone do autobusów (miejskich i turystycznych). Zarządzanie flotą (fleet management) oznacza
poszukiwanie synergii pomiędzy alokacją i przepływem środków transportu, zasobów ludzkich i innych (części zamiennych, paliw, płynów eksploatacyjnych itp.) w celu optymalizacji zadań logistycznych
floty z uwzględnieniem rozkładu jazdy, efektywności,
kosztów oraz lokalizacji. Profesjonalny system zarządzania flotą autobusów obejmuje przydział pojazdów
i kierowców do zadań, nadzór nad serwisem, nadzór nad gospodarką paliwową, zarządzanie rozkładami
jazdy, pojazdami awaryjnymi oraz systemem informacji pasażerskiej (w pojazdach i na przystankach).
W praktyce oprogramowanie w centrali systemu
zbiera w jednym miejscu bieżącą lokalizację pojazdów, ewidencję czasu pracy kierowców, narzędzia do
planowania pracy, pomiar i kontrolę parametrów
eksploatacyjnych pojazdu, informacje o odchyleniach
w stosunku do rozkładu jazdy itp. Odpowiednie algorytmy optymalizacyjne pozwalają na generowanie
informacji dla kierowców (np. o utrudnieniach, zmianach trasy, odchyleniu czasowym w stosunku do
rozkładu jazdy), dyspozytorów, warsztatu (o terminach przeglądów, awariach, częściach do zamówienia itp.) oraz pasażerów (przez współpracujący system informacji pasażerskiej).

Jeździsz – zarabiasz,
stoisz – przynosisz straty
Utrzymanie floty pojazdów jest bardzo kosztowne. Dzieje się tak dlatego, że na właścicielu autobusów ciąży cały szereg zobowiązań, począwszy od
opłat stałych związanych np. z utrzymaniem nieruchomości, rat leasingowych lub kredytowych, przez
koszty ubezpieczenia, paliwa, opłaty drogowe, eks-
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Zarządzanie tak dużą flotą pojazdów jest skomplikowane ze względu na mnogość często trudnych
do przewidzenia czynników decydujących o jej funkcjonowaniu, natomiast efektywność zarządzania
przekłada się wprost na kondycję finansową każdego
przewoźnika. W czasach gdy w Polsce przewoźnicy
w transporcie zbiorowym stale borykają się z problemami związanymi z uzyskaniem wystarczających
środków na swoją działalność, oszczędności wynikające ze sprawnego zarządzania flotą pojazdów
mogą mieć kluczowe znaczenie dla być albo nie być
przewoźnika. Boli fakt, że lokalne władze zdają się
nie rozumieć jednej z podstawowych zasad ekonomii, mówiącej o tym, że efektywny i dostępny transport zbiorowy nie jest w stanie utrzymać się wyłącznie
z biletów.
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Centrum dyspozytorskie czuwa nad pracą systemu zarządzania flotą pojazdów

© Daimler

ploatacyjne (naprawy, przeglądy, części)
aż po koszty osobowe – wynagrodzenia
kierowców, zaplecza technicznego i personelu zarządzającego. Dlatego optymalizacja zysku przewoźnika (lub minimalizacja ponoszonych przez niego strat)
w bardzo dużej mierze zależy od stopnia wykorzystania taboru, przez co należy rozumieć gotowość do służby, jak
największe napełnienie poszczególnych
pojazdów na trasach i pełne wykorzystanie floty.
Postój w zajezdni (bazie) mogą odbywać tylko pojazdy będące w naprawie,
przechodzące okresowy przegląd lub pojazdy zastępcze. Telematyczne systemy
zarządzania flotą oferują wiele funkcji
ułatwiających i przyspieszających zarzą-
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Bez systemów telematycznych nie
mielibyśmy nowoczesnych systemów
informacji pasażerskiej

Aplikacje mobilne ułatwiają pracę z systemem zarządzania flotą
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dzanie pojazdami. Jest to przede wszystkim planowanie i analiza tras przejazdu,
dobór autobusów do obciążeń pasażerskich na poszczególnych trasach, zmiennych w zależności od m.in. pory dnia
czy typu dnia (wolny, roboczy, ferie, wakacje, święto). Systemy mają również
za zadanie rejestrację parametrów eksploatacyjnych, monitoring i kontrolę
czasu pracy kierowców (w odniesieniu
do przepisów), monitoring zużycia paliwa, kontrola pokładowych systemów
bezpieczeństwa i stanu technicznego
pojazdów.
Systemy zarządzania flotą autobusów umożliwiają sprawną reakcję na zaistniałe w ruchu problemy. Dyspozytorzy mają w postaci systemu zarządzania
flotą narzędzie pozwalające na sprawne
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Komputer systemu
zarządzania flotą
w pojeździe
© P. Muskała

rozwiązywanie sytuacji problemowych,
takich jak np. tymczasowe wyłączenie
odcinków ulic z ruchu (remonty, awarie,
wypadki). W przypadku awarii pojazdu
dyspozytor może łatwo odnaleźć najbliżej położony pojazd zastępczy, wygenerować informację dla pasażerów i wezwać
pogotowie techniczne. System zarządzania flotą może również obejmować nadzór nad zespołem pojazdów serwisowych. Zaszyte w systemie zarządzania
flotą narzędzia GIS w połączeniu z lokalizacją GPS i komórkową transmisją
danych pozwalają na skrócenie czasu
oczekiwania na naprawę lub holowanie
uszkodzonego pojazdu liniowego. W dalekobieżnym transporcie autokarowym
dochodzą jeszcze funkcje typowe dla
systemu zarządzania flotą ciężarówek,
takie jak monitoring zużycia paliwa i kosztów eksploatacyjnych, kontrola stylu jazdy
kierowców itp. Zgromadzone w bazie
systemu dane archiwalne pozwalają na
optymalizację planowania inwestycji taborowych, dają materiał, na podstawie
którego można szkolić kierowców czy
też planować rozwój sieci transportu
miejskiego.

Jak to działa?
Kompletny system zarządzania flotą
autobusów obejmuje zazwyczaj kilka
modułów i podsystemów. Do najważniejszych należy zaliczyć: system informacji pasażerskiej, system monitoringu
wizyjnego, system automatycznego zliczania pasażerów, system monitoringu
zużycia paliwa w pojazdach, system do
planowania pracy kierowców, system
dyspozytorski do nadzoru ruchu, system pozycjonowania pojazdów.
Sercem każdego systemu zarządzania flotą autobusów jest centrala (znajdująca się zazwyczaj w siedzibie komórki
nadzorującej ruch pojazdów). W centrali
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(wyposażonej w komputer o dużej mocy
obliczeniowej i serwer do gromadzenia
danych) zbiera się i przetwarza informacje nadsyłane przez moduły pracujące
w pojazdach. Centrala pracuje w czasie
rzeczywistym, odczytując żądane dane
zwykle za pośrednictwem transmisji komórkowej GPRS.
W pojazdach zamontowane są urządzenia umożliwiające pozycjonowanie
oraz transmisję danych. Zazwyczaj w autobusach montuje się nadajnik GPS, nadajnik GPRS oraz zestaw aparatury pomiarowej (do pomiaru poziomu paliwa,
prędkości, długości przejechanej trasy,
liczby pasażerów itp.). Oprócz tego jest
komputer z wyświetlaczem potrzebnych

© P. Muskała
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Systemy zarządzania flotą pojazdów komunikacji
miejskiej wspomagają dynamiczne zarządzanie
ruchem i reakcję na bieżącą sytuację drogową
(np. korki, awarie)

© P. Muskała

informacji dla kierowcy oraz sprzężony
system informacji audiowizualnej w przestrzeni pasażerskiej. Wszystkie dane zbierane w pojazdach przekazywane są do
centrali. Oprogramowanie, również stanowiące część systemu, pozwala na generowanie statystyk wszystkich parametrów eksploatacyjnych istotnych z punktu
widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa komunikacyjnego.

Podsumowanie
Transport autobusowy, w szczególności miejski i podmiejski, charakteryzuje
się specyficznymi warunkami eksploatacji
taboru. Autobusy pokonują regularnie te
same trasy, kursują z dużą częstotliwością w specyficznym, często typowo miejskim ruchu o dużym natężeniu, z częstymi postojami (na skrzyżowaniach
i przystankach). Do codzienności należą
postoje w korkach ulicznych. Oprócz coraz trudniejszych warunków pracy stale
rosną wymagania stawiane przewoźnikom autobusowym przez pasażerów.

W świecie nieograniczonego dostępu
do internetu i natychmiastowego przepływu informacji nie ma już miejsca na
uchybienia w punktualności, komforcie
jazdy czy dostępie do dodatkowych usług
(takich jak dostęp on-line do informacji
o położeniu poszczególnych pojazdów,
informacje o opóźnieniach itp.).
Rozwiązaniem dla przewoźników jest
odpowiednie zarządzanie i skuteczna
kontrola floty pojazdów. Pozwala ono
na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, ale również poprawę ja-
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Systemy zarządzania flotą „pamiętają”
o terminach przeglądów, wymian płynów
eksploatacyjnych, wspomagają pracę
serwisu technicznego

kości świadczonych usług. Inwestycja
w kompleksowy, dobrze działający system zarządzania flotą pojazdów nie jest
tania, jednak koszty zwracają się szybko,
a później system przynosi już tylko zyski – nie tylko dla przewoźnika, ale również dla organizatora transportu i przede
wszystkim pasażerów.
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Autobusowa elektryfikacja
Dariusz Piernikarski

© MAN Truck & Bus

Coraz częściej do napędu autobusów wykorzystywane są układy hybrydowe
spalinowo-elektryczne lub czysty napęd elektryczny bazujący na energii
zgromadzonej w akumulatorach. Istotne jest to, że elektryfikacja autobusów
jest trendem nieodwracalnym.

Mobilność elektryczna w wydaniu MAN: całkowicie elektryczny model Lion’s City
ma wejść do produkcji w 2020 r.; w ramach platformy eMobility producent analizuje różne warianty ładowania akumulatorów pojazdu

udzie wymagają mobilności w takim samym stopniu, jak na całym
świecie rosną duże miasta i metropolie. Konsekwencją jest wzrost natężenia ruchu i obciążenia środowiska
naturalnego. Transport prywatny (indywidualny) osiągnął swoje granice rozwoju i powoli staje się nieatrakcyjny dla osób
fizycznych ze względu na wydłużające
się czasy przejazdu oraz związane z tym
koszty. Innowacyjne systemy napędu
środków transportu pasażerskiego – autobusów i autokarów – są istotnym elementem zrównoważonego rozwiązania
tych złożonych problemów.
Obecnie coraz częściej operatorzy komunikacji miejskiej sięgają po środki
transportu wyposażone w hybrydowe
lub elektryczne źródła napędu. Umożliwia to eksploatację autobusów przy obniżonym poziomie zużycia energii (oleju
napędowego i energii elektrycznej), akceptowalnym poziomie kosztów i niskim
poziomie emisji. Jednocześnie zauważalnie zwiększa się komfort pasażerów i kierowców. Podsumowując – są to rozwiązania spełniające wszystkie wymagania.
Proponujemy przyjrzeć się nieco problematyce rozwoju rynku autobusowych
napędów alternatywnych: hybrydowych
i elektrycznych.
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Rodzaje paliwa i napędów stosowanych
w autobusach eksploatowanych na terenie Niemiec; stan
na 1 stycznia 2015 r.
© Shell

Na początek – hybrydowe korzyści
Obecnie na rynku działa z powodzeniem wielu dostawców hybrydowych układów napędowych. Tym samym finalny
producent autobusów może w optymalny sposób skonfigurować układy napędowe swoich pojazdów, tak aby spełniały
one zindywidualizowane oczekiwania.
Pojawia się duża swoboda w doborze sil-

nika spalinowego, silnika (generatora)
elektrycznego i urządzeń magazynujących energię elektryczną (akumulatorów,
superkondensatorów).
Zużycie paliwa i emisję składników
toksycznych oraz CO2 można znacznie
zmniejszyć dzięki optymalnej kombinacji modułów tworzących hybrydowy układ
napędowy i inteligentnego zarządzania
energią. Przy okazji: wymiary silników

© Siemens

Podstawowe warianty układów napędowych stosowanych w autobusach
hybrydowych HV, hybrydowych typu plug-in (PHV) i elektrycznych BEV

trakcyjnych i generatorów prądu są zorientowane na geometrię automatycznej
skrzyni biegów. Oznacza to, że producenci pojazdów mogą zasadniczo utrzymać niezmienioną konstrukcję podwozia
podczas przejścia na technologię hybrydową. Ponadto moduły pozwalają na
uzyskanie wielu kombinacji uwzględniających profil wymagań każdego pojazdu, jeśli chodzi o masę, własności dynamiczne (rozpędzanie) i szybkość.
Nie ma wątpliwości, że w przyszłości
autobus miejski będzie napędzany wyłącznie energią elektryczną – wymusza
to chociażby wręcz lawinowy rozwój zeroemisyjnych stref miejskich. Na razie
w grupie niskoemisyjnych układów napędowych autobusów miejskich dominują napędy hybrydowe z silnikami Diesla,
bez konieczności tworzenia dodatkowej
infrastruktury związanej z doładowywaniem akumulatorów podczas postojów na
przystankach. Równolegle rozwijana jest
infrastruktura ładowania wymagana dla
autobusów czysto elektrycznych. Przy
stosunkowo niskich kosztach autobusy
z silnikiem wysokoprężnym i elektrycznym mogą być zmodyfikowane tak, aby
stały się czysto elektryczne. Umożliwia to
stopniowe wejście w czysty napęd elektryczny.
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Hybrydowe autobusy mają wyraźny
potencjał oszczędności paliwa. Chociaż
dostępne dane źródłowe wykazują duże
rozbieżności, to bez obawy o popełnienie
dużego błędu można przyjąć, że uśrednione zużycie paliwa w realnych warunkach eksploatacji i związana z tym
emisja gazów cieplarnianych (przeliczonych na równoważną emisję CO2) w hybrydowych autobusach miejskich będzie
mniejsze o 25–35% w porównaniu z odpowiednikami z konwencjonalnym napędem spalinowym. Dotyczy to różnych
rozmiarów autobusów (12 m, 18 m), różnych paliw (olej napędowy, CNG i LNG)
oraz różnych producentów. W przypadku
rozwiązań typu plug-in zużycie paliwa
przez silnik spalinowy można obniżyć
o kolejne 10–15%, zatem autobusy hybrydowe doładowywane z sieci zewnętrznej będą spalać o 30–45% paliwa mniej
niż ich dieslowskie odpowiedniki. W tym
przypadku oszczędności zależą od częstotliwości, z jaką są doładowywane akumulatory. To, jakie w rzeczywistości będą

oszczędności paliwowe, zależy od bardzo
wielu czynników: topografia tras, obciążenie, pora roku, natężenie ruchu itp.
Pod względem ekonomicznym nowoczesne autobusy hybrydowe wykazują
taką samą gotowość operacyjną jak jednostki tradycyjne, a koszty utrzymania są
porównywalne. Koszty wymiany akumulatorów lub koszty ich wynajmu są
znacznym składnikiem kosztów eksploatacyjnych i mogą zrównoważyć oszczędności paliwowe. Różnica w cenie zakupu

© Volvo Buses

Autobus hybrydowy – na dziś

W autobusowych
napędach hybrydowych
dominują systemy o strukturze równoległej – na zdjęciu
hybrydowe Volvo 7700

reklama

pojazdu hybrydowego i autobusu konwencjonalnego jest, obok ceny paliwa,
kluczowym czynnikiem decydującym
o rentowności autobusów hybrydowych.
Różnice cen u różnych producentów autobusów hybrydowych są spore i mają
znaczący wpływ na rentowność operatora
autobusowego. Obecnie przyjmuje się,
że dodatkowa inwestycja w hybrydowy
transport miejski zwraca się w okresie
5–6 lat, zakładając przy tym obecny poziom cen oleju napędowego i roczne
przebiegi taboru na poziomie co najmniej 60 tys. km [1].
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Autobus elektryczny –
w przyszłości
Główną zaletą elektrycznych autobusów jest zerowa (bliska zeru) lokalna
emisja zanieczyszczeń w miastach. Należy jednak brać pod uwagę całkowite zanieczyszczenie powietrza, jeśli energia
elektryczna jest wytwarzana z wykorzystaniem paliw kopalnych. Jednakże elektrownie mogą skuteczniej kontrolować
takie emisje niż w przypadku spalinowych silników trakcyjnych. Ponadto zanieczyszczenie pochodzące z elektrowni
ma miejsce w mniej krytycznych strefach
(obszary pozamiejskie o niewielkiej gęstości zaludnienia) niż w przypadku autobusów (gęsto zaludnione miasto). O niż-

szej emisji gazów cieplarnianych przez
autobusy elektryczne można mówić jedynie wtedy, gdy energia elektryczna
powstaje ze źródeł odnawialnych. W większości krajów rozwiniętych autobusy elektryczne w ostatecznym bilansie będą
przyczyniać się do redukcji emisji gazów
cieplarnianych, jednakże nowoczesne pojazdy hybrydowe, zwłaszcza typu plug-in,
przynoszą oszczędności na podobnym poziomie, zwłaszcza gdy dostawy energii
elektrycznej oparte są w średnim lub dużym stopniu na energetyce węglowej.
W wymiarze ekonomicznym autobusy elektryczne wymagają znacznie większych nakładów inwestycyjnych niż hybrydy. Kosztują niemal dwukrotnie więcej
niż odpowiedniki konwencjonalne i wyraźnie mają niższy poziom gotowości eks-

ploatacyjnej z powodu większej liczby
awarii i więcej czasochłonności ich obsługi i napraw. Jest to typowe dla nowych
technologii, to samo zjawisko obserwowane było w pierwszych generacjach
autobusów CNG. Ze względu na pojemność akumulatora, bezpośrednio związaną z wymaganym zasięgiem pojazdu,
znacznie zwiększa się ciężar autobusu,
co z kolei w zależności od wybranego rozwiązania (producenta) może powodować
znaczne zmniejszenie pojemności pasażerskiej (z powodu ograniczeń masowych
lub zajmowanego miejsca przez akumulatory, co zmniejsza przestrzeń dostępną dla pasażerów).
Niższa gotowość eksploatacyjna autobusów i zmniejszenie pojemności pasażerskiej skutkuje równoważnymi kosz-

Elektryczna ewolucja rynku
Wykres przedstawia opisane szczegółowo w raporcie [2] dwa różne
scenariusze ewolucji udziałów rynkowych napędów i paliw alternatywnych stosowanych w samochodach ciężarowych różnych kategorii masowych i w autobusach na rynku niemieckim w perspektywie czasowej do 2040 r. (nowe rejestracje).
Scenariusz trendu nie jest planem biznesowym. Nakreślone kierunki
wynikają z istnienia już uzgodnionych, znanych i przewidywalnych
zmian warunków brzegowych i uwzględniają ich wdrażanie także w zakresie technologii. W związku z tym scenariusz trendu odpowiada bardziej Scenariuszowi Nowej Polityki (New Policies Scenario), będącym
preferowanym scenariuszem energetycznym Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), nakreślonym w raporcie World Energy Outlook 2015.
Scenariusz alternatywny jest znacznie bardziej wyrafinowaną projekcją w porównaniu ze scenariuszem trendu. Jednak scenariusz alternatywny nie jest scenariuszem docelowym, do jego realizacji warunkiem koniecznym jest prowadzenie na poziomie krajowym konkretnej
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Udziały rynkowe różnych rodzajów paliw i napędów
alternatywnych w samochodach ciężarowych i autobusach w 2040 r. na rynku niemieckim

polityki energetycznej lub klimatycznej – np. wdrożenie w sektorze transportu osobowego (także towarowego) konkretnych wymagań w zakresie zużycia energii lub dopuszczalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Scenariusz alternatywny jest raczej oddolną projekcją, która
opiera się w szczególności na możliwych technicznie zmianach w sektorze pojazdów użytkowych.
W odniesieniu do autobusów zauważamy, że przy założeniu typowego
scenariusza trendu pojazdy zasilane gazem ziemnym (CNG) oraz wyposażone w układy hybrydowe typu plug in (PHEV) oraz napęd całkowicie elektryczny (BEV) mieć będą bardzo zbliżone udziały na poziomie 5%. W dalszym ciągu dominowałyby pojazdy z konwencjonalnymi
silnikami Diesla (85%). Z kolei po przyjęciu scenariusza alternatywnego,
bardziej proekologicznego i wspartego programami pomocowymi, okazuje się, że autobusy z napędem całkowicie elektrycznym (BEV) mogą
mieć udział rynkowy na poziomie ok. 30%, autobusy z silnikami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym (CNG) ok. 8,8%, gazem skroplonym
(LNG) – 6,3%, udział pojazdów z układami hybrydowymi typu plug-in
PHEV – 24,8%. Zauważalna byłaby również obecność autobusów z napędem elektrycznym – udział ok. 8,8%, w których źródłem energii
elektrycznej byłyby ogniwa paliwowe (FCEV). Udział autobusów z silnikami zasilanymi olejem napędowym wynosiłby zaledwie ok. 21%.
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Znaczenie najważniejszych kryteriów branych
pod uwagę przy wyborze napędu alternatywnego autobusów: BEV – napęd elektryczny,
PHEV – napęd hybrydowy plug-in

tami inwestycyjnymi, które mogą być
nawet trzykrotnie wyższe niż w przypadku równoważnej floty pojazdów z silnikami Diesla, oferującej ten sam poziom
usług. Roczne koszty operacyjne związane z redukcją kosztów paliwa będą
oczywiście niższe w autobusach elektrycznych niż w przypadku pojazdów
z silnikami spalinowymi. Koszty te są
zależne od różnic w cenie zakupu oleju
napędowego i energii elektrycznej i przebiegów rocznych. Jednak autobusy elektryczne ze względu na ograniczenia zasięgu będą intensywniej używane na
krótszych trasach śródmiejskich, a zatem
generalnie mieć będą przebiegi roczne
zdecydowanie poniżej średniej. Szacuje
się, że w wymiarze rocznym inwestycje
w sprzęt i koszty paliwa w przeliczeniu
na 1 km przebiegu autobusu elektrycznego będą o około 30–40% wyższe niż
w konwencjonalnym autobusie z silnikiem Diesla [1].
Elektryczne autobusy są jeszcze mało
rozpowszechnione. Podejmuje się wiele
prób rozwiązania problemu zasięgu, wagi
akumulatorów i kosztów ich zakupu (wymiany). Są zatem rozwiązania, w których
autobusy przewożą duże pakiety akumulatorów (BYD), stosuje się łatwo wymienialne stojaki z akumulatorami (np.
Yutong) lub wykorzystuje systemy szybkiego doładowywania na przystankach
pośrednich i/lub końcowych. Obecnie niezawodność autobusów elektrycznych jest
znacznie niższa niż pojazdów konwencjonalnych, co prowadzi do dodatkowych

kosztów inwestycyjnych (konieczne jest
dysponowanie większą liczbą autobusów,
aby zaspokajać zapotrzebowania szczytowe). Również koszty utrzymania, które
teoretycznie powinny być niższe w porównaniu z pojazdami konwencjonalnymi, w praktyce są wyższe ze względu na
mniejszą dostępność części zamiennych,
ich wyższą ceną jednostkową, wyższe
koszty i dłuższy czas przeglądów i napraw. Problemy te są typowe dla nowych
technologii.
Zużycie energii elektrycznej przez
autobusy elektryczne jest niewielkie,
a oszczędność paliwa może być znacząca.
Jednak koszty akumulatorów są nadal
bardzo wysokie, a ich trwałość jest ograniczona, co generuje dodatkowe koszty,
których nie można obecnie zrównoważyć
przez oszczędności wynikające ze zmniejszonych wydatków na olej napędowy.
Dlatego autobusy elektryczne, nawet przy
istniejących systemach dopłat proekologicznych, nie są jeszcze z ekonomicznego punktu widzenia uznawane za
opłacalne w porównaniu z jednostkami
konwencjonalnymi.
Obserwowana jest jednak stała tendencja związana ze spadkiem kosztów
zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych. Wzrasta również pojemność
akumulatorów i stają się one coraz tańsze. Przy rosnącej liczbie pojazdów znajdujących się w eksploatacji (a więc i przy
rosnącej produkcji) powinna również poprawiać się ich niezawodność, a koszty
obsługi maleć. Zarówno w przypadku
autobusów hybrydowych, jak i elektrycznych czynnikiem pozwalającym na szersze rozpowszechnienie tych ekologicznych pojazdów muszą być różne systemy
dopłat, pozwalające na zniwelowanie wyższych kosztów zakupu i eksploatacji.
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Summary
There are currently many successful hybrid drive systems on the market. The OEM manufacturers can configure the drive system of the bus so
that it meets the individual requirements of the end user. There is considerable freedom in the choice of an
internal combustion engine, an electric generator and power storage devices (accumulators, supercapacitors).
Fuel consumption and emissions of
toxic components and CO2 can be
significantly reduced by the optimal
combination of hybrid drive modules and intelligent power management. The dimensions of traction
motors and generators are geared towards the geometry of the automatic transmission. This means that
vehicle manufacturers can essentially maintain unchanged chassis
while switching to hybrid technology. In addition, the modules allow
for multiple combinations, taking
into account the profile of each vehicle's requirements in terms of mass,
dynamic characteristics (acceleration) and speed.
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Jak powstaje minibus?

Piotr Muskała

Rosnąca popularność minibusów i większe wymagania pasażerów
sprawiły, że w ostatnich latach na polskich drogach pojawia się coraz
więcej nowych, wygodnych i bezpiecznych pojazdów tego typu.

Polsce działa wiele firm zajmujących się zabudową minii midibusów na podwoziach
samochodów dostawczych. Dzięki uprzejmości jednej z nich, firmy Auto-CUBY,
mieliśmy możliwość prześledzić proces
produkcji minibusów.
Firma Auto-CUBY zajmuje się produkcją oraz zabudową autobusów. Większość produkowanych przez nią pojazdów
powstaje na podwoziach Mercedes-Benz
Sprinter i Iveco Daily. Firma ma umowy
partnerskie z Mercedesem oraz Iveco
Bus Master.

wyboru wyposażenia standardowego
i dodatkowego, jak układ i rodzaj foteli
we wnętrzu, kolorystyka i rodzaj materiałów tapicerskich, sposób i kolorystyka
oświetlenia wnętrza, drzwi wejściowe
dla pasażerów, objętość bagażnika (im
więcej foteli w nadwoziu danej długości,
tym mniejsza objętość przestrzeni bagażowej znajdującej się w minibusach
w tylnej części nadwozia).

Do wyboru, do koloru
Wszystkie autobusy produkowane
przez spółkę wyposażane są zgodnie
z życzeniem przyszłego użytkownika.
Firma oferuje przebudowy obejmujące
nadwozie oraz pełne wyposażenie wnętrza. Klient ma możliwość szczegółowego

Gotowy
minibus miejski
na bazie
MB Sprintera
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Konstruktorzy firmy zabudowującej
omawiają również z klientem szczegóły
dotyczące parametrów technicznych –
silnik (osiągi, pojemność skokowa itd. –
z palety producenta pojazdu bazowego),
klimatyzator (producent, osiągi, sterownik itd.), ogrzewanie postojowe, instalacja haka holowniczego, dodatkowego
bagażnika (tzw. plecaka). Na koniec po-
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Nowoczesne
minibusy wyposażone są w automatyczne, otwierane
elektrycznie drzwi
pasażerskie

Nadwozie przystosowywane jest do przewozu
osób – w pierwszym etapie montowane jest wyciszenie, następnie osprzęt
elektryczny (oświetlenie,
nagłośnienie), a na końcu
elementy wykończenia
wnętrza
Niektóre wersje mogą być wyposażone
w układ pneumatyczny obsługujący m.in.
hamulce, otwieranie drzwi i amortyzację
fotela kierowcy

zostaje ustalenie kolorystyki nadwozia
(np. malowanie lub oklejanie w barwy
i znaki firmowe przewoźnika) i wybór
dodatkowych elementów wyposażenia,
wśród których można znaleźć m.in. przystosowanie pojazdu do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy, specjalne fotele, miejsce na umieszczenie
wózka inwalidzkiego itd.). Określane
jest również wyposażenie niezbędne do
przewozu dzieci (specjalne oznaczenie,
dodatkowe oświetlenie, foteliki), do pracy

Produkcja

na liniach regularnych (system informacji pasażerskiej, miejsce na kasę biletową) lub do pracy w turystyce (system audio-video, mikrofon, nawigacja
satelitarna, barek, lodówka).
Wszystkie elementy używane do produkcji minibusów mają stosowne świadectwa homologacji lub świadectwa higieny i prezentują najwyższy poziom
jakości. Podzespoły montowane w pojazdach Auto-CUBY pochodzą od renomowanych dostawców z Polski i Europy.

Minibusy zabudowywane są w dwóch
halach produkcyjnych przez wykwalifikowany zespół pracowników. Jakość produkcji jest stale kontrolowana, a każdy
wyprodukowany minibus otrzymuje świadectwo homologacji. Autobusy objęte
są 24-miesięcznym okresem gwarancji
z zachowaniem gwarancji producenta
pojazdu bazowego: Mercedesa-Benza
lub Iveco.
Pojazdy bazowe trafiają do Gościcina (siedziba firmy) bezpośrednio od producenta, w konfiguracji silnikowej i wielkości podwozia zgodnej z zamówieniem
klienta chcącego zakupić minibus. Na-
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W trakcie zabudowy minibus
otrzymuje przyciemniane,
panoramiczne szyby klejone
do nadwozia

Na koniec montowane są dodatkowe
elementy wyposażenia zgodnie ze specyfikacją z zamówienia, np. tablice informujące o przewozie dzieci

stępnie na poszczególnych etapach produkcji przystosowywane są do pracy
w charakterze autobusów. Wiele lat temu
przeróbka samochodu dostawczego na
minibus odbywała się często w warunkach „garażowych”, gdzie we wnętrzu
montowano fotele, w poszyciu bocznym
zakładano szyby, a następnie pojazd wyjeżdżał na ulice i drogi wozić pasażerów.
Dziś zabudowa minibusów w niczym nie
przypomina takiej „partyzantki”, a ich
konstruowanie odbywa się w profesjonalny sposób z użyciem specjalistycznego
oprzyrządowania zgodnie z procedurami
obowiązującymi u dużych producentów
samochodów.
W pierwszym etapie zabudowy następuje demontaż wszystkich elementów
pojazdu bazowego, które następnie zostaną przerobione lub wymienione. We
wnętrzu zdejmuje się elementy poszycia bocznego i wykończenia, aby zainstalować materiał wygłuszający. Następnie
wklejane są panoramiczne, przyciemniane, bezpieczne szyby boczne, projektowane w firmie zabudowującej. Nadają
one pojazdowi „autobusowy” charakter,

gubiąc jednocześnie dostawczą przeszłość pojazdu bazowego. Staranność
montażu na tym wstępnym etapie zabudowy ma kluczowe znaczenie dla trwałości gotowego pojazdu. W dalszej kolejności przygotowuje się podłogę minibusa.
W zależności od zamówienia pracownicy wykonują konstrukcję podwyższeń
na fotele pasażerskie (w wersjach turystycznych) lub obniżają podłogę za przednią albo tylną osią (niskopodłogowe
wersje miejskie). Zmieniona konstrukcja podłogi musi odpowiadać standardom
producenta bazy, a jednocześnie spełniać
surowe wymogi związane z homologacją
pojazdu.
Po dokonaniu zmian w konstrukcji
podłogi przychodzi czas na rozprowadzenie instalacji (głównie oświetlenia i osprzętu elektrycznego, ewentualnie przewodów pneumatycznych, jeśli zabudowa
obejmuje np. instalację pneumatycznie napędzanych drzwi w tylnej części
nadwozia). W kolejnym etapie podłoga
otrzymuje poszycie ze sklejki lub blachy (podobnie jak w przypadku dużych
autobusów i autokarów) oraz wykładzinę wykończeniową zgodnie z zamówieniem. Następnie montuje się grzejniki
(wodne lub wentylatory). W dalszej kolejności wewnątrz zabudowywane są
elementy wykończenia (poszycia bocz-
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ne, półki bagażowe wraz z rozprowadzeniem instalacji klimatyzacji itd.). Na
koniec pracownicy instalują fotele dla pasażerów i detale wykończenia (klosze
lamp, elementy wyposażenia – ekrany
LCD, lodówkę itp.). Równolegle przebiegają prace związane z instalacją dodatkowych elementów wyposażenia pojazdu, takich jak przyciski otwierania
drzwi, system audio-video itp. W układzie jezdnym również mogą pojawić się
nowe elementy, jak np. retarder. Po zakończeniu wszystkich prac pojazdy przechodzą kontrolę jakości oraz jazdy testowe, następnie trafiają do klienta.

Podsumowanie
Zabudowa minibusów to skomplikowane zadanie, które w dzisiejszych czasach wymaga wykonania szczegółowego
projektu i uzyskania odpowiednich homologacji. W efekcie klienci otrzymują
pojazd w niewielkim stopniu przypominający pierwotny samochód dostawczy,
o komforcie i bezpieczeństwie na poziomie porównywalnym z większymi autokarami, produkowanymi od początku
z myślą o przewozie pasażerów, a nie
ładunku.
Dziś jednak zarówno jakość pracy
firm zabudowujących, jak i ich współpraca z dostawcami samochodów bazowych
pozwalają na zaoferowanie komfortowych minibusów, w niczym nie przypominających swoich niewygodnych, hałaśliwych i niebezpiecznych protoplastów
jeżdżących po naszych drogach dwadzieścia lat temu.

Zdjęcia © Auto-CUBY
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Kolejne hybrydy Volvo
W przypadku komunikacji miejskiej odpowiedzią na ekopotrzeby miast
są autobusy wykorzystujące napęd hybrydowy: spalinowo-elektryczny,
hybrydy typu plug-in oraz pojazdy całkowicie elektryczne.
Volvo Polska dostarcza takie pojazdy odbiorcom.

utobusy o napędzie hybrydowym zużywają od 30% do 40% paliwa mniej
i emitują od 40% do 50% mniej spalin
w porównaniu z autobusami z silnikami Diesla.
W ramach kontraktu zawartego z PKM Sosnowiec
Volvo Polska dostarczy 35 hybrydowych autobusów miejskich – 25 krótkich (Maxi) i 10 przegubowych (Mega). Do tej pory dostarczono już 17
pojazdów, a cały kontrakt zostanie zrealizowany
do końca października tego roku.
Oba rodzaje autobusów zostały wyposażone w silniki spalinowe o pojemności skokowej 5132 cm3
i mocy 240 KM/177 kW, automatyczne skrzynie
biegów Volvo I-Shift oraz napęd hybrydowy równoległy o mocy 150 KM/110 kW (Volvo 7900H)
i 175 KM/129 kW (Volvo 7900LAH). Akumulatory ładowane są energią odzyskiwaną podczas
hamowania.
Autobusy hybrydowe będą też jeździć po ulicach
Świerklańca – przetarg na dostawę dwóch miejskich autobusów hybrydowych rozstrzygnęło tamtejsze Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.
Zgodnie ze specyfikacją przetargową autobusy
mają być zasilane silnikiem Diesla i elektrycznym,
odzyskiwać energię konieczną do wykorzystania
napędu elektrycznego podczas hamowania, mieć
między 8,5 a 10,7 m długości i pomieścić co najmniej 60 pasażerów, z czego 25% na miejscach
siedzących.

Takie parametry spełniają miejskie autobusy hybrydowe Volvo serii 7900. Są zasilane energią elektryczną podczas ruszania i postojów na przystankach. Po osiągnięciu prędkości 20 km/h przełączają
się na zasilanie silnikiem Diesla. Są wyposażone
w baterie, silnik elektryczny i mały silnik wysokoprężny. Baterie ładują się podczas hamowania,
a autobus nie wymaga dodatkowej infrastruktury
do ładowania.

Elektryczne hybrydy
Volvo Polska jest też gotowe, by dostarczać klientom inne ekologiczne i oszczędne pojazdy.
Autobus Volvo 7900 Electric Hybrid (hybrydowy
napęd typu plug-in) porusza się cicho i nie wytwarza spalin na 70% trasy. Ładowanie baterii trwa
tylko 3–6 minut i odbywa się na przystanku końcowym. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu
systemu ładowania „opportunity charging” – autobus po prostu podjeżdża pod stację ładowania
i pobiera prąd przez pantograf wysuwany ze stacji. Akumulatory są też ładowane podczas jazdy

– przy hamowaniu i z nadwyżki mocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zużycie energii jest o 60%
niższe niż w przypadku porównywalnego autobusu z silnikiem Diesla, a emisja dwutlenku węgla
zostaje zredukowana aż o 75%.

Przyszłość to elektryczność
Z kolei Volvo 7900 Electric wyposażony jest wyłącznie w napęd elektryczny. Dzięki możliwości
szybkiego ładowania (6 minut) na przystankach
końcowych i dużej pojemności akumulatora ma
możliwości przewozowe nie różniące się od oferowanych przez konwencjonalne autobusy. Autobus zużywa o 80% energii mniej w porównaniu
z konwencjonalnym napędem spalinowym, porusza się cicho – na całej trasie napędzany jest
wyłącznie energią elektryczną, nie emituje więc
spalin, emisja dwutlenku węgla zredukowana
zostaje o 99%.
Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcie: © Volvo Polska
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Comtrans 2017
Dariusz Piernikarski
Rynek pojazdów użytkowych wyraźnie
odczuwa ożywienie koniunktury gospodarczej
w Federacji Rosyjskiej. Targi pojazdów
użytkowych Comtrans 2017 to doskonała
okazja, aby zaprezentować najnowsze trendy.
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rganizowane co dwa lata targi
Comtrans znajdują się w oficjalnym kalendarzu imprez Mię dzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Motoryzacyjnych OICA i są
najważniejszą imprezą branży pojazdów
użytkowych na terenie Rosji, krajów CIS
i Europy Wschodniej. Targi objęte są patronatem m.in. Ministerstwa Handlu
i Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej.
Współorganizatorami międzynarodowych targów Comtrans są ITMF Expo
(spółka joint venture między brytyjską
Grupą ITE specjalizującą się w organizacji targów motoryzacyjnych a niemieckimi Messe Frankfurt GmbH) oraz
OAR (Stowarzyszenie Rosyjskich Producentów Pojazdów).

| BIZNES |
W tegorocznych targach Comtrans
wzięło udział 214 wystawców z 13 krajów – swoją ofertę zaprezentowali na
powierzchni 40 tys. m2 (5% więcej niż
w 2015 r.). Wśród wystawców nie mogło
zabraknąć najważniejszych producentów finalnych oraz dostawców komponentów i usług działających na rynku
rosyjskim, a także na rynkach Europy Zachodniej, Białorusi, Turcji, Japonii i Korei Południowej.
Pokazanie najciekawszych pojazdów
wystawianych na targach Comtrans 2017
przekracza zdecydowanie ramy niniejszej
relacji. Skoncentrujemy się więc na tym,
co naszym czytelnikom jest mniej znane,
czyli na ofercie producentów spoza Unii
Europejskiej.

dobnie działają zachodni producenci naczep, przyczep i zabudów (wśród nich
obecni na targach Comtrans polscy producenci: Wielton i KH-kipper).
Rosyjska opinia publiczna mogła na
stoisku spółki Scania-Rus po raz pierwszy bezpośrednio zapoznać się z ciągnikami Scania nowej generacji – pokazano
3 samochody: S730, R500 oraz 3-osiowy
G410 6×2. Ekspozycję uzupełniały wciąż
produkowane modele ciągników oraz
autokar turystyczny Scania Touring. Pokazano również samochody przeznaczone do pracy w trudnych warunkach,
m.in. wywrotkę P440 CB6×6 z zabudową KH-kipper oraz ciężką wywrotkę
kopalnianą P440 CB6×4, również zabudowaną przez KH-kipper.

Gwiazdami stoiska Volvo Trucks były
ciągniki siodłowe w wersjach specjalnych FH Viking, FH Ocean Race oraz
500-konny ciągnik FH 6×2. Byli też bohaterowie placów budów (Volvo FMX
jest najchętniej kupowaną nierosyjską
ciężarówką budowlaną), czyli FMX 8×4
Tridem z wywrotką Wielton Konisch,
FMX 6×6 ze wzmocnioną wywrotką Meiller oraz Volvo FM 6×4.

Najnowszy model DAF XF 480 FT
z serii Pure Excellence z kabiną
Super Spece Cab trafi do sprzedaży w Rosji na początku 2018 r.

Wielka Siódemka
Wszyscy zachodni producenci samochodów ciężarowych są od lat aktywnie
obecni na rynku rosyjskim i wielu z nich
produkuje pojazdy przystosowane do
normatywnych wymagań rynku rosyjskiego (obowiązuje tam obecnie norma
Euro V) i specyficznych wymagań działających tam firm transportowych. Po-

KH-kipper
na podwoziach Scania:
wywrotka P440 CB6×6
oraz ciężka wywrotka
budowlana P440
CB6×4
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Na stoisku spółki MAN Truck
& Bus Rus odbyła się światowa premiera nowego autobusu turystycznego MAN
Lion’s Coach: odnowiona
stylistyka, zmienione przednie i tylne światła (LED),
poprawione właściwości
aerodynamiczne

cedes-Benz. W centralnym punkcie ekspozycji znajdował się ciągnik Actros
1848LS wraz z innowacyjnymi systemami elektronicznymi – przedstawiciel
nowej generacji. Dopełnieniem były inne
ciągniki Actros oraz budowlane modele
Arocs w różnych konfiguracjach. Oprócz
samochodów ciężarowych Mercedes-Benz zwiedzający wystawę mogli zobaczyć udoskonaloną ciężarówkę Fuso
Canter oraz autobus Mercedes-Benz
Intouro przeznaczony do transportu międzymiastowego.
Firma DAF Trucks po raz pierwszy
pokazała w Rosji swój najnowszy model
ciągnika DAF XF 480 FT Super Space

Okręt flagowy floty MAN: ciągnik
TGX 18.640 4×2 LLS w wersji Performance
Line z 640-konnym silnikiem D26 Euro V
© A. Lubitz

Firma MAN Truck & Bus Rus przygotowała na targi Comtrans premierę
światową nowego autobusu turystycznego MAN Lion’s Coach. Wśród licznie
wystawianych samochodów ciężarowych
wyróżniał się ciągnik TGX 18.640 4×2 LLS
z silnikiem D26 Euro V w wersji Performance Line. Na zewnątrz dumnie prezentowały się modele TGS – ciągniki
i podwozia w różnorodnych wariantach
układu napędowego i z różnymi zabudowami.
Na stoisku Daimler-KAMAZ Rus można było zobaczyć dwa pokolenia samochodów ciężarowych Mercedes-Benz,
a także ciężarówki Fuso i autobusy Mer-

Na stoisku Daimler-KAMAZ Rus można
było zobaczyć dwa
pokolenia samochodów ciężarowych
Mercedes-Benz,
a także ciężarówki
Fuso i autobusy
Mercedes-Benz;
królem stoiska był
Actros 1848LS nowej generacji
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neracji: Kamaz-54901 z nową kabiną K5.
Najważniejsze cechy nowego modelu to
udoskonalona ergonomia, nowoczesne
komponenty i stylistyka oraz liczne i nowoczesne systemy wspomagające bezpieczeństwo czynne, takie jak asystent
skrętu, monitoring martwego pola wokół pojazdu oraz wspomaganie jazdy autonomicznej w korkach. Kamaz-54901
został wyposażony w nową zautomatyzowaną skrzynię przekładniową ZF
TraXon i całkowicie nową gamę 12-litrowych silników rzędowych Euro V lub
Euro VI (Liebherr) o mocy od 380 do
550 KM (289–405 kW).
Na szczególną uwagę zasługuje kabina, która spełnia współczesne wymagania transportu dalekobieżnego: odleg-

Renault Trucks pokazało pełną gamę swoich pojazdów ciężarowych, wśród nich uwagę zwracała ciężka wywrotka budowlana
K 8×4 z zabudową tylnozsypową Wielton

Cab, który ma tam trafić do sprzedaży
z początkiem 2018 r. Nie mogło zabraknąć coraz bardziej popularnych na tamtejszym rynku modeli ciągników XF
105.460 FT Space Cab i wielozadaniowego CF 85.460 FTT.

KAMAZ
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem na stoisku Kamaza była premiera ciągnika siodłowego najnowszej geNowoczesny ciągnik Kamaz-54901
z nową kabiną K5 jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych ostatnio przez producenta,
z nim firma wiąże swoją przyszłość
i dalszy rozwój na międzynarodowych rynkach

Oprócz nowego Kamaza-54901
z innowacyjną kabiną K5 pokazano zmodernizowane ciężarówki
z rodziny Kamaz-5490 NEO oraz
wersje z silnikami gazowymi, był
też Kamaz-54909 z dołączanym
hydraulicznym napędem osi
przedniej, hybrydowa śmieciarka
Kamaz-65208 i wiele innych
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łość od podłogi do sufitu wynosi 1980 mm,
szerokość wewnętrzna to 2270 mm. Podczas jej konstruowania największy nacisk położono na wygodę pracy i komfort kierowcy. Z tyłu umieszczono dwie
wygodne leżanki o szerokości 750 mm.
Jest również pokładowy system informacyjny z 10-calowym wyświetlaczem
dotykowym.

Grupa GAZ

90 km/h, a zasięg operacyjny to 120 km.
Autobus może zabierać od 16 do 22 pasażerów, z tyłu zastosowano zawieszenie pneumatyczne poprawiające komfort
jazdy oraz oś o zwiększonej nośności.
Dumnie prezentowały się również nowe modele ciężarówek segmentu średniego GAZon Next o dmc. 10 t. W ich
przypadku zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań technicznych pozwoliło na
znaczące zwiększenie funkcjonalności,
poprawę własności trakcyjnych i ergonomii tych popularnych na rosyjskich
drogach ciężarówek. W kabinie samochodu GAZon NEXT wykorzystano te same
elementy, które są stosowane w dostawczych Gazelach.
Pokazano przedprodukcyjne wersje
szosowych ciężarówek Ural w konfiguracji 6×4 – wywrotkę i ciągnik siodłowy.

Niskopodłogowy elektryczny autobus
miejski (elektrobus) Kamaz-6282 drugiej generacji podłączony do ultraszybkiej stacji ładowania (pełne ładowanie w ciągu 15 min), zabiera
do 85 pasażerów, maksymalna prędkość 65 km/h, zasięg operacyjny bez
ładowania do 100 km

© A. Lubitz

© A. Lubitz

© A. Lubitz

Na targach Comtrans Grupa GAZ po
raz pierwszy pokazała nową rodzinę samochodów dostawczych GAZelle NEXT
o dmc. 4,6 t. W porównaniu z produkowanymi od 2013 r. modelami GAZelle
NEXT (dmc. 3,5 t) nowe samochody mają
ładowność podniesioną z 1,5 do 2,62 t,
zwiększoną pojemność ładunkową, pła-

ską podłogę w przedziale towarowym
oraz bogatsze wyposażenie w systemy
bezpieczeństwa czynnego. Na bazie nowego modelu produkowane będą różne
wersje samochodów dostawczych: furgony z ładownią o pojemności 15,5 m3,
minibusy, wersje skrzyniowe z pojedynczą i podwójną kabiną oraz podwozia
pod różne zabudowy specjalistyczne.
Rozpoczęcie sprzedaży przewidziano na
pierwszy kwartał 2018 r.
Wersją rozwojową jest zbudowany
na podwoziu GAZelle Next 4.6 elektryczny minibus, w którym wykorzystano
zunifikowane elementy napędu elektrycznego, przewidzianego do wszystkich
samochodów dostawczych produkowanych przez Grupę GAZ. Elektryczny minibus napędzany jest przez silnik o mocy
98 kW, prędkość maksymalna wynosi

Duże zainteresowanie wzbudzał koncepcyjny 12-miejscowy
elektryczny autonomiczny autobus Kamaz Nami, poruszający
się bez kierowcy z maksymalną prędkością 40 km/h, o zasięgu operacyjnym do 45 km, napędzany silnikiem elektrycznym o mocy znamionowej (maksymalnej) 45 (95) kW
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W samochodach GAZelle NEXT 4.6 wprowadzono nową oś tylną, hamulce tarczowe
na wszystkich kołach z ABS i ESP, w wersjach skrzyniowych ładownia ma większą
szerokość, a długość nadwozia w furgonach
i minibusach powiększono o 700 mm; jednostka napędowa to 150-konny silnik Cummins ISF 2.8 współpracujący z 6-biegową
manualną skrzynią własnej konstrukcji

Wywrotka Ural 6x4 jest pojazdem wielozadaniowym przeznaczonym do stosowania
przez dostawców usług użyteczności publicznej oraz na placach budowy, a także
w dużych i małych przedsiębiorstwach przemysłowych. Całkowita masa pojazdu (bez
przyczepy) wynosi 25 t, skuteczność
działania zapewnia silnik YMZ-536 Euro V
o mocy 330 KM (243 kW) i 9-biegowa manualna skrzynia przekładniowa

W porównaniu z poprzednim modelem GAZon NEXT w nowych
10-tonowych pojazdach podniesiono ładowność do 5,9 t; jedną
z ważnych cech charakterystycznych jest tylne zawieszenie
pneumatyczne, uzupełnione o hydrauliczne amortyzatory i poprzeczny stabilizator. Zastosowano pneumatyczne hamulce tarczowe na wszystkich kołach, dodatkowo samochody można
wyposażyć w hamulec silnikowy. Moc silnika YMZ-543 podniesiono do 170 KM (125 kW), co poprawiło zdolności trakcyjne
i charakterystykę dynamiczną pojazdu

Ponieważ wcześniej Ural nie był obecny
w segmencie ciężkich podwozi szosowych, nowe modele to szansa na zaistnienie na rynku, w którym roczna sprzedaż podobnych pojazdów to ok. 20 tys.
rocznie. Nowe ciężarówki Ural wyposażone są w nowoczesną kabinę NEXT,
która zapewnia ergonomię siedzenia kierowcy oraz wysoki poziom biernego bezpieczeństwa. Kabiny są dostępne w dwóch
wersjach: dziennej i sypialnej z pojedynczą leżanką. Przewidziano również
kabinę typu załogowego z dodatkowym
rzędem siedzeń.
Grupa GAZ zaprezentowała też pojazdy terenowe przeznaczone do jazdy zarówno na pustyniach, jak i na dalekiej północy. Są to 3 ciężarówki: amfibia Sobol
oraz Vepr Next jako pojazd ekspedycyj-

ny i pick-up. Samochód – amfibia Sobol
ma unikatowe możliwości terenowe: jest
w stanie poruszać się po bezdrożach, po
polach śnieżnych, po podłożu bagnistym,
może również pokonywać przeszkody wodne. Z kolei ekspedycyjny minibus Vepr
NEXT powstał na bazie terenowej ciężarówki GAZ-33088 Sadko, na której zainstalowano metalowe nadwozie GAZelle
NEXT. Kabina dwurzędowa przeznaczona jest dla sześciu pasażerów i kierowcy. 7-osobowy pick-up Vepr NEXT
ma otwartą metalową skrzynię ładunkową z opuszczaną tylną burtą. Główne
cechy charakterystyczne modeli Vepr
NEXT: masa brutto 6,85 t; ładowność
2,5 t (pick-up), 2 t (minibus). Całkowita
długość wynosi 6430 mm (pick-up) lub
6500 mm (minibus), szerokość 2268 mm;

prześwit 315 mm. W samochodach jest
montowany silnik YMZ-534 o mocy
149 KM (110 kW). Wykorzystanie nadwozia i kabiny z GAZell NEXT zapewnia
kierowcy i pasażerom wysoki poziom ergonomii i komfortu – niezwykły dla rosyjskich samochodów terenowych.

Producenci naczep
Oczywiście na targach Comtrans nie
mogło zabraknąć producentów naczep
i zabudów. Pojawili się producenci europejscy, tacy jak Schmitz Cargobull,
Krone, Wielton, Kögel, F.X. Meiller, LAG
czy Lohr. Spośród obecnych na targach
producentów rosyjskich warto wymienić
takie firmy, jak np. StavPritcep, Novtruck,
CHKPZ (naczepy specjalistyczne, nisko-
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Samochód amfibia GAZ Sobol ma dołączany napęd
na cztery koła z reduktorem i blokadami mechanizmów różnicowych, zastosowanie mostów portalowych pozwoliło zwiększyć prześwit do 530 mm;
specjalne pływaki w części przedniej i bocznej pozwalają na utrzymanie się na powierzchni wody
nawet wtedy, gdy samochód jest całkowicie załadowany; Sobol ma 5117 mm długości i 2500 mm szerokości, zabiera do 1000 kg ładunku, napędzany jest
silnikiem Cummins ISF 2.8 o mocy 120 KM (88 kW),
pływa z prędkością do 5,9 km/h

Wielton tradycyjnie
na Comtransie, jako
czołowy importer
w Rosji, pokazał
swoje wywrotki,
a jego ofertę uzupełniała naczepa
kurtynowa do przewozu stali w kręgach; oprócz tego
kilku producentów
podwozi pokazało
swoje pojazdy z zabudowami wywrotkami Wielton

Opracowany przez Grupę
GAZ pick-up Vepr NEXT ma
sztywną oś przednią,
samohamowne mechanizmy
różnicowe w przedniej i tylnej
osi oraz reduktor; opony
o agresywnym terenowym
bieżniku na 18-calowych obręczach kół oraz potężna
wciągarka to gwarancja, że
pick-up Vepr NEXT jest w stanie pokonać bardzo trudne
przeszkody terenowe

podwoziowe). Byli również producenci
tureccy: Nursan (cysterny, silosy), Koluman (naczepy kurtynowe i skrzyniowo-plandekowe). Warto odnotować obecność chińskiego CIMC Trailers.
Nieco dziwi brak Kässbohrera i Tirsana, ale ich nieobecność można położyć na karb delikatnej sytuacji politycznej istniejącej obecnie między Rosją
a Turcją.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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ZF Aftermarket podkreśla
znaczenie polskiego rynku
Dywizja ZF Aftermarket powstała
w odpowiedzi na potrzeby rynku
w zakresie dostępu do szerokiego
portfolio produktów i wyjątkowej
oferty usług.

irma jest również przygotowana na wyzwania, jakie niosą ze sobą działania w dziedzinie rynku usług posprzedażowych. „Z determinacją staramy się budować jak najlepsze
kontakty z naszymi klientami, dostarczając im gotowe rozwiązania. W przyszłości będziemy dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku.
Mamy przed sobą wiele wyzwań, w tym wprowadzenie na rynek w 2018 r. zupełnie nowego konceptu warsztatowego [pro]Tech, który w moim
odczuciu stanie się naszą wizytówką na polskim
rynku” – wyjaśnia Peter Rothenhöfer, który jest
dyrektorem przedstawicielstwa ZF Aftermarket
w Polsce (związany z firmą od 1992 r.) i pełni też
szereg funkcji związanych z działalnością handlową
i doradztwem technicznym. Trzeba dodać, że Peter
Rothenhöfer przewodzi działalności firmy ZF Aftermarket nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i na
Słowacji. Raportuje on do Andreasa Deubera, dyrektora generalnego niezależnego rynku aftermarketowego w krajach Europy Północnej, Środkowo-Wchodniej i Południowo-Wschodniej.
„Portfolio naszych marek reprezentuje zaangażowanie koncernu w tworzenie innowacyjnych produktów. Ciężko pracujemy, by ten stan rzeczy się
utrzymał, a nasi klienci otrzymywali produkty najwyższej jakości, dające przewagę konkurencyjną
na rynku i wzrost przychodów ze sprzedaży” – podkreśla Andreas Deuber.

Peter Rothenhöfer,
dyrektor
przedstawicielstwa
ZF Aftermarket
w Polsce

Bogata oferta
ZF Aftermarket oferuje najwyższej jakości części
następujących marek: Sachs (amortyzatory, sprężyny, sprzęgła i koła dwumasowe), Lemförder
(elementy układu zawieszenia, układu kierowniczego oraz elementy gumowo-metalowe), TRW
(części układu kierowniczego, zawieszenia oraz
układu hamulcowego), a także podzespoły marki
ZF, takie jak części do skrzyń biegów oraz zestawy olejowe.
Dzięki kompleksowym rozwiązaniom i szerokiemu
portfolio produktów firma ZF Aftermarket zdobyła silną pozycję w swej branży: jej obroty się-

gają kwoty 3 miliardów euro, na całym świecie
zatrudnia 8000 wykwalifikowanych pracowników
w ponad 120 lokalizacjach, z 650 partnerami serwisowymi na świecie. Połączenie markowych
wyrobów, innowacji cyfrowych, opracowanych indywidualnie dla klienta produktów i usług oraz globalnej sieci partnerów serwisowych sprawiło, że
firma ZF cieszy się opinią solidnego partnera i jest
drugą pod względem wielkości firmą na światowym rynku części zamiennych.
Zdjęcie: © ZF
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Alcoa Wheels
w transporcie osób
Felgi Alcoa Wheels są
produkowane z kutego
aluminium, które jest bardzo
przyjaznym materiałem
dla środowiska naturalnego –
aż 75% wyprodukowanego
globalnie aluminium
pozostaje nadal w użyciu.

elgi Alcoa Wheels z kutego aluminium są
nawet o 47% lżejsze od felg stalowych
w tym samym rozmiarze. W przypadku
typowego 2-osiowego autobusu miejskiego o długości 12 m obniżenie wagi wynosi zatem ok. 93 kg.
Zamiana felg stalowych na aluminiowe w 3-osiowym autobusie z 12 kołami obniży jego wagę aż
o 186 kg. Niska waga felg Alcoa Wheels kompensuje dodatkowy ciężar zamontowanych akumulatorów litowych w pojazdach elektrycznych
lub hybrydowych czy silników z rozbudowanymi
układami oczyszczania spalin zgodnymi z normą
Euro VI. Waga jednego takiego akumulatora to ok.
400–500 kg, natomiast silnik Euro VI może być
nawet o 125 kg cięższy od silnika Euro V.
Dobre przewodnictwo cieplne i mniejsze bicie
promieniowe felg Alcoa Wheels lepiej chroni
opony. Podczas jazdy felgi Alcoa Wheels są
o 22°C chłodniejsze od felg stalowych, co dodatkowo przedłuża żywotność ogumienia, a zatem przynosi oszczędności dla floty.
W przypadku felgi stalowej założony kołpak ogranicza do minimum jej chłodzenie i jedynie poprawia wizerunek autobusu. Jak wspomniano,
felga stalowa w normalnych warunkach mocniej
się nagrzewa, co znacznie wpływa na skrócenie
żywotności ogumienia oraz układu hamulcowego.

Dodatkowo kołpaki utrudniają dostęp do zaworu,
w związku z czym pomiar ciśnienia w oponach –
który powinien być szczególnie ważny przy transporcie osób – staje się bardziej pracochłonny.

Dodatkowe zalety
Felgi Alcoa Wheels są wyjątkowo mocne i aż
pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych.
Wyniki testów wykazały, że felga stalowa ugina
się o 5 cm przy obciążeniu 13 600 kg, natomiast
felga Alcoa Wheels ugina się dopiero przy obciążeniu 71 200 kg. Z kolei w japońskim badaniu JWL
(symulacja najechania ciężarówki jadącej z prędkością 50 km/h na wysoki krawężnik, samo badanie polega na opuszczeniu na ogumione koło
przedmiotu o masie 910 kg) felgi stalowe ulegają znacznej deformacji połączonej z ujściem powietrza z uszkodzonej opony, podczas gdy felgi
Alcoa Wheels wychodzą z tej próby bez szwanku.
Przekładając wyniki badań na sytuację rzeczywistą, kute aluminiowe felgi przyczyniają się do
poprawy bezpieczeństwa autobusu najeżdżającego na krawężnik.
Jeśli chodzi o ekologiczny wizerunek firmy, to
należy go rozpatrywać w szerszym kontekście.
Estetyczny autobus przyciągnie więcej pasażerów.
Więcej pasażerów to mniej samochodów na uli-
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cach, czyli mniej korków i mniejsza emisja CO2.
W swojej ofercie firma Arconic, producent felg
Alcoa Wheels, ma felgi idealnie dopasowane do
codziennych potrzeb transportu publicznego. Dura-Bright EVO to wyjątkowo łatwe w utrzymaniu felgi
o niezrównanym połysku. Do utrzymania czystości wystarczy mycie felgi wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Dura-Bright nie jest powłoką, lecz
specjalną, opatentowaną przez Alcoa techniką
obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki której
zewnętrzne wykończenie staje się integralną częścią felgi. Powierzchnia felgi nie jest podatna na
odpryskiwanie, pękanie, łuszczenie i korozję, jak
w przypadku tradycyjnych powłok. Warto więc rozważyć wyposażenie autobusów w mocne, ekologiczne aluminiowe felgi Alcoa Wheels. Wyniki
testów mówią same za siebie.

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

125 lat

Schmitz Cargobull
Proponujemy krótki rzut oka na historię i dzień
teraźniejszy firmy Schmitz Cargobull AG – największego
europejskiego producenta naczep i przyczep.

1892 r. w Altenberge niedaleko Münster kowal Heinrich
Schmitz założył firmę, która
125 lat później stała się wiodącym europejskim producentem naczep, przyczep
i nadwozi samochodowych do transportu ładunków spaletyzowanych, towarów
o regulowanej temperaturze i ładunków
sypkich. Schmitz Cargobull od początku
swojego istnienia ewoluował stopniowo,

125 LAT

przekształcając się z kuźni wytwarzającej proste pojazdy w dostawcę inteligentnych branżowych rozwiązań transportowych i usług w erze cyfrowej. Ten
dynamiczny rozwój trwa, powstają coraz
bardziej efektywne rozwiązania, przyjazne dla środowiska, oszczędzające zasoby
naturalne, a jednocześnie zapewniające
coraz większe bezpieczeństwo i komfort
użytkowania.
Najważniejsze kamienie
milowe w 125-letniej
historii Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull
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Na początku była kuźnia
Założona w 1892 r. kuźnia Heinricha
Schmitza oferowała początkowo różne
usługi: podkuwano konie, naprawiano
wozy, a także handlowano maszynami
rolniczymi i materiałami żelaznymi. Gdy
w XX wieku transport stopniowo stawał się zmotoryzowany, firma rozpoczęła produkcję pojazdów. Aby to odzwierciedlić, nazwa firmy została zmieniona
w 1932 r. na Heinrich Schmitz, Maschinen-und Fahrzeugbau. Wówczas zatrudniano już ok. 75 osób.
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1930 – dwuosiowa naczepa
produkowana
przez Schmitz
Anhänger

Opatentowany w 1937 r. mechanizm
samoskrętnej osi tylnej w 3-osiowej
przyczepie z obrotnicą

Na początku lat 50. produkowano zintegrowane
zabudowy samochodów
ciężarowych

Josef i August Schmitz, dwaj najstarsi synowie założyciela, przejęli kontrolę
nad firmą w 1943 r. W 1948 r. zmieniono
nazwę na Schmitz-Anhänger Fahrzeugbaugesellschaft. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na środki transportu w powojennych Niemczech producent pojazdów
z Münsterland stopniowo ugruntowywał
swoją pozycję rynkową dzięki rosnącej
ofercie produktów i innowacyjnym, patentowanym rozwiązaniom technicznym.
Przyczepy, naczepy, nadwozia, wywrotki,
cysterny i systemy osi samoskrętnych
produkowane w Altenberge zyskiwały
również popularność na rynkach eksportowych. W 1961 r. około 300 pracowników zbudowało ponad 300 pojazdów, osiągając obroty przekraczające 10 mln DM.
Ponieważ firma rozwijała się dynamicznie, uruchomiono nowe miejsca produkcji – w Berlinie (1967) i Vreden (1969).

Aż do końca lat 80. firma Schmitz Anhänger
produkowała m.in. naczepy cysterny
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W 1989 r. jako logo
firmy pojawił się charakterystyczny słoń

Wspólny rynek europejski
Rynek zmienił się zasadniczo, gdy po
zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. zakończono współpracę z producentami ropy
naftowej i w 1993 r. utworzono jednolity rynek europejski. Kierownictwo firmy
postanowiło dokonać radykalnej zmiany
i skupić się na „wzroście przez poświęcenie”. W 1994 r. uruchomiono projekt
Genesis i od tego czasu firma Schmitz-Anhänger skoncentrowała się wyłącznie
na produkcji naczep skrzyniowych i skrzyniowo-plandekowych, nadwozi samochodowych, wywrotek i podwozi podkontenerowych.
Przez wprowadzenie procesowo zorientowanej technologii produkcji czas
niezbędny do wyprodukowania pojedynczego pojazdu zredukowano z pięciu
tygodni do pięciu dni, a czasochłonność
spadła ze 190 do 35 godzin. Koncepcja
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przewodniczący zarządu
Schmitz Cargobull AG

©

Przedstawiciele trzeciego pokolenia,
dr Heinz Schmitz i Peter Schmitz, przejęli stery firmy na początku lat siedemdziesiątych, a Bernd Hoffmann dołączył
do zespołu w 1974 r. W owym czasie firma znajdowała się w fazie dynamicznego
wzrostu dzięki intensywnej współpracy
z krajami produkującymi ropę – od Libii po Irak. Zatrudnienie w Schmitz-Anhänger w 1977 r. przekroczyło 500 osób,
w 1986 r. było to już ponad 1000 pracowników, a w 2000 r. zespół liczył już
ponad 2000 osób. W latach 1970–1990
obroty wzrosły dziesięciokrotnie do ponad 250 mln DM, a firma na tym etapie
stała się największym niemieckim producentem naczep i przyczep.

Nieustanny rozwój, uczciwa praca, jakość i niezawodność,
szacunek dla własnych pracowników i klientów – to są nasze korzenie i wartości, które charakteryzowały firmę w ciągu
125 lat jej istnienia. To one stworzyły solidne podstawy rozwoju firmy. Inną ważną dla Schmitz Cargobull wartością jest
przedsiębiorczość – nie bylibyśmy w tym miejscu naszej
historii, gdybyśmy nie mieli odwagi realizować nawet najbardziej ambitnych zamierzeń, wykorzystywać nadarzających się okazji i z determinacją kroczyć ku przyszłości. Te
nasze wartości obowiązują w dalszym ciągu – dzięki nim
wdrażamy nowe procesy technologiczne, wprowadzamy
nowe produkty i usługi, nawiązujemy kontakty z nowymi partnerami na całym świecie. Nie czekamy biernie na to, co przyniesie przyszłość, my ją sami kształtujemy. To jest właśnie
Schmitz Cargobull.
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Poziom produkcji
Schmitz Cargobull
w latach 2012–2017
(2016/2017 – dane
szacunkowe)
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INNOWACJE NA KAŻDYM KROKU
Liczne innowacje i zastrzeżenia patentowe znajdujące się w dorobku Schmitz Cargobull przyniosły wiele korzyści klientom i miały
kluczowe znaczenie dla utrzymania pozycji lidera na rynku. Wśród najważniejszych osiągnięć warto wymienić:
• 1937 – Schmitz-Spuraggregat:
samoskrętna oś tylna do 3-osiowych przyczep;
• 1977 – Ferroplast:
wytrzymałe panele przekładkowe z zewnętrznym pokryciem z galwanizowanej na gorąco
i dwustronnie lakierowanej stali, z pianką izolacyjną wykonaną z twardego poliuretanu spienianego bez obecności szkodliwych chlorofluorowęglowodorów (CFC);
• 1982 – dwupoziomowy system
załadunku w naczepach furgonowych:
wsporniki belkowe o regulowanej wysokości
pozwalające na podwojenie liczby przewożonych palet;
• 1996 – osie Rotos:
idealnie zestrojony z naczepą agregat osiowy
wyposażony w zawieszenie pneumatyczne, hamulce tarczowe, belkę osi i różne elektroniczne
komponenty związane z bezpieczeństwem;

• 2014 – S.CS Genios:

• 1999 – Modulos:
skręcane podwozie naczepy (rama podłużnicowa) wykonane z galwanizowanej stali i komponentów aluminiowych;
• 2004 – TrailerConnect:

udoskonalone podwozie systemu Modulos,
w którym profile (podłużnice i poprzeczki)
powstają w procesie gięcia na zimno;
• 2014 – S.KI Control:

telematyczny system zarządzania naczepą
(obecnie działa ponad 35 tys. aktywnych systemów);
• 2010 – S.CS Speed Curtain:

obsługiwane z poziomu aplikacji na smartfon
systemy podnoszące bezpieczeństwo obsługi
naczep wywrotek;
• 2016 – S.KO COOL Complete:

wygodna w obsłudze kurtyna naczepy, która
może zostać odsłonięta i zamknięta w czasie
poniżej 35 s;
• 2012 – Naczepowy agregat chłodniczy:
samodzielnie opracowany, stosowany w naczepach chłodniczych S.KO Cool, ze zintegrowanym cyfrowym przetwarzaniem danych

kompletny pakiet wyposażenia w transporcie
ładunków w temperaturach kontrolowanych,
obejmujący moduł transmisji danych i sterowania;
• 2017 – V.KO Van Bodies:
uzupełnienie gamy produktów o panelowe
nadwozia stosowane w zabudowach kontenerowych samochodów dostawczych o dmc.
od 3,5 do 6 t;

ta szybko przyniosła pozytywne wyniki:
w roku obrachunkowym 1992/1993 wyprodukowano 5100 pojazdów, a w roku
1998/1999 już 17 000. Obroty sięgnęły
wówczas ponad 944 mln DM. Pod koniec 1998 r. firma została przekształcona
w spółkę akcyjną Schmitz Cargobull AG,
a jej akcje podzielone były równo pomiędzy rodziny Petera Schmitza, dra Heinza
Schmitza i Bernda Hoffmanna.
Peter Schmitz był prezesem zarządu
w latach 1999–2003, a następnie zastąpił go Bernd Hoffmann (do 2008 r.).
Następnie prezesem zarządu Schmitz
Cargobull AG został Ulrich Schümer.
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Schmitz Cargobull realizuje obecnie
innowacyjny projekt TransFormers, którego celem jest redukcja zużycia paliwa
i emisji CO2 o 25%; zoptymalizowana
aerodynamicznie naczepa kurtynowa
S.CS, wyposażona m.in. w opuszczany
dach w części tylnej, spoilery boczne
i tylne pozwala na redukcję zużycia paliwa przez zestaw o 9%; dodatkowy napęd elektryczny 3 osi z odzyskiem energii podczas hamowania to spalanie
mniejsze o kolejne 6%

W 2016 r. za sterami firmy zasiadł członek rodziny właścicieli – Andreas Schmitz.
To on, wraz z członkami zarządu, wdrożył
w Schmitz Cargobull AG „Strategię 2025”,
torując drogę do przyszłego rozwoju grupy w dobie digitalizacji i globalizacji.

Ewolucja i stały rozwój
Od powstania w 1892 r., a więc przez
125 lat, firma Schmitz Cargobull rozrosła się w skali globalnej, dysponuje obecnie sześcioma fabrykami w Niemczech
i zakładami produkcyjnymi w Hiszpanii, na Litwie, w Rosji, Chinach i Turcji.
W całej grupie pracuje obecnie około
5700 pracowników, a w roku obrachunkowym 2016/2017 wyprodukowano ponad 57 000, osiągając obroty przekraczające 2 mld euro. Główna siedziba Schmitz
Cargobull znajduje się w niemieckim
Horstmar (Münsterland).
W całym okresie transformacji z wiejskiej kuźni do wiodącego europejskiego
producenta naczep podjęto wiele strate-

gicznych decyzji. Jako pionier w tej branży firma Schmitz Cargobull wypracowała kompleksową strategię rozwoju
rynkowego i pozycjonowania marki i konsekwentnie egzekwowała standardy jakościowe swoich produktów na każdym
etapie produkcji: od badań i rozwoju, aż
do produkcji i usług specjalistycznych,
takich jak doradztwo, rozwiązania telematyczne do naczep, finansowanie, zaopatrzenie w części zamienne i obrót pojazdami używanymi. Dzięki działającemu
w Altenberge centrum kompetencyjnemu
(CVC – Schmitz Cargobull Validation Center) Schmitz Cargobull szczyci się wysokowydajnym, wiodącym w branży centrum testowym.
W kwietniu 2017 r. uruchomiona została fabryka Schmitz Cargobull w tureckim Adapazari, gdzie na nowoczesnych liniach produkcyjnych powstają
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naczepy kurtynowe i furgonowe. W planach rozwoju nowej fabryki jest dodatkowa linia produkcyjna dla wywrotek.
Pojazdy produkowane w Turcji spełniają
najwyższe wymagania jakościowe stawiane swoim produktom przez Schmitz
Cargobull. Zakup udziałów południowoafrykańskiego producenta – firmy GRW
– to najnowszy krok związany z ekspansją firmy na nowych rynkach.
W przyszłości firma Schmitz Cargobull zamierza koncentrować się na utrzymaniu obecności na arenie międzynarodowej, wprowadzaniu kolejnych innowacji
w zakresie rozwoju naczep, zrównoważonym zarządzaniu kosztami, poprawie
elastyczności produkcji i utrzymywaniu
bliskich relacji z klientami.

Zdjęcia: © Schmitz Cargobull

© MB Pneumatyka

reklama

| PROMOCJA |

Gwarancja jakości
Złącza produkowane w zakładach MB Pneumatyka
pracują w układach hamulcowych i w pneumatycznych
zawieszeniach pojazdów użytkowych poruszających się
po drogach w ekstremalnie trudnych warunkach
– od Syberii po Saharę. Dlatego specjaliści lubuskiej
firmy zostali „uzbrojeni” w wysokiej jakości sprzęt
pomiarowy i badawczy.

Pneumatyka dysponuje
bardzo bogato wyposażonym laboratorium, w którym przeprowadzane są badania o bardzo szerokim zakresie, wymagane do dopuszczenia złączy
do stosowania w układach hamulcowych pojazdów użytkowych.
Znajduje się tam np. komora klimatyczna WEISS,
pozwalająca stworzyć warunki zbliżone do najcięższych, w jakich pracują pojazdy użytkowe. Tu
złącza są badane w temperaturach od –70°C do
+200°C przy wilgotności od 0% do 100%.
Jednym z parametrów analizowanych podczas homologacji pojazdu jest badanie czasu reakcji poszczególnych układów. Jest on ściśle związany
z przepływem medium w instalacji. Za pomocą
precyzyjnego testera szczelności inżynierowie
MB Pneumatyka mogą zbadać przepływ w pojedynczej złączce i w zasymulowanej instalacji. Ko-

lejne badanie polega na pomiarze siły wyrywania
przewodu z szybkozłącza. Aby poprawić komfort
pracy osób, które montują instalacje, inżynierowie
MB Pneumatyka badają również siłę wciskania
przewodów w złącza.
W złączach badana jest również chropowatość powierzchni, co pozwala oceniać precyzję wykonania powierzchni. Maszyna pomiarowa 3D daje
możliwość wykonania badań optycznych, stykowych i laserowych. Szczególnie istotne są testy
zmęczeniowe prowadzone na wzbudniku drgań,
które symulują pracę układu pneumatycznego
w naturalnych warunkach. W ten sposób badana
jest szczelność złączy po przepracowaniu wielu
godzin w układzie.
Praca jakościowa jest niezbędna do spełnienia
wyśrubowanych wymagań takich firm, jak Wielton, Solaris czy MAN. Wysoka jakość złącz to
także gwarancja bezpieczeństwa.
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„Chińczyki”

Katarzyna Wachowiak

trzymają się mocno
Od kilku lat „Samochody Specjalne” są jedynym
polskim partnerem medialnym targów China
Commercial Vehicles Show, które odbywają się
w Wuhan. Byliśmy tam w 2013 r. podczas drugiej
edycji targów. W listopadzie tego roku wybieramy
się na CCVS po raz kolejny.
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iesamowity rozwój chińskiej motoryzacji to w dużej mierze efekt
stworzenia wewnętrznego popytu na samochody wdrażanego przez
rząd od 2008 r. W skład programu wchodziły m.in. budowa infrastruktury drogowej, obniżki podatków i dopłaty na
zakup floty, wspieranie rodzimych i importowanych firm z branży automotive.
W efekcie Chińczycy masowo przesiedli
się z rowerów i pociągów do samochodów, w górę wystrzeliły też produkcja
i popyt na pojazdy użytkowe.
Kwestią czasu było pojawienie się
„chińskiego IAA”. I już w 2012 r. takie
targi się odbyły. Ich gospodarzem zostało
10-milionowe miasto Wuhan. China Commercial Vehicles Show z miejsca zdobyły
sobie renomę najważniejszego wydarzenia branżowego w Azji.

| BIZNES |
Targi CCVS to święto rodzimych producentów. Fukuda,
FAW Group, Dongfeng Motor
oraz wiele innych chińskich
firm prezentuje nie tylko swoje
ciężarówki, ale też całe serie
pojazdów

Kolejna edycja odbyła się w roku 2013.
Mieliśmy przyjemność otrzymać na nią
zaproszenie jako przedstawiciele jedynej
redakcji z Polski. Szczególnie interesowały nas wówczas wspólne przedsięwzięcia europejskich koncernów z chińskimi
producentami i pod tym kątem przygotowaliśmy naszą relację z targów CCVS
(opublikowaną w numerze 7–8/2014).

CCVS 2015
Wzorem IAA targi CCVS odbywają
się co dwa lata. W roku 2015 powiększyły swoją powierzchnię o ponad 8%
w stosunku do poprzedniej edycji (do
60 tys. m2), zgromadziły blisko 500 wystawców i 30 tys. zwiedzających.
Jak wiemy od organizatorów, dobra
frekwencja była efektem otwarcia się
CCVS na samochody osobowe. Zaprezentowali je m.in. producenci, którzy
równolegle wystawiali swoje pojazdy
użytkowe, tacy jak Fukuda, FAW Group
i Dongfeng Motor – zależało im na za-

prezentowaniu kompletnych serii, zajmujących często całe hale. Nowością
roku 2015 był też wydzielony sektor dla
producentów camperów.
Wyraźnie widoczne było zainteresowanie paliwami alternatywnymi. Na
swoich stoiskach różni producenci pokazali w sumie kilkadziesiąt modeli tego
typu. O 30% wzrosła liczba wystawców
z sektora części zamiennych – była to
jedna z najbardziej atrakcyjnych i najczęściej odwiedzanych sekcji targów.
Program CCVS wzbogacony został o imprezy towarzyszące, takie jak m.in. Mię-

CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA CHINA
COMMERCIAL VEHICLES SHOW 2017
• Pojazdy użytkowe:
ciężkie ciężarówki, lekkie ciężarówki, samochody dostawcze, vany, naczepy, przyczepy,
ciągniki, różnego rodzaju nadwozia, autobusy, pojazdy budowlane, pojazdy komunalne, pojazdy wojskowe, karetki pogotowia, pojazdy terenowe, pick-upy, samochody
plażowe, samochody off-roadowe, campery.
• Samochody osobowe.
• Komponenty, osprzęt i akcesoria:
silniki, podwozia, skrzynie biegów, opony
i koła, osie, układy napędowe i hamulcowe,
skrzynie przekładniowe, zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego, systemy
GPS, elementy hydrauliczne, łożyska, urządzenia klimatyzacyjne, środki smarowe, nowe

materiały, części i systemy do pojazdów
specjalnego przeznaczenia, samochodowa
nawigacja i systemy AV, kamery pokładowe
i wiele innych.
• Pojazdy i wyposażenie dla służb:
pojazdy dla straży pożarnej, służby zdrowia,
wojska i innych służb, zaawansowane technologie, obejmujące m.in. komunikację w sytuacjach awaryjnych, planowanie komend,
prognozowanie katastrof, diagnostyka itp.
• Wyposażenie warsztatowe do diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów:
systemy wykrywania uszkodzeń, narzędzia
i sprzęt naprawczy, rozwiązania w zakresie
technologii napraw i wyposażenie do modyfikacji pojazdów, media przemysłowe.

dzynarodowy Szczyt Pojazdów Użytkowych, spotkanie dla przedsiębiorców
kooperujących na linii Chiny–Niemcy
oraz konferencja prasowa dotycząca
chińskiej wersji konkursu Ciężarówka
roku.

CCVS 2017
W tym roku po raz kolejny odwiedzimy CCVS. Edycja 2017 odbędzie się
w terminie 4–7 listopada. Z zaproszenia
korzystamy z prawdziwą przyjemnością, bo na tych targach można zobaczyć
wiele ciekawostek zarazem egzotycznych i prezentujących światowy poziom.
Liczymy m.in. na bliskie spotkanie
z autonomiczną ciężarówką grupy FAW
– to jeden z największych chińskich producentów. System był prezentowany na
targach w Szanghaju, ale w wersji dla pojazdów osobowych. Reaguje on na wskazania sygnalizacji świetlnej, automatycznie utrzymuje auto na pasie ruchu,
utrzymuje też odstęp od innych pojazdów, a także pozwala na zdalne sterowanie. Na pewno odwiedzimy też stoisko
Sinotruk, producenta współpracującego z MAN-em w ramach joint venture,
który świetnie sprzedaje się nie tylko
w Chinach, ale też na Bliskim Wschodzie oraz w Rosji i zapowiada ekspansję w Europie, podobnie zresztą jak
Dongfeng i Foton, od kilku lat połączeni
w joint venture odpowiednio z Volvo
Trucks i z Daimlerem.

Zdjęcia: © CCVS
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Ponadgabarytowe akcje
i modernizacje
Tradycyjnie już proponujemy relację z ciekawych operacji transportowych
zrealizowanych w ostatnim czasie oraz kolejną dawkę informacji na temat
nowych produktów w branży przewozów nienormatywnych.

Holenderska firma Westdijk Exceptional Transport z Alphen aan de Rijn
zleciła producentowi naczep specjalistycznych – również holenderskiej firmy
Broshuis – zamontowanie „rampy motylkowej” na naczepie SL 100 2+5. Naczepa jest podwójnie rozciągana i ma
dwa pokłady ładunkowe. Dzięki wyposa-

żeniu w zawieszenie niezależne wspomniana naczepa SL 100 należy do najniższych i najlżejszych w swojej grupie,
a dzięki osiom o nośności 12 t (dozwolonym w większości krajów europejskich) użytkownik otrzymuje jedno z najlepszych rozwiązań transportowych do
przewozu pojazdów szynowych.
© Broshuis

bieżącym roku nie organizowano ważnych imprez targowych, takich jak monachijska Bauma czy IAA w Hanowerze.
Mimo to na rynku pojawiło się sporo
nowych konstrukcji, przy czym wyraźnie zaznacza się dążenie producentów do
uzyskania jak najbardziej wszechstronnej oferty produktowej – jest to konieczne, by spełnić rosnące oczekiwania
klientów i pozostać konkurencyjnym na
tak specjalistycznym rynku.

Broshuis – rampa motylkowa
Transportowanie tramwajów i wagonów kolejowych, w tym załadunek
i rozładunek tych delikatnych maszyn,
jest zadaniem bardzo specjalistycznym.
Aby operacje te przebiegały w sposób
bezpieczny i łatwy, stosuje się specjalną,
rozkładaną „rampę motylkową”.
Rampa ta na pierwszy rzut oka wygląda dość niezwykle, lecz jej funkcjonalność staje się oczywista, gdy zostanie całkowicie rozłożona. Po rozłożeniu
4 sekcji możliwe staje się wykorzystanie oddzielnych elementów szynowych
tak, żeby wydłużyć rampę na tyle, aby
kąt podjazdu był jak najmniejszy.

Dysponując „rampą motylkową”, firma Westdijk może przewozić pojazdy
szynowe na 5-osiowej (2+5) naczepie rozciąganej Broshuis SL-100
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© Industrie Cometto

Mocowane do modułów MSPE power-packi napędowe mają
silniki Diesla o mocy 175 kW (238 KM) napędzające pompy
instalacji hydraulicznej odpowiedzialnej m.in. za napęd, skręt
osi i regulację wysokości platformy

Pojazdy szynowe są przeważnie przewożone na modułach transportowych
lub naczepach niskopodwoziowych wyposażonych w dodatkowe wózki osiowe
(dolly). Dysponując „rampą motylkową”,
firma Westdijk może przewozić ten rodzaj ładunku na 5-osiowej (2+5) naczepie rozciąganej SL-100.
Rampa może zostać łatwo zdemontowana (dodatkowe szyny najazdowe są
przechowywane razem z ramionami),
zatem naczepę można wykorzystywać
także do innych celów. Konstrukcja rampy (regulacja rozstawu podłużnic) pozwala na załadunek zarówno tramwajów,
jak i wagonów kolejowych. Z tyłu, na
końcu rampy, można zamontować dodatkowe szyny najazdowe, co sprawia,
że kąt pochylenia staje się jeszcze mniejszy. Rampa jest wyposażona w 8 nóg
podporowych o regulowanej wysokości.

Cometto dostarcza moduły MSPE
Hiszpańska firma transportowa Transportes Teixu Menéndez S.L. odebrała ostatnio dwa samobieżne moduły transportowe
Cometto MSPE – każdy z nich ma ładowność 48 t. Dostawa ta w znacznie zwiększa możliwości przewozowe tego dynamicznie rozwijającego się przewoźnika.
Działająca od 2005 r. firma Transportes
Teixu Menéndez S.L (siedziba w Asturias)
specjalizuje się w przewożeniu nietypowych ładunków o dużej masie i rozmiarach.

Dostawa obejmowała 2 moduły typu
MSPE 6/4/3,00, każdy wyposażony w 6
linii osiowych oraz 2 moduły napędowe (tzw. power-packs) o mocy 175 kW
(238 KM) każdy. Oprócz imponującej ładowności (48 t), elastyczności w zakresie konfiguracji i dużej manewrowości
moduły z rodziny MSPE 48 t stanowią
najlepszy kompromis w zakresie rozmiarów pokładu ładunkowego, osiągów
i kosztów zakupu i eksploatacji.
„Te dwa samobieżne moduły transportowe stanowią idealne wsparcie dla
27 linii osiowych naczepy Faymonville
CombiMAX, którą firma Teixu eksploatuje już od pewnego czasu” – tak realizację zamówienia skomentował Alessandro
Giordano, odpowiadający za sprzedaż pojazdów Cometto na rynku hiszpańskim.
Pojedynczy 6-osiowy moduł MSPE
może osiągnąć masę brutto 288 t. „Teixu
jest na rynku hiszpańskim jednym z głównych graczy w sektorze przewozów elementów (segmentów wieży) turbin wiatrowych z miejsca ich produkcji do różnych
portów, skąd kierowane są dalej do miejsca ich przeznaczenia. Konstrukcje turbin
stają się coraz większe i cięższe” – tak
o głównym obszarze kompetencji klienta
mówi Alessandro Giordano. Moduły Cometto MSPE zapewniają wymienność
i możliwość rozbudowy konfiguracji całego systemu, zaspokajając obecne i przyszłe potrzeby przewoźnika. Szerokość
platformy ładunkowej, wynosząca 3 m,

zapewnia stabilność poprzeczną. Rozstaw
kół wynosi 2020 mm – jest to o ok. 14%
więcej niż w tradycyjnych rozwiązaniach
wyposażonych w koła bliźniacze.
Dwa moduły napędowe wyposażone
są w silniki spalinowe o mocy 175 kW
(238 KM) oraz niezbędne oprzyrządowanie i dodatkowy osprzęt potrzebny
do łączenia z modułami jezdnymi i do
tworzenia pokładów ładunkowych o dowolnym kształcie i rozmiarach wymaganych w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

Doll – jeden pojazd, dwa pokłady
Kilka tygodni temu rodzinna firma
transportowa Arnold Kaspar odebrała
nową 3-osiową naczepę niskopodwoziową typowo stosowaną do przewozu
maszyn budowlanych Doll Vario S3H.
Tym samym właściciele otrzymali bardzo wszechstronny pojazd, spełniający
wymagania w zakresie manewrowości
(promień skrętu) stawiane w odniesieniu do środków transportu tego typu, wykorzystywanych podczas budowy dróg
i tuneli – a właśnie w tym obszarze działa
firma Arnolda Kaspara.
Wyposażenie dodatkowe pozwala na
skonfigurowanie naczepy Doll Vario S3H
zarówno jako typowej naczepy niskopodwoziowej (tzw. Semi), jak i naczepy
z obniżonym łożem (tzw. Tiefbett). Taka
konwersja jest możliwa dzięki zainsta-
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Naczepy Doll Vario S3H to typowe
pojazdy do transportu małych i średnich maszyn budowlanych

© Doll Fahrzeugbau

lowaniu w obniżonym pokładzie ładunkowym wysuwanych elementów oraz
zdejmowanych profili aluminiowych. Rozszerzenia pokładu ładunkowego można
zamontować na obu wysokościach. Wnęki
na łyżkę koparki czy koła ładowarki, podwójne rampy najazdowe czy kieszenie
na kłonice zabezpieczające (oraz same
kłonice) stanowią integralną część wyposażenia.

Faymonville i grupa BigMove
W międzynarodowej grupie BigMove,
specjalizującej się w transporcie ładunków specjalnych, termin dream ships
(statki marzeń) to powszechnie używane
określenie dotyczące 3-osiowych naczep
niskopodwoziowych, które zostały dostarczone przez Faymonville w 2007 r.
Jest to historia sukcesu, który obecnie ma
ciąg dalszy. Przekonanie o dalszym powodzeniu prowadzonych operacji transportowych wynika z faktu, iż w drugiej
połowie br. rozpoczęła się realizacja imponującego zamówienia na kolejnych 21
specjalistycznych naczep zamówionych

przez przedsiębiorstwa działające w ramach grupy BigMove. Są to naczepy
Faymonville z rodziny MegaMAX wyposażone w wahadłowe osie z zawieszeniem hydraulicznym.
„Manewrowość i stabilność naczep
Faymonville jest bardzo dobra. To, że
pojazdy są wyposażone w osie wahadłowe o nośności 12 t, było najważniejszym czynnikiem ułatwiającym decyzję
o złożeniu zamówienia” – wyjaśnia Ralf
Reschka, dyrektor administracyjny w BigMove. Faymonville zbudowało dla grupy

pierwszą serię takich pojazdów jeszcze
w 2007 r. Były to naczepy MegaMAX
z obniżonym pokładem, wyposażone w zawieszenie pneumatyczne.
Niskopodwoziowe naczepy MegaMAX
są optymalnym rozwiązaniem w przypadku transportu ładunków o dużej wysokości, elementów instalacji przemysłowych lub maszyn. Belki nośne niskiego
pokładu znajdują się na wysokości zaledwie 225 mm – jest to ważna zaleta
tych pojazdów. Przewoźnicy doceniają
również dużą manewrowość – osie wa-

© Faymonville

Naczepy Faymonville MegaMAX znajdują się
w parku pojazdów grupy BigMove już od 2007 r.
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hadłowe wychylają się o kąt 60°. Elastyczność zastosowania zwiększa fakt, iż
skok zawieszenia wynosi 600 mm.
Grupę BigMove tworzy 15 firm transportowych średniej wielkości, działających
na terenie Niemiec, Holandii, Belgii, Austrii i Polski. Przedsiębiorcy wzajemnie
dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, co pozwala zaoferować klientom
pełne spektrum usług w zakresie transportu specjalistycznego.

bahn. W tej ostatniej w maju i czerwcu
tego roku zainstalowano 4 nowe liny.
Każda z tych stalowych lin ma długość
4900 m, średnicę 72 mm, a ich ciężar
właściwy to ok. 29,75 kg/m. Zatem pojedyncza lina ma imponującą masę całkowitą przekraczającą 145 t.
Liny kolejowe, które obecnie są najmocniejszymi na świecie linami stosowanymi w kolejkach linowych, zostały
wyprodukowane przez Fatzer AG Wire

© Goldhofer

Konwój o długości
przekraczającej 54 m
gotów do drogi

Goldhoferem na Zugspitze
Na najwyższą górę Niemiec – Zugspitze – można dostać się dwoma sposobami: od tyrolskiej strony Austrii lub
od Garmisch-Partenkirchen, korzystając
z kolejki linowej Bayerische Zugspitz-

Ropes z Romanshorn w Szwajcarii. Oznacza to, że musiały być transportowane
do klienta na odległość ponad 200 km.
Biorąc pod uwagę niezwykle wymagający
rozmiar i ciężar ładunku, szwajcarska
firma transportowa Feldmann Pneukran
+ Transport AG nie miała innego wyjś-

cia, jak opracowanie jednorazowego rozwiązania w zakresie konfiguracji zestawu, którym dostarczono liny do odbiorcy.
„Zaczęliśmy od wykonania specjalnych
bębnów linowych, tak aby platforma z ładunkiem mogła przemieszczać się wzdłuż
autostrad”, mówi Marcel Guilbert, kierownik działu transportu w Feldmann AG.
„Ze względu na bardzo znaczną masę
ładunku na wszystkie 4 przejazdy każda
lina została podzielona między 2 bębny
umieszczone na 2 pojazdach w konfiguracji push-pull (pchacz i ciągnik) na
całej długości trasy. Przemieszczanie zestawu o całkowitej długości ponad 54 m
stanowiło nie lada wyzwanie na niektórych odcinkach trasy”.
Przedni bęben został zaprojektowany
z myślą o maksymalnej średnicy 4,5 m,
ponieważ kompletna lina musiała być
na niego nawinięta na miejscu docelowym przed instalacją. Aby transportować bęben bez przekraczania ogólnego
limitu wysokości 4,3 m, eksperci ds.
transportu opracowali rozwiązanie polegające na „wycięciu” górnego odcinka
bębna. Jednocześnie zespół Feldmanna,
współpracując z projektantami z firmy
Goldhofer, wykonał prawdziwie pionierskie prace związane z opracowaniem
pierwszego na świecie dedykowanego
mostka dla bębna linowego o udźwigu
100 t. Marcel Guilbert dodaje: „Projekt
mostka został doskonale przemyślany
i wykonany dzięki współpracy z firmą
Goldhofer. Jest unikatowym rozwiązaniem, które nigdy wcześniej nie zostało
zbudowane w tej formie”.

reklama
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podjazd pod wzniesienie o nachyleniu
ponad 14%. Pomimo mokrej nawierzchni
252-tonowa platforma pokonała i tę przeszkodę, a pierwsza lina dotarła do miejsca
przeznaczenia bez żadnych incydentów.
Pozostałe 3 przejazdy odbyły się również
bez większych trudności. „Jesteśmy dumni
z tego, że we współpracy z Goldhoferem
mogliśmy opracować zupełnie nowe rozwiązanie dla tej operacji. To była doskonała praca, zrobilibyśmy to samo
w ten sam sposób następnym razem” –
podsumowuje Marcel Guilbert.

Nooteboom PowerUp
Nooteboom PowerUp to nowo opracowana oś podnoszona do naczep z osiami wyposażonymi w zawieszenie hydrauliczne. Osie podnoszone już od lat
stosowane są w połączeniu z zawieszeniem pneumatycznym, ale w przypadku
osi z zawieszeniem hydraulicznym możliwości były do tej pory ograniczone.
Podstawą rozwiązania PowerUp jest inteligentny sterownik hydrauliczny, połączony z oprogramowaniem opracowanym
przez firmę Nooteboom. Dzięki temu
PowerUp jest niezawodny i bardzo prosty w obsłudze.
Przy złożonym (skróconym) pokładzie
osie są podnoszone w celu zmniejszenia
zużycia opon, zmniejszenia zużycia paliwa i poprawy manewrowości pojazdu.
System PowerUp spełnia pomocniczą
funkcję przy ruszaniu z miejsca (wtedy
opory tarcia są największe). Moduł PowerUp uniemożliwia jazdę ze zbyt dużym
obciążeniem osi. Oznacza to zabezpieczenie przeciążeniowe zarówno dla naczepy, jak i nawierzchni drogi. Kiedy

pojazdu (do prędkości 20 km/h). W tym
momencie poprawia się nacisk na siodło,
obciążenie osi napędowych ciągnika
wzrasta i poprawia to trakcję. PowerUp
jest obsługiwany za pomocą przycisków
na naczepie lub bezpośrednio w kabinie
ciągnika (opcjonalnie).
Oś podnoszona z systemem PowerUp
może być zamontowana na wszystkich
naczepach Nooteboom wyposażonych
w zawieszenie hydrauliczne, takich jak
naczepy niskopokładowe z rodziny Multitrailers, naczepy dłużycowe Teletrailers,
naczepy balastowe Balasttrailers i naczepy zagłębione Eurotrailers. Naczepy
wyposażone w osie wahadłowe typu Pendel nie wymagają tej funkcji. PowerUp
może być również zamontowany na naczepach Nooteboom w późniejszym terminie (retrofit).
Oś podnoszona Nooteboom PowerUp
spełnia międzynarodowe wymagania normatywne. Rozporządzenie 1230/2012,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L353/62, nakłada obowiązek automa-

Oś podnoszona z systemem PowerUp może być zamontowana na wszystkich naczepach Nooteboom
wyposażonych w zawieszenie hydrauliczne

maksymalne dopuszczalne obciążenie
osi zostanie przekroczone, następuje automatyczne opuszczenie jednej lub więcej osi. Ze względów bezpieczeństwa
Nooteboom zdecydował się na to, aby
funkcja automatycznego opuszczania osi
działała tylko wtedy, gdy naczepa jest
w ruchu. Ma to na celu wyeliminowanie
ryzyka unieruchomienia sprzętu w pułapce na trudnym podłożu.
Podczas przemieszczania się załadowaną naczepą wyposażoną w system
PowerUp można podnieść przednią oś
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Firma Feldmann Pneukran + Transport jako środek transportu wybrała naczepę Goldhofer STHP/ET 4 + 7. Pojazd
ten jest uważany – nawet przez inżynierów z firmy Goldhofer – za prawdziwego
„konia roboczego” i jest wykorzystywany
głównie w przewozach na duże odległości. W przypadku tego typu naczep
sprawdzone osie wahadłowe Goldhofer
pozwalają na uzyskanie maksymalnego
nacisku na oś rzędu 23 t. Drugi – tylny
– pojazd, na którym umieszczono mniejszy bęben, przygotowała firma Wipfli
Transporte jako podwykonawca. Gdy
liny zostały rozdzielone i załadowane na
2 pojazdy, możliwe stało się rozpoczęcie pierwszej z 4 operacji transportowych na trasie ze Szwajcarii do Niemiec
– ze względu na układ dróg trasa biegła
przez Liechtenstein i Austrię.
„Na trasie konieczne było pokonanie
kilku skrzyżowań z ruchem okrężnym
(rond). Platforma ładunkowa o całkowitej długości 54 m nie ułatwiała tego zadania, ale hydrauliczne zawieszenie osi
w naczepie THP/ET umożliwiło realizację tego zadania. W Schaan (Liechtenstein) trasa prowadziła przez środek wioski i konieczne było zdemontowanie wielu
znaków drogowych” – mówi Marcel Guilbert. Ostatnia część podróży obejmowała

tycznego opuszczania osi podnoszonej na
powierzchnię gruntu, gdy wszystkie pozostałe osie są obciążone do maksimum.
Podczas przemieszczania po śliskiej nawierzchni lub w celu poprawy manewrowości dopuszcza się przekroczenie nacisków maksymalnych o nie więcej niż
30%. Po ustąpieniu tych niesprzyjających
okoliczności i przy kontynuowaniu jazdy
osie muszą być automatycznie opuszczone, gdy prędkość przekroczy 30 km/h.
Po dostarczeniu osi PowerUp system
zostaje dostosowany do maksymalnego
obciążenia osi w kraju, w którym naczepa została zarejestrowana.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Czysta doskonałość DAF
– odsłona druga

Dariusz Piernikarski

DAF Trucks konsekwentnie modernizuje swoje samochody
ciężarowe, aby ich użytkownikom zapewnić jeszcze większą
rentowność eksploatacji. Najnowsze modyfikacje przebiegają
pod hasłem Pure Excellence, czyli Czysta Doskonałość.

© DAF Trucks

o wprowadzeniu na początku lata
odświeżonych modeli CF i XF
w wersjach do transportu długodystansowego (opisaliśmy to szczegółowo w czerwcowym numerze „Samochodów Specjalnych”) nadeszła pora na
uzupełnienie gamy XF oraz CF Pure Excellence o wieloosiowe ciągniki i podwozia pod zabudowę (pojawią się w sieci
sprzedaży w listopadzie br.). DAF LF
również dołączył do programu Czystej
Doskonałości.

Wszystkie nowe rozwiązania oraz modernizacje wprowadzane w pojazdach
DAF wpisują się w założenia filozofii DAF
Transport Efficiency, która oparta jest na
kompleksowej ofercie produktów i usług,
a jej celem jest zapewnienie jeszcze
wyższego zwrotu z każdego kilometra
przez obniżenie kosztów i optymalizację
dostępności pojazdów. W filozofii DAF
Trucks to człowiek za kierownicą jest
tym, który podnosi rentowność firmy, zatem najważniejsze innowacje powinny
właśnie jemu ułatwiać pracę i czynić ją
bardziej efektywną
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W największym skrócie: w modelach
CF i XF Pure Excellence dodano 11 konfiguracji osi. Jest to 8 rodzajów 2-, 3i 4-osiowych podwozi pod zabudowę i 3
rodzaje 3- i 4-osiowych ciągników. Nie
zapomniano oczywiście o najmniejszym
z Dafów – w najnowszym modelu LF
najważniejsze innowacje to nowy 3,8-litrowy silnik Paccar PX-4 i możliwość wyboru szybszych układów napędowych
zapewniających maksymalną oszczędność paliwa. Dostosowano jednocześnie zewnętrzny i wewnętrzny wygląd
kabiny modelu LF do nowych serii CF
i XF, podkreślając doskonałość całej
gamy pojazdów DAF.

Lekkie podwozie serii CF FAD 8×4 pod betonomieszarkę jest teraz dostępne z tandemowymi
osiami napędowymi (nośność 19 t) z pojedynczą
redukcją (SR1132T) i dwoma przednimi osiami
o nośności 7,1 t. Jednostką napędową jest silnik
MX-11 o mocy 270–330 kW (370–450 KM).
Dzięki optymalizacji układu kierowniczego i zawieszenia oraz zastosowaniu hamulców tarczowych i kompaktowego modułu EAS z pionową
rurą wydechową masa własna tego samochodu
wynosi zaledwie 9150 kg

| TECHNIKA |

DAF CF 450 FAQ 8×2 o maksymalnej
masie technicznej 36 t wyposażony
jest w 3 osie tylne z zawieszeniem
pneumatycznym (nośności 8, 11,5
oraz 7,5 t), z których pierwsza
i ostatnia są osiami skrętnymi i podnoszonymi – idealne rozwiązanie np.
w ciężkiej dystrybucji materiałów
budowlanych

Jak w praktyce wygląda Czysta Doskonałość w nowo wprowadzonych konfiguracjach modeli XF i CF oraz w zmodernizowanym modelu LF, można było
ocenić podczas imprezy Ride&Drive zorganizowanej pod koniec września w miejscowości Vilanova i la Geltrú niedaleko
Barcelony. Byliśmy tam na zaproszenie
DAF Trucks Polska. Do dyspozycji dziennikarzy oddano kilkanaście samochodów DAF we wprowadzanych właśnie na
rynek konfiguracjach i z najróżniejszymi
rodzajami zabudów – nie pozostawało zatem nic innego, jak zasiąść za kierownicą i ruszyć na malownicze nadmorskie drogi Katalonii.

Zmiany, zmiany, zmiany…
Jak deklaruje producent, wszystkie
nowo wprowadzane na rynek pojazdy
ciężarowe firmy DAF zużywają średnio
o 7% paliwa mniej (w stosunku do pojazdów Euro VI wprowadzonych na rynek
w 2015 r.) dzięki nowym i doskonale
zestrojonym układom napędowym uzyskującym wysokie osiągi przy niższych
prędkościach obrotowych silnika. Nowe
ciężarówki DAF mają obecnie wydłużone
interwały nawet do 200 tys. km, a ich
stylistyka wewnętrzna i zewnętrzna –
ujednolicona dla całej gamy – podkreśla
ideę Pure Excellence.
Podobnie jak w pojazdach dalekobieżnych także w pozostałych konfiguracjach
modeli XF i CF zastosowano moduł oczyszczania spalin EAS o zmniejszonych rozmiarach i ciężarze (ok. 100 kg mniej
w ciągniku 4×2 i 130 kg mniej w ciągniku

6×2 z osią kierowaną), co daje dodatkową
swobodę rozmieszczenia komponentów
podwozia i zwiększoną ładowność. Moduł EAS można teraz zamontować jako
pojedynczy komponent pomiędzy pierwszą i drugą osią przednią (w modelach
8×4 FAD). Pozwala to na wykorzystanie
wolnej przestrzeni na podpory dźwigu,
skrzynki narzędziowe lub dodatkowe
zbiorniki paliwa. Stosowane są również
nowe osie napędowe o przełożeniach
w zakresie 2,05–2,47 (transport dalekobieżny) i zautomatyzowane skrzynie
biegów ZF TraXon o m.in. wyższych rozpiętościach przełożeń i szerszym zakresie działania funkcji swobodnego wybiegu EcoRoll.

Nowe osie wleczone i napędowe
Jedną z najważniejszych innowacji
w nowej serii wieloosiowych pojazdów
CF i XF jest nowa oś wleczona o nośności
7,5 t. Za jej sterowanie odpowiada nowo
opracowany i lżejszy o 30 kg od poprzednika elektrohydrauliczny układ kierowniczy EHS. Płynące z tego korzyści
są najbardziej zauważalne podczas manewrów w obszarach miejskich. Przy
prędkości powyżej 40 km/h oś blokuje się
w położeniu jazdy do przodu i zapewnia
maksymalną stabilność pojazdu. Oprócz
tego układ kierowniczy osi wleczonej
składa się ze znacznie mniejszej liczby
elementów, co zwiększa jego trwałość
i niezawodność. Nową kierowaną oś wleczoną można zamontować w podwoziach pod zabudowę i w ciągnikach 6×2,
a także w podwoziach pod zabudowę

8×2. W podwoziach 6×2 serii CF oraz XF
(FAN) wyposażonych w oś wleczoną
z układem EHS wprowadzono również
nowe zawieszenie pneumatyczne, które
można szybko obniżyć o 90 mm lub podnieść o 185 mm w celu umożliwienia
szybkiego i skutecznego ładowania i rozładowywania kontenerów wymiennych.
Nowością są również nowe 10-tonowe
osie wleczone do bliźniaczego montażu
kół o obciążeniu statycznym sięgającym
34 t. Jest to szczególnie przydatne podczas ładowania i rozładowywania ciężkich kontenerów przez urządzenie hakowe lub bramowe. Masa własna nowych
osi została zmniejszona o 25 kg. W połączeniu z innymi rozwiązaniami w nowych
modelach CF i XF osiągnięto 125 kg dodatkowej ładowności. Osie tego typu
można zamontować w ciągnikach i podwoziach pod zabudowę 6×2, a także
w podwoziach pod zabudowę 8×2.
DAF Trucks, wzmacniając atrakcyjność swoich podwozi, wprowadził również nowe zespoły dwóch osi napędzanych ze zwolnicą (HR1670T) do częstego
transportu terenowego (samochody budowlane – wywrotki). Ten zestaw osi jest
wyposażony w zupełnie nową żeliwną
pochwę, która zmniejsza masę własną
o dodatkowe 60 kg. W tandemach dostępne są jeszcze szybsze przełożenia
przekładni głównej (3,46, 3,61, 3,76:1)
pozwalające na pracę silnika z niższą
prędkością obrotową, a więc i oszczę-

SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2017 | 63

| TECHNIKA |

W podwoziu budowlanym serii CF FAD
8×4 (silniki MX-13) lub FAT (silniki MX-11)
moduł oczyszczania spalin EAS nie jest już
częścią pionowego układu wydechowego.
Ustawiony poprzecznie, dzięki swoim niewielkim wymiarom, mieści się w całości
pomiędzy przednimi osiami – zmiana ta
zapewnia zmniejszenie masy własnej
o 115 kg i zwiększenie miejsca na podwoziu na dodatkowe komponenty – na zdjęciu CF 480 FAD 8×4 z tylnozsypową wywrotką Meiller, maksymalna masa
techniczna to 44 t

12-tonowy DAF LF 210 FA ze zoptymalizowaną aerodynamicznie zabudową typu furgon
(Paccar Aerobody) to ciekawa propozycja na nieco dłuższe trasy dystrybucyjne; prowadzenie ułatwia 6-biegowa zautomatyzowana skrzynia ZF AS Tronic

dzanie paliwa. Aby zapewnić jak najniższe koszty eksploatacji, przerwy między wymianami oleju nowego zestawu
tandemowych osi napędowych zostały
zwiększone do 3 lat lub 450 tys. km.
Nowe zespoły dwóch osi napędzanych ze
zwolnicami są dostępne do ciągników
i podwozi pod zabudowę 6×4 i 8×4 do
transportu ponadgabarytowego i/lub
w trudnym terenie.

Nowe elementy konstrukcyjne
W podwoziach DAF przeznaczonych
do zabudowy zmodyfikowano moduły
mocowania zabudowy BAM (Body Attachement Method). W modułach zostały
uwzględnione konsole do montażu furgonów i żurawi, a w tylnej części ramy
wprowadzono nowy układ otworów montażowych, co ułatwia montaż wind tyl-

nych, żurawi i furgonów, a także zmianę
położenia komponentów, modyfikację
zwisu tylnego lub montaż sprzęgu i zabezpieczenia przeciwnajazdowego. Nowy
układ otworów zmniejsza koszty wytwórcy zabudowy, skracając czas kompletacji pojazdu.
Nową funkcją wprowadzoną w samochodach DAF Trucks jest innowacyjny układ monitorowania stanu naładowania akumulatora, w skrócie BEM. Ten
opcjonalny układ wykorzystuje nowo
opracowany czujnik do pomiaru dokładnych warunków ładowania akumulatora
i powiadamia, biorąc pod uwagę warunki
atmosferyczne, o gotowości pojazdu do
pracy i jego najwyższej dostępności.
Nowe silniki Paccar MX-11 i MX-13
są standardowo łączone ze zautomatyzowanymi skrzyniami biegów ZF TraXon najnowszej generacji. Przekładnie
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te mają niższe straty spowodowane tarciem wewnętrznym i charakteryzują się
niezwykle płynną zmianą biegów. Dostępne są strategie zmiany biegów dedykowane do transportu standardowego,
transportu cieczy, transportu ponadgabarytowego i zestawów Eco Combi (25,25 m,
50 t dmc.). W modelach budowlanych
serii DAF CF FAD, FAT (podwozia pod
zabudowę) i FTT (ciągniki siodłowe)
przekładnia TraXon jest wyposażona
w dodatkowe oprogramowanie terenowe
zapewniające optymalne przełączanie
biegów i operowanie sprzęgłem. Po uruchomieniu trybu off-road w skrzyni TraXon zmiany biegów następują przy wyższych prędkościach obrotowych silnika,
aby zapewnić doskonałą trakcję i przyczepność napędzanych kół.

LF dołącza do programu
Pure Excellence
Chcąc wzmocnić rynkową pozycję modelu LF w segmencie pojazdów o dmc.
7,5–19 t, w jego najnowszym wcieleniu
DAF wprowadził wiele innowacji. Naj-
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W nowych modela DAF CF i XF
odświeżono deskę rozdzielczą,
a całe wnętrze charakteryzuje
się ciepłą i stylową kolorystyką,
podkreślającą wysokiej jakości
środowisko pracy kierowcy

Opcjonalne przeszklone drzwi po stronie
pasażera (Vision door) w kabinach nowych
modeli LF ułatwiają obserwację otoczenia
po prawej stronie pojazdu

ważniejszą z nich jest nowy silnik Paccar
PX-4 o pojemności skokowej 3,8 dm3,
który jest dostępny w 7,5-tonowej wersji
modelu LF (miejski LF City) w dwóch mocach znamionowych: 156 KM (115 kW)
oraz 172 KM (127 kW), z maksymalnym
momentem obrotowym odpowiednio 500
i 600 Nm pomiędzy 1200 i 2000 obr/min.
Nadal w cięższych wersjach są stosowane silniki PX-5 oraz PX-7 pokrywające
rozpiętość mocy od 184 KM (135 kW) do
325 KM (239 kW).
W nowych modelach DAF LF można
wybierać spośród manualnych i zautomatyzowanych przekładni 5-, 6-, 9- i 12-biegowych. W najcięższych modelach (18
i 19 t dmc.) z silnikiem PX-7 dostępna
jest automatyczna skrzynia biegów Allison dostosowana do zastosowań specjalistycznych. W zmodernizowanym
modelu LF największy rozstaw osi wynosi obecnie 6,90 m – pozwala to na
zwiększenie maksymalnej długości zabudowy do ponad 9 m i przewożenie
większych ładunków. Duży rozstaw osi
pozwala również na zastosowanie zbiorników paliwa o pojemności do 1240 l –
umożliwia to zwiększenie zasięgu operacyjnego i optymalizację dostępności
pojazdu.
Konfigurując nowy LF, można zdecydować się na przekładnię główną o przełożeniu 3,31:1, dzięki czemu silnik pracuje z prędkościami niższymi o 150–200

XF 450 FAS – podwozie w konfiguracji 6×2 wyposażono w nową wleczoną i podnoszoną
oś skrętną z ogumieniem bliźniaczym; oś ta przenosi obciążenie statyczne do 34 t – jest to
szczególnie przydatne podczas ładowania i rozładowywania kontenerów przez urządzenie
hakowe lub bramowe

obr/min. Ogólnie ujmując, przeprowadzona optymalizacja układu napędowego
zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa
o 6%, a zmniejszony poziom hałasu zapewnia jeszcze lepszą wygodę kierowcy.
Nie zapomniano również o wyglądzie
zewnętrznym nowego modelu LF – nawiązuje on teraz bezpośrednio do stylistyki większych modeli CF i XF Pure Excellence. Odświeżono również tablicę
wskaźników kierowcy. Ciekawym rozwiązaniem jest opcjonalne dolne okno
w drzwiach pasażera ułatwiające obserwację przestrzeni po prawej stronie kabiny – kierowca może łatwo zauważyć
rowerzystów i pieszych obok kabiny.
Wnętrze kabiny charakteryzuje się ciepłą
i stylową kolorystyką, podkreślającą wysokiej jakości środowisko pracy kierowcy.
W nowym modelu LF firma DAF oferuje także system DAF Connect. System
zarządzania flotą zapewnia operatorowi

wgląd w wydajność pojazdów i kierowców w czasie rzeczywistym. W DAF Connect możliwe jest łatwe wygenerowanie
szczegółowych raportów dotyczących
zużycia paliwa oraz porównanie danych
pojazdów i kierowców. Funkcja Live
Fleet zapewnia programowalny układ
przydatnych informacji na temat lokalizacji pojazdów, tras i czasu jazdy, które
pomagają w optymalizacji planowania
i wykorzystania floty.
Samochody DAF z serii LF (dmc. >
8 t + zawieszenie pneumatyczne tylnej
osi) są standardowo wyposażone w zaawansowany awaryjny układ hamulcowy
(AEBS), układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu (FCW), tempomat
adaptacyjny (ACC) i system ostrzegania
o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS).

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Wielton:
wzrost przychodów
ze sprzedaży

konsolidowane przychody Grupy
Wielton ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły
790,8 mln zł (w porównaniu z 551,8
mln zł w analogicznym okresie 2016 r.),
co oznacza wzrost o 43,3%. Marża brutto
sięgnęła 106,9 mln zł i była o 26,2% wyższa niż rok wcześniej. Z kolei skonsolidowany wskaźnik EBITDA wzrósł i wyniósł w omawianym okresie 57,3 mln zł,
a zysk netto Grupy po pierwszym półroczu wyniósł 31,8 mln zł.

Sukcesywny rozwój
Pierwsze półrocze tego roku za nami.
Wielton, największy w Polsce i trzeci
w Europie producent naczep oraz
przyczep, odnotował w tym okresie
widoczny wzrost sprzedaży, zwłaszcza
na rynkach zagranicznych.

Mimo wahań na rynku Wielton zanotował w Polsce (według liczby
rejestracji) wzrost 2,6% r/r i powiększył swój udział rynkowy o 0,4 p.p.,
który wynosi obecnie 15,9%. W segmencie wywrotek Wielton nadal
zajmuje pozycję lidera
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Przychody Grupy Wielton w pierwszej połowie br. wyniosły 410,7 mln zł, co
przełożyło się na wzrost o 9,1% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Z kolei 752,8 mln zł (42,5% wzrostu r/r) wyniosły przychody ze sprzedaży
oferowanych pojazdów. Trzeba dodać, że
zdecydowanie lepszymi wynikami sprzedaży zamknął się drugi kwartał br. Zysk
brutto wyniósł w tym okresie 56,2 mln zł,
co oznacza wzrost o 10,7% w porównaniu z wynikami pierwszego kwartału.
Po pierwszych sześciu miesiącach
tego roku skonsolidowano 323 mln zł
przychodów ze sprzedaży uzyskanych
przez Fruehauf. Należy dodać, że przychody całego półrocza nie są w pełni
porównywalne w skali rok do roku, ponieważ w 2016 r. Grupa nie konsolidowała przychodów Fruehauf za pierwszy
kwartał 2016 r.
„Wyraźna poprawa koniunktury na
rynku naczep w Europie w ostatnich latach korzystnie przełożyła się na wzrost
sprzedaży Grupy, która umocniła swoją
pozycję na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży przewyższający nasze oczekiwania
zarówno w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji i we Włoszech), jak i na
Wschodzie. W Rosji, gdzie w 2017 r. nastąpiło bardzo wyraźne ożywienie rynku,
sprzedaliśmy 6 razy więcej naczep i przyczep niż w analogicznym okresie 2016 r.
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Na konferencji podsumowano wyniki sprzedaży firmy w ciągu I półrocza br. Z przekazanych informacji wynika, że działalność Grupy Wielton utrudniały w I półroczu czynniki zewnętrzne mające wpływ na wzrost rentowności. W ciągu tego
okresu widoczny był przejściowy spadek rentowności r/r, co
jest następstwem m.in. wzrostu cen surowców. Eksperci
szacują jednak, że w kolejnych miesiącach spodziewana
jest poprawa rentowności ze względu na urealnienie cen sprzedaży i wyrównanie kosztów zakupu surowców w drugim
kwartale tego roku.

Dobre wyniki na rynkach
zagranicznych
Spotkanie podsumowujące wyniki
finansowe Grupy było też okazją
do przedstawienia nowego logotypu
oraz poinformowania o rozpoczęciu
prac nad wprowadzeniem jednolitej
dla wszystkich marek Grupy tożsamości graficznej. Chodzi tu szczególnie
o podkreślenie współzależności między Grupą a przejmowanymi spółkami
zagranicznymi oraz zakomunikowanie
zmiany klientom spółki we Francji,
Niemczech, Włoszech i Rosji

W Polsce nasz udział rynkowy wzrósł do
15,9%” – powiedział Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton SA.
Od stycznia do czerwca 2017 r. Grupa
Wielton sprzedała 7746 naczep i przyczep
drogowych oraz produktów dla rolnictwa.
Jest to wynik konsolidujący sprzedaż
w obszarze działalności marek Wielton,
Viberti oraz Fruehauf. W porównaniu
z pierwszym półroczem minionego roku
(sprzedano wówczas 6627 sztuk) skumulowany wynik za 2017 r. jest wyższy
o 16,9% w ujęciu r/r. Zestawiając te dane
z wynikami pierwszej połowy 2015 r.
(3720 sprzedanych egzemplarzy), to ponaddwukrotny wzrost.

Sprzedaż zagraniczna w Grupie Wielton w I półroczu 2017 r. stanowiła prawie 70% całkowitego wolumenu sprzedanych produktów. Jak podaje producent,
wzrost sprzedaży w tym okresie wyniósł
74,9%. Tak dobre wyniki (5391 sprzedanych pojazdów w porównaniu z 4206 jednostkami przekazanymi klientom w analogicznym okresie 2016 r.) są głównie
wynikiem ożywienia na rynku włoskim
i rosyjskim.
Aspekt ten znacząco wspomaga umacnianie pozycji spółek Grupy na rynkach
międzynarodowych. Poprawa koniunktury w Rosji znalazła odzwierciedlenie
w sprzedaży 799 produktów Wielton tamtejszym klientom. To prawie 6 razy więcej sprzedanych pojazdów niż w tym
samym okresie w roku ubiegłym, kiedy
sprzedano 139 sztuk.
Znaczne ożywienie odnotowano też
na rynku włoskim. Po pierwszym kwartale (wzrost o 12%) kolejne trzy miesiące
były jeszcze lepsze, dzięki czemu w całym półroczu włoski rynek wzrósł o 23%
w porównaniu z analogicznym okresem
w minionym roku. Sprzedaż produktów
Viberti urosła w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. o 50,9%, co pozwoliło

na zwiększenie udziałów firmy na włoskim rynku o 0,7 p.p. Spółka ta zajmuje
obecnie na tamtejszym rynku 5. miejsce
z udziałem rynkowym 5,1%.
Bardzo dobre wieści płyną też z rynku
francuskiego. Na nim Grupa Wielton rośnie szybciej niż francuski rynek naczep
i przyczep, który wzrósł o ok. 9%, podczas gdy liczba zarejestrowanych pojazdów Fruehauf wzrosła o 20%. Dzięki temu
udziały rynkowe wzmocniły się o 2 p.p.
do 21,9%, a Fruehauf nadal pozostaje liderem na tamtejszym rynku.
„Sytuacja finansowa Grupy jest bardzo stabilna, co daje perspektywę na dalsze zagraniczne przejęcia. W kwietniu
ogłoszona została inicjatywa pod nazwą
Biuro Projektów Strategicznych, w ramach której uruchomiliśmy 31 projektów w trzech obszarach: operacyjnym,
handlowym oraz inwestycyjnym. Strategia Grupy zakłada dwukrotny wzrost
w ciągu 4 lat oparty na rozwoju organicznym i polityce akwizycyjnej. W tym
półroczu do sukcesów na tym polu należy zaliczyć przejęcie niemieckiej spółki
Langendorf w maju tego roku (transakcja zakończona w lipcu 2017 r.)” – ocenia Mariusz Golec.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Wielton
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Zakład produkcyjny
w Kajetanowie to siedziba
firmy. Warto dodać, że rok
jubileuszowy jest także najlepszym rokiem w całej historii
KH-kipper pod względem zarówno wartości sprzedaży,
jak i ilości wyprodukowanych jednostek

KH-kipper:
20 lat doświadczenia
20 lat temu w Kielcach powstała spółka KH-kipper produkująca zabudowy
na samochody ciężarowe. W 1998 r. z zakładu produkcyjnego w Kajetanowie
k. Kielc wyjechało pierwszych 16 zabudowanych wywrotek.

1978 r. Konstanty Kamionka – późniejszy założyciel KH-kipper – rozpoczął pracę w Kieleckich Zakładach
Wyrobów Metalowych SHL na stanowisku konstruktora cystern i dystrybutorów. Tam zdobywał cenne doświadczenie i po cichu marzył, aby
móc decydować o istotnych rzeczach dotyczących
tworzonego produktu. W SHL-ce przepracował 17
lat, do czasu kiedy w 1993 r. wraz z kolegami założył firmę Kamarg, remontującą cysterny.
Na początku przedsiębiorstwo zarejestrowano
jako spółkę cywilną, a następnie po fuzji z belgijską
firmą Stokota w 1995 r. przekształcono je w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością. W Kamargu
Konstanty Kamionka pracował do połączenia ze

Stokotą. W międzyczasie, w 1994 r. podjął pracę
w firmie Schmidt Polska, gdzie przez 4 lata pracował jako szef produkcji.

Geneza nazwy
Pod koniec swojej pracy w Schmidt Polska, w 1997 r.,
Konstanty Kamionka założył spółkę KH-kipper. Jego
partnerem był wówczas Cornelis Harrewijn – dyrektor techniczno-produkcyjny ze Schmidta. Wspólnicy chcieli, żeby nazwa ich firmy była identyfikowana z właścicielami i jednocześnie czytelna
dla wszystkich klientów, zarówno polskich, jak
i zagranicznych. Pierwszy człon nazwy firmy – KH
został utworzony od nazwisk założycieli, nato-
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miast słowo tworzące drugi człon nazwy – „kipper” – oznaczające wywrotkę, było powszechnie
znane w Polsce i wielu innych krajach. W firmowym logotypie znalazły się nazwa oraz zarys wywrotki dodany przez dział handlowy.

Trudne początki
Po pewnym czasie KH-kipper zyskał jeszcze jednego
wspólnika. Został nim Holender – Maarten Vinkesteijn. Wraz z jego przyjęciem udziały w KH-kipper zostały podzielone na trzy części. Niestety
ponad rok po założeniu firmy, czyli w 1999 r.,
pierwszy wspólnik Konstantego Kamionki, Cornelis
Harrewijn, miał ciężki wypadek samochodowy
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i nie wrócił już do pracy. Cornelis Harrewijn zdążył
jednak (także podczas wcześniejszej współpracy
w Schmidt Polska i KH-kipper) przekazać Konstantemu Kamionce nowe spojrzenie na współczesną
przedsiębiorczość, nauczyć podejmowania ryzyka
związanego z prowadzeniem firmy i działalności
gospodarczej, jakiej wówczas w Polsce nie było.

W rodzinie siła
Obecnie KH-kipper współtworzy najbliższa rodzina Konstantego Kamionki. Jego żona Zofia
Aleksandrowicz-Kamionka, zanim poświęciła się
pracy w firmie, pracowała naukowo ponad 20 lat
na Politechnice Świętokrzyskiej. Była wykładowcą
informatyki. Nadszedł jednak czas, kiedy jej pomoc w firmie okazała się niezbędna. Po uzupełnieniu wykształcenia pełniła początkowo obowiązki
głównej księgowej, później objęła stanowisko dyrektora finansowego.
Zaangażowane w pracę w firmie są także dzieci
Zofii i Konstantego Kamionków. Andrzej – obecny
prezes zarządu – jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Świętokrzyskiej. W KH-kipper
zaczął pomagać, będąc jeszcze uczniem Technikum
Elektrycznego. Początkowo pomagał w obsłudze
imprez targowych i pokazów produktów oraz pracował na produkcji, a następnie w dziale handlowym firmy. Również córka Anna i jej mąż Tomasz
Biel pracują w KH-kipper. Oboje ukończyli Politechnikę Świętokrzyską. Anna jest zastępcą dyrektora finansowego, a jej mąż wiceprezesem
i dyrektorem ds. produkcji.

W Skarżysku-Kamiennej produkowane są tylko
ramy i skrzynie, które następnie przewożone są
do Kajetanowa, gdzie poddawane są dalszemu
przetwarzaniu. W 2007 r. w Kajetanowie uruchomiono również trzecią halę produkcyjną o powierzchni 2500 m2.
Z kolei w 2011 r. rozpoczęła działalność nowoczesna hala serwisowa. Obecnie serwis KH-kipper jest realizowany przez serwisantów firmy dysponujących specjalnie wyposażonym samochodem
do obsługi mobilnej, a także – w ściśle współpracujących z producentem autoryzowanych serwisach zewnętrznych w kraju i za granicą. Największa sieć serwisowa znajduje się w Polsce
i Niemczech, ale usługi realizowane są również
we Francji, w Szwajcarii, Austrii, Rumunii, Serbii,
Bułgarii, Gruzji i Estonii, na Litwie i Ukrainie.

przedsiębiorcę badania lub obliczenia. Wielu studentów i absolwentów odbywa w firmie praktyki
lub znajduje zatrudnienie (obecnie zatrudnionych
jest 87 absolwentów).
Główny rynek zbytu na produkty KH-kipper to
kraje Europy Zachodniej – w ostatnich latach
zwłaszcza w Niemczech i Skandynawii dynamika
eksportu KH-kipper była zdecydowanie największa. Równie istotnym kierunkiem dostaw jest nadal Europa wschodnia, południowa oraz dostawy
poza granice Starego Kontynentu.
Z zakładów KH-kipper co tydzień wyjeżdża około
30 zabudów, a roczna produkcja wynosi łącznie
około 1500 zabudów, przyczep, naczep i urządzeń
hakowych. Średnie roczne obroty oscylują w granicach 120 mln zł. KH-kipper jest wiodącym producentem zabudów wywrotek na podwozia po-

Droga do sukcesu
Siedziba KH-kipper od początku mieściła się w Kajetanowie, oddalonym kilkanaście kilometrów od
centrum Kielc w kierunku Warszawy. Najpierw był
to dzierżawiony obiekt należący do Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT.
W 2001 r. odkupiono 2,5-hektarowy teren wraz
z halą o powierzchni 1000 m2 i poddano gruntownej modernizacji.
W 2003 r. w Kajetanowie uruchomiono drugą
nowoczesną halę produkcyjną. W tym samym
roku zakład produkcyjny opuściła pierwsza zabudowa tylnozsypowa half-pipe – obecnie najpopularniejszy, eksportowany do kilkudziesięciu
krajów produkt. Dzięki efektywnej strategii sprzedażowej z roku na rok udawało się znacznie zwiększać sprzedaż produktów na kolejne rynki zagraniczne.
Aby zwiększyć moce produkcyjne, w maju 2007 r.
dokupiono obiekt po Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Hala o powierzchni ponad 3000 m2 otoczona hektarowym gruntem była wówczas w nienajlepszym stanie technicznym. Obecne dwa
zakłady produkcyjne podzielone są funkcjonalnie.

Zabudowa half-pipe to najchętniej kupowany produkt KH-kipper

Rozwój mimo wszystko
Od 2009 r., kiedy doszło do spadku produkcji
spowodowanego ogólnoświatowym kryzysem,
KH-kipper rozszerzył swoją ofertę o wiele nowych
produktów, m.in. o naczepy i przyczepy wywrotki,
podkontenerowe z wywrotem, kontenery oraz
inne specjalistyczne produkty.
Od tamtego czasu firma stale się rozwija. W parze ze wzrostem produkcji i rozbudową zakładów
idzie wzrost zatrudnienia – obecnie pracuje w nich
ponad 400 osób. Wielu pracowników KH-kipper
jest w przedsiębiorstwie od początku jego istnienia, budując na przestrzeni 20 lat sukces firmy.
Świetne wyniki biznesowe KH-kipper to bez wątpienia zasługa efektywnej pracy zespołowej oraz
podejścia do realizowanych zadań, klientów i dostawców w sposób partnerski. Firma współpracuje także ściśle z Politechniką Świętokrzyską.
W razie potrzeby uczelnia wykonuje intersujące

wyżej 12 t dmc. Wywrotki z zabudowami KH-kipper mają swoich odbiorców na całym świecie –
w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej
czy Australii i Oceanii.
Produkcja KH-kipper odbywa się w Polsce. I chociaż ostateczny montaż gotowych zabudów na
podwoziach samochodów ciężarowych również
odbywa się głównie w Polsce, wielu klientów zamawia je z dostawą w częściach jako zestaw do
samodzielnego montażu.
Kompletny park maszynowy oraz posiadanie własnego biura konstrukcyjnego i działu handlowego
pozwalają na elastyczne podejście do realizowanych projektów. Wyposażenie produkcyjne obejmuje m.in. zrobotyzowane spawanie, wycinanie
laserowe, obróbkę skrawaniem sterowaną numerycznie oraz kształtowanie elementów poprzez
tłoczenie i walcowanie.
Zdjęcia: © KH-kipper
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Monitoring otoczenia
wokół pojazdu.

Dariusz Piernikarski

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

pierwszej części rozważań na
temat czujników obserwujących otoczenie wokół pojazdu („Samochody Specjalne” nr 7/8 2017)
omówione zostały czujniki radarowe i ultradźwiękowe. Coraz częściej na pokładzie ciężarówki czy naczepy instalowane
są również kamery oraz skanery laserowe. Tym razem omówimy dokładniej
te źródła informacji.

Kamera video
Możliwości nagrywania w samochodowych kamerach wideo oparte są na
czujnikach obrazu (tzw. imagers). Są
to cyfrowe czujniki, które mogą przekształcić obraz optyczny w sygnały elektroniczne. Obecnie stosowane typy są
oparte na półprzewodnikowych optycznych matrycach CCD (podobnych do tych,
które są stosowane np. w aparatach cyf-

© D. Piernikarski

Rysunek 1.
Monitoring otoczenia wokół
pojazdu i schemat toru
przetwarzania informacji

rowych) lub czujnikach APS z aktywnym pikselem produkowanych w oparciu o technologię półprzewodnikową
CMOS. Świadomie pomijamy rozważania na temat cech charakteryzujących
możliwości każdego czujnika obrazu
(CCD/APS-CMOS). W skrócie do najważniejszych parametrów technicznych
tych urządzeń należą: czas reakcji, zakres dynamiczny, spójność (jednorodność) odpowiedzi, migawkowanie (uruchamianie i zatrzymywanie ekspozycji),
prędkość, możliwość odczytu obrazu
częściowego, zdolność do ograniczania
nadmiernej ekspozycji.
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Oba typy czujników obrazu to układy
o dużej niezawodności. W środowiskach
pracy wymagających wysokiej wytrzymałości (np. w zastosowaniach motoryzacyjnych) czujniki CMOS mają przewagę,
ponieważ wszystkie funkcje obwodu
mogą być umieszczone na jednym układzie scalonym, co zmniejsza liczbę przewodów i złączy lutowniczych, które są
typowymi źródłami awarii elektroniki
pracującej w bardzo trudnych warunkach. Czujniki obrazu CMOS mogą być
znacznie bardziej zintegrowane niż urządzenia CCD. Większość funkcji związanych z rejestracją i konwersją obrazu może
być implementowana na tzw. chipie wizyjnym. Oznacza to, że kamera CMOS
będzie znacznie mniejsza niż porównywalna kamera CCD.
Po przejęciu obrazu za pomocą czujnika obrazu rozpoczyna się jego przetwarzanie. W komputerowych systemach wizyjnych są pewne typowe etapy
przetwarzania, które ogólnie obejmują
zadania realizowane przez kamery samochodowe. Zamieszczona lista przedstawia najważniejsze etapy przetwarzania obrazu:

© Continental

MPC 2.5 to wielozadaniowa kamera opracowana w firmie Bosch
z uwzględnieniem wymagań związanych z jej montażem w pojazdach użytkowych. Stanowi źródło informacji dla systemu hamowania awaryjnego, ale jej sygnał może być również wykorzystywany
przez inne systemy wspomagające

Kamera przestrzenna (stereo) może wspierać systemy bezpieczeństwa
aktywnego (tempomat aktywny, predykcyjny system hamowania
awaryjnego, ostrzeżenie przed kolizją) i uzupełniać sygnały z radarów
oraz czujników ultradźwiękowych

1. Przetwarzanie wstępne – zanim
metody obrazowania komputerowego
zostaną zastosowane wobec uzyskanego
z kamery obrazu w celu wyodrębnienia
określonego fragmentu informacji, konieczne jest przetwarzanie danych w celu
zapewnienia, że wyodrębniona informacja
spełnia założenia wskazane przez metodę.
2. Wyodrębnianie cech – z danych
wyodrębniane są cechy obrazu na różnych poziomach złożoności (linie, krawędzie, punkty odniesienia itp.).
3. Detekcja/segmentacja – na pewnym etapie przetwarzania podejmowana
jest decyzja o tym, które punkty obrazu
lub fragmenty mają mniejsze znaczenie
w analizie. Następuje wówczas segmentacja jednego lub wielu obszarów obrazu zawierających konkretny obiekt za-

interesowania. Segmentacja używana
jest typowo w systemach noktowizyjnych, aby oddzielić źródła światła otoczenia od świateł pojazdu.
4. Przetwarzanie na wysokim poziomie obejmujące np. oszacowanie parametrów charakterystycznych, takich jak
wielkość obiektu, względna prędkość
i odległość, rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów (np. pieszy, rowerzysta, samochód osobowy, ciężarówka), synteza
obrazu (np. z kamer stereofonicznych).
5. Podejmowanie decyzji wymaganych we wnioskowaniu (np. informacja
o znaku drogowym, interwencja w układzie kierowniczym po niesygnalizowanym opuszczeniu pasa lub hamowanie
awaryjne przed pojazdem poprzedzającym/przeszkodą/pieszym).
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Kamera kamerze
nierówna

Kamera umieszczona
na krawędzi dolnej szyby
ciągnika Mercedes-Benz
Actros rejestruje obraz
drogi przed pojazdem, jest
on następnie przesyłany
do innych ciężarówek
jadących w konwoju
połączonym
(platooning)
© Daimler

Kamery stosowane w samochodach
można klasyfikować na kilka sposobów.
Najważniejszymi aspektami są lokalizacja (przednia, tylna), zakres rejestracji
kolorów (monochromatyczny, monochromatyczny + 1 kolorowy, RGB) oraz
przestrzenność (mono, stereo). Tylne
kamery są zwykle używane jako pomoc
w parkowaniu i manewrowaniu, przednie kamery mogą obsługiwać kilka funkcji, takich jak:
• wykrywanie obiektów
• rozpoznawanie znaków drogowych
• wykrywanie pasa ruchu
• detekcja pojazdów i wykrywanie otoczenia przy ograniczonej widoczności
w celu sterowania reflektorami
• ocena jakości nawierzchni dróg
• wspieranie i uzupełnianie funkcji
działających w oparciu o sygnały z radarów (tempomat aktywny, predykcyjny system hamowania awaryjnego, ostrzeżenie przed kolizją)
• wspomaganie podczas jazdy w korkach.
Zasadniczo większość głównych funkcji może być zaimplementowana za pomocą kamery mono, która wykrywa tylko
intensywność światła na każdym pikselu.
Jednakże już jeden dodatkowy kolor pozwala osiągnąć lepsze wyniki, np. z czujnikami wrażliwymi na kolor czerwony
rozpoznawanie znaków drogowych jest
bardziej wiarygodne.

Przestrzenność widzenia kamery (monofoniczna lub stereofoniczna) ma duży
wpływ na tworzenie obrazu trójwymiarowego 3D, który jest ważny przy pomiarze odległości obiektów i wykrywaniu
niedoskonałości drogi. Pełne trójwymiarowe widzenie otoczenia pojazdu stanowi
jedną z podstaw umożliwiających poruszanie się pojazdów autonomicznych.

Widzenie nocne
Typowe czujniki obrazu w kamerach
mają poważne ograniczenie, jakim jest
brak dostatecznego oświetlenia. Aby
przezwyciężyć to niedociągnięcie, stosuje
się kilka systemów wizyjnych pozwalających na „widzenie” w ciemności.
Obecnie producenci pojazdów wykorzystują dwie główne technologie obrazowania przy niedostatecznej ilości światła:
w dalekiej podczerwieni (FIR) oraz w bliskiej podczerwieni (NIR). System FIR jest
pasywny, wykrywając promieniowanie
cieplne o długości fali około 8–12 μm
(8000–12 000 nm). Ciepłe przedmioty
emitują więcej promieniowania w tym
regionie, a tym samym mają dobrą widoczność na obrazie. Systemy NIR wykorzystują własne źródło bliskiej podczerwieni do generowania promieniowania
(światła) o długości fali około 0,8 μm
(800 nm), które jest wysyłane w kierun-

© Mercedes-Benz

Kamery działające w podczerwieni (zarówno
pasywne NIR, jak i aktywne FIR) zwiększają
możliwość obserwacji drogi przed pojazdem
przy ograniczonej widoczności
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Wyposażona m.in.
w czujniki lidar autonomiczna śmieciarka monitoruje przestrzeń wokół siebie i zatrzymuje
się, gdy w torze jazdy
pojawi się przeszkoda

© Volvo Trucks

ku rozpoznawanego/oświetlanego obiektu, a następnie wykrywane po odbiciu od
niego. Główną zaletą systemów NIR jest
ich niższy koszt, ponieważ technologia
budowy czujników działających w tych
długościach fal jest już dobrze rozwinięta dla innych zastosowań obrazowych, takich jak kamery wideo.
Systemy FIR oferują doskonały zasięg
i możliwości wykrywania pieszych, ale
ich czujniki nie mogą być montowane za
szybą przednią lub innymi powierzchniami szklanymi. Badania porównujące
skuteczność urządzeń NIR, jak i FIR do
wykrywania pieszych wykazały, że w identycznych warunkach zasięg systemu FIR
był ponadtrzykrotnie większy niż w przypadku NIR – 119 m w porównaniu z 35 m.

Skaner laserowy – LIDAR
Podobnie jak w przypadku radaru
skrót LIDAR (Light Detection and Ranging) oznacza wykrywanie oraz wyznaczanie odległości za pomocą spójnego
światła laserowego, względnie laserowe
wykrywanie i namierzanie. Głównym

celem skanera laserowego jest wykrywanie i śledzenie innych pojazdów, pieszych i obiektów nieruchomych.
Czujnik lidar jest urządzeniem statycznym, co oznacza, że może mierzyć
w jednym kierunku. Zamiast fal radiowych wykorzystywanych przez radar lidar do detekcji obiektów wykorzystuje
impulsy świetlne emitowane w ultrafiolecie, paśmie widzialnym lub w podczerwieni. Są one wysyłane jednocześnie
w wielu kierunkach i zostają odbite przez
otaczające obiekty. Ocena odległości
obiektów bazuje na dokładnym pomiarze czasu odbicia impuls–echo. Powtarzający się pomiar pozwala na wykrycie
prędkości mierzonego obiektu.

Synteza obrazu na podstawie sygnału zarejestrowanego przez czujniki
lidar; do uzyskania złożonego obrazu
nakładane są obrazy z czujników
lidar i kamer video
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Trzy systemy czujników
monitorują otoczenie 360°
wokół pojazdu, układ ma
tzw. nadmiarowość (redundancję), aby zmaksymalizować bezpieczeństwo
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Ponieważ wiele pomiarów czujnikami
lidar wykonuje się z użyciem czujnika obracającego się w wielu kierunkach, powstaje system dynamiczny o zmiennym
kącie widzenia, a wynik pomiaru jest
skanowanym wycinkiem płaskim. Ten
typ pomiarów nazywa się skanowaniem
laserowym. Jeśli pomiary wykonywane
są również pod różnymi kątami, można
utworzyć kompletny widok 3D otoczenia.
Ponieważ proces skanowania można powtórzyć wiele razy na sekundę (5–50 Hz),
w czasie rzeczywistym powstaje widok
otoczenia wokół pojazdu. Zasięg systemów lidar sięga nawet 120 m, a dokładność (w zależności od odległości) wynosi do 4 cm.
Jeśli poziomy kąt widzenia nie wystarcza i wymagane jest szersze pole widzenia, możliwy jest skan łączony (tzw.
fusion scan). W stosowanych obecnie
w motoryzacji urządzeniach łączy się
informacje spływające z maksymalnie
6 czujników skanujących. Dane są synchronizowane i łączone za pomocą specjalnego oprogramowania. W rezultacie
powstaje pojedynczy skan łączony. Dzięki
fuzji skanerów laserowych możliwe jest
wykonanie nieprzerwanego, 360-stopniowego skanowania otoczenia pojazdu.
Prawidłowe działanie lidaru zależy od
niezasłoniętego pola widzenia.
Oprócz detekcji obiektów skaner laserowy może również zapewniać wykrywanie oznakowania pasów ruchu. Ta
dodatkowa cecha wraz z informacjami
o oznakowaniu pasa, uzyskanymi z przed-

niej kamery, może pomóc w dostarczeniu zwielokrotnionych i odpornych na
zakłócenia informacji o pasie ruchu, co
z kolei jest bardzo przydatne w jeździe
autonomicznej.

Synteza danych
W pojeździe działa zazwyczaj kilka
czujników mierzących te same obiekty
otaczające pojazd (skanery laserowe, radary krótkiego i dalekiego zasięgu, kamery mono i kolorowe, komunikacja
V2V). Każdy z nich mierzy różne aspekty
obiektu, np. skanery laserowe określają
zarówno pozycję, jak i prędkość, podczas
gdy kamera rejestruje tylko pozycję obiektu. Dlatego też dane z każdego czujnika
muszą być najpierw ocenione i odfiltrowane, aby osiągnąć wspólną (jednorodną) reprezentację obiektów, a następnie możliwa jest skuteczna synteza
(fuzja) danych.
Synteza danych dostarcza wszystkich niezbędnych informacji do warstwy
poleceń algorytmu sterującego (warstwy
wykonawczej), tak aby można było wykonać zadanie z powodzeniem. Synteza
danych z czujników odbywa się zasadniczo w oddzielnym module wewnątrz
systemu sterowania pojazdem. Dane po-
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chodzą z wielu źródeł, w tym czujników
wewnątrz pojazdu, czujników monitoringu otoczenia (radar, lidar, kamera),
komunikacji V2V, GPS itp. Czujniki obserwujące otoczenie są niejednorodnymi
źródłami informacji. Dostarczają danych
opisujących otaczające obiekty i drogę,
jednak każdy czujnik dokonuje różnych
szacunków dotyczących właściwości otoczenia, wykorzystując jednocześnie zachodzące na siebie i niezależne pola widzenia. Ponadto każde z tych źródeł
przesyła dane w swoim własnym formacie przestrzennym i czasowym.
W ramach syntezy danych następuje
harmonizacja i wyrównanie przestrzenne
sygnałów z czujników. Zsynchronizowane i przestrzenne wyrównane dane
zwane są modelem percepcji. Mogą one
następnie być dostępne dla aplikacji realizujących jazdę wysoko zautomatyzowaną lub autonomiczną. Model percepcji
składa się z oszacowania stanu istotnych obiektów w otoczeniu bliskim i dalszym – powstaje stan pojazdu (pozycja
i informacje o stanie kinematycznym)
oraz stan środowiska (położenie i kształt
otaczających obiektów, w tym innych
pojazdów w torze jazdy). Obiekty tworzące otoczenie (środowisko) to np. pojazd w torze ruchu (poprzedzający), nieruchome obiekty otaczające, pas ruchu,
skrzyżowanie, stan drogi (nawierzchni),
przebieg trasy.
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Dunlop

Continental

Bandag

Strial

Firestone

Hankook

Zimno i daleko
Co nowego w świecie opon? W bieżącym przeglądzie prezentujemy
kilka nowości w grupie opon zimowych, a także nowe rozwiązania
wykorzystywane w transporcie pasażerskim.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Producenci
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Bandag

Strial

Opony ciężarowe Dunlop do przewozów
długodystansowych i regionalnych – zarówno model SP346 na oś sterującą, jak
i SP446 na oś napędową spełniają europejskie wymagania dotyczące opon zimowych – mają oznaczenia trzech szczytów górskich i płatka śniegu (3PMSF)
oraz symbol M+S.
„Nikt nie jest w stanie przewidzieć zimowej pogody, dlatego tak ważne jest
przygotowanie na każdą ewentualność
– powiedział Benjamin Willot, dyrektor
marketingu opon komercyjnych Goodyear w regionie EMEA. – Ciężarówki,
które utknęły, bo nie założono im odpowiednich opon, mogą powodować opóźnienia w dostawach, a w najgorszym
przypadku utratę zleceń. Nowe drogowe
ogumienie Dunlop zapewnia wysoką
mobilność zimą, dlatego ryzyko problemów spowodowanych nieprzewidywalną pogodą zostało znacznie zredukowane. Ponadto operatorzy flot odczują
korzyść z przebiegów dłuższych o 10%
i poprawionej efektywności paliwowej
w porównaniu z poprzednim modelem”.
Opona na oś sterującą Dunlop SP346 zapewnia dłuższe przebiegi i niższe zużycie
paliwa niż poprzedni model, czyli SP344.
Jest to możliwe m.in. dzięki gęsto rozmieszczonym rowkom w kształcie zygzaka, które spowalniają zużycie opony,
poprawiają osiągi zimą i zapewniają dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni.
Trzeba dodać, że wzór bieżnika jest taki
sam przez cały okres eksploatacji, aż do
momentu pogłębiania. Natomiast większa elastyczność boków bieżnika, którą
uzyskano dzięki głębokim rowkom, pozwala na lepsze zbijanie śniegu i sprawniejsze poruszanie się po zaśnieżonych
drogach.
Dunlop SP446 na oś napędową również zapewnia dłuższe przebiegi niż
jej poprzedniczka, czyli opona SP444,
a także niższe zużycie paliwa. Produkt ma
przy tym bardzo dobrą trakcję w każdych
warunkach. Jest to możliwe dzięki rowkom bieżnika, których podstawa ma
kształt kropli deszczu. Rozwiązanie to
pomaga spełnić wymagania oznaczeń
M+S i 3PMSF, jak również zmniejsza
obciążenia oddziałujące na dolną część
rowka.
Opony SP346 i SP446 można bieżnikować na gorąco jako Dunlop TreadMax
SP446 z wykorzystaniem tych samych
wzorów bieżnika i podobnych materiałów co opony nowe.

Firma Bandag wprowadziła do swojej oferty
nowy bieżnik BDR-WXT na oś napędową
przeznaczony do zastosowania w trudnych
zimowych warunkach w transporcie regionalnym.
Według producenta bieżnik Bandag BDR-WXT
zapewnia bardzo dobrą przyczepność na mokrych, zaśnieżonych, a nawet oblodzonych
drogach. Produkt ma oznaczenie M+S oraz
symbol alpejski. Poza tym odpowiednio dobrane mieszanki gumowe wykorzystywane
w produkcji bieżników wpływają na dobrą
przyczepność i krótką drogę hamowania na
błocie, świeżym lub roztopionym śniegu,
a nawet na warstwie lodu.
Bandag BDR-WXT charakteryzuje się także
długą żywotnością. Wzmocnienia między
rowkami, opracowane przez firmę Bridgestone, zwiększają sztywność bloków, minimalizując asymetryczne zużywanie się
bieżnika. Ogranicza to nie tylko częstotliwość wymiany, ale także przekładania opon.
W efekcie wpływa to na mniejsze koszty
codziennego utrzymania, a co za tym idzie
na całkowity koszt eksploatacji przypadający na każdy kilometr. Oprócz tego bieżnik
BDR-WXT zaprojektowano tak, by generował
mniejszy hałas.
Komfort jazdy, stabilność oraz elastyczność
nowego bieżnika to zasługa jego kierunkowego wzoru. Głębokie, ułożone pod ostrym
kątem lamele rozpraszają warstwę wody
między oponą a nawierzchnią, poprawiając
przyczepność na mokrym asfalcie i szybko odprowadzając wodę z płaszczyzny kontaktu.
Zastosowany wzór bieżnika minimalizuje odkształcenia opony i związane z nimi opory toczenia, przyczyniając się do zmniejszenia
zużycia paliwa.
Bieżnik Bandag BDR-WXT dostępny jest
w rozmiarach: 315/70 R22,5, 315/80 R22,5,
305/70 R22,5, 295/60 R22,5 i 315/60 R22,5.

Nowa opona zimowa Strial 201 do samochodów dostawczych i vanów to
propozycja europejskiej marki segmentu
ekonomicznego kierowana do firm transportowych, dla których efektywność kosztowa jest bardzo ważna.
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne
zapewniają bezpieczeństwo kierowcy
i ładunku w warunkach zimowych oraz
długie przebiegi. Model wyróżnia się solidną konstrukcją, dostosowaną do dużych obciążeń. Dzięki odpowiednio dobranym rozwiązaniom ogumienie uzyskuje
dobre osiągi zimą, umożliwiając bezpieczne i stabilne prowadzenie pojazdu.
Oponę Strial 201 charakteryzuje masywny bark, który zapewnia jej trwałość
i odporność na zużycie. Bieżnik pokrywa
gęsta sieć lamelek, odpowiadająca za
dobrą przyczepność na mokrych, ośnieżonych i oblodzonych nawierzchniach.
Ich radialne ułożenie w środkowej części
bieżnika sprawia, że opona utrzymuje
dobry kontakt z nawierzchnią. Model
zaprojektowano do stosowania w krajach o surowych warunkach zimowych
– jest możliwość kolcowania.
Opona produkowana jest w fabryce
w Serbii. W Polsce produkt dystrybuowany jest przez ITR CEE (firma znana ze
sprzedaży japońskich opon Yokohama)
w rozmiarach od 14 do 16 cali i profilach
od 80 do 60 z indeksami prędkości R-T.
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Continental

Hankook

Firestone

Firma Continental rozszerzyła gamę opon
do transportu pasażerskiego o oponę Conti
Urban HA3 w rozmiarze 245/70 R19,5.
Nowy model zapewnia o 20% dłuższy
okres eksploatacji, precyzyjne prowadzenie oraz niski poziom hałasu toczenia.
Trzeba dodać, że gama opon Conti Urban
do autobusów miejskich, która została
uzupełniona o oponę w rozmiarze 245/70
R19,5, powstała z myślą o autobusach
średnich rozmiarów.
Najnowszy model ma wzmocnione ściany
boczne oraz usztywniony kontur bieżnika,
dzięki czemu produkt jest odporny na
otarcia o krawężniki. Mieszanka gumowa
wykorzystana w bieżniku zwiększa przebiegi opony nawet o 20% w porównaniu
ze zwykłą oponą regionalną, a głębokie
lamelki zapewniają optymalną przyczepność nawet na bardzo mokrej nawierzchni
przez cały okres eksploatacji. Oponę można
bieżnikować, produkt ma też oznaczenie M+S.
Opona Conti Urban HA3 jest dostępna
w następujących rozmiarach: 245/70
R19,5, 265/70 R19,5, 315/60 R22,5,
275/70 R22,5, 305/70 R22,5.

Hankook SmartTouring AL22 to nowa opona
do autobusów dalekobieżnych przeznaczona
do zastosowania na wszystkich osiach. Zapewnia komfort jazdy i toczenia, niski poziom
hałasu oraz optymalne opory toczenia.
„Podczas opracowywania linii SmartTyre
szczególnie skoncentrowaliśmy się na komforcie prowadzenia i toczenia oraz na wydajności jazdy do przodu. Parametry opony
SmartTouring AL22 zapewniają w czasie
podróży maksymalną wygodę pasażerom,
ale też znacznie zwiększają komfort prowadzenia i kierowania pojazdem dla kierowców pokonujących długie trasy” – powiedział
Klaus Krause, wiceprezes i dyrektor Europejskiego Centrum Rozwoju w Hanowerze.
Kontur osnowy w modelu SmartTouring AL22
gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę
zawieszenia i przyczynia się do bezpiecznej
jazdy. Wzdłużny, pięciożebrowy profil z zamkniętym, solidnym żebrem środkowym zapewnia stałe parametry jazdy na wprost.
Specjalne lamele multi 3D pozwalają uzyskać zarówno dobrą przyczepność, jak i wysoką skuteczność hamowania. Stopkę opony
SmartTouring AL22 opracowano z myślą
o łatwości ponownego bieżnikowania.
Pojedyncze warstwy osnowy nowego modelu SmartTouring AL22 ułożono w taki sposób, aby zmniejszyć ilość wytwarzanego
ciepła w porównaniu z tradycyjnym ogumieniem. W rezultacie nie tylko zmniejszono
opory toczenia, co pozwala oszczędzić paliwo, ale też znacznie wydłużono żywotność.
Ograniczenie wytwarzania ciepła i mniejsze
zużycie paliwa uzyskano nie tylko dzięki strukturze osnowy, ale też za sprawą mieszanki
bieżnika. Specjalne cząsteczki sadzy o większej objętości i stabilnej strukturze pozwoliły
znacznie zmniejszyć straty energii w trakcie
jazdy. One także zapewniają oponie większą
odporność na ścieranie. W połączeniu z innymi
rozwiązaniami zastosowanymi w oponie pomagają zwiększyć przebieg opony SmartTouring AL22 o ponad 17% w porównaniu
z tradycyjnymi produktami. Opony SmartTouring AL22 są dostępne w rozmiarach
295/80 R22,5 i 315/80 R22,5.

Swoją pierwszą w historii oponę do autobusów miejskich wprowadziła na rynek firma
Firestone. Model FS492 zaprojektowano,
uwzględniając potrzeby transportu miejskiego,
takie jak bezpieczeństwo, komfort pasażerów
oraz długotrwała eksploatacja, które pozwalają zmniejszyć koszty użytkowania floty.
Opona FS492 została wyposażona w zintegrowane zabezpieczenie ściany bocznej, które
chroni przed zarysowaniami, otarciami i innymi uszkodzeniami, wynikającymi z kontaktu
produktu z krawężnikami w trakcie jazdy.
Wzór bieżnika ze specjalnymi nacięciami
o zmiennej głębokości zastosowany w oponach Firestone FS492 umożliwiają uzyskanie
bardzo dobrej przyczepności w deszczu, na
śniegu oraz w niskich temperaturach – bez
pogorszenia parametrów komfortu prowadzenia i hamowania na suchej nawierzchni.
„Ostre zakręty, wysokie krawężniki, częste
hamowanie, nieprzewidywalne natężenie ruchu, a do tego jeszcze pogoda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że miasto może być jednym z najbardziej wymagających środowisk.
To właśnie dlatego opracowaliśmy oponę,
która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz spełni wymagania
zarówno pasażerów, jak i kierowców. Duży
przebieg, zwiększona trwałość opony i możliwość bieżnikowania zapewnią operatorom
dodatkowe korzyści w postaci wydłużonego
czasu użytkowania, a tym samym obniżą
całkowity koszt w przeliczeniu na kilometr.
FS492 spełnia te wszystkie wymagania” –
mówi Harald Van Ooteghem, Senior Manager Truck & Bus Tyres Category Management
w Bridgestone.
Nowa drogowa opona Firestone FS492 do
autobusów miejskich jest dostępna w rozmiarze 275/70 R22,5. Może być bieżnikowana, ma oznaczenia M+S i 3PSMF, potwierdzające jej zdolność do jazdy w trudnych
warunkach zimowych.
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Leasingowa sinusoida
Według danych Związku Polskiego Leasingu dynamika branży
leasingowej w I połowie 2017 r. wyniosła 11,6% r/r – w tym
okresie firmy leasingowe udzieliły polskim przedsiębiorcom
łącznego finansowania w wysokości 31,8 mld zł. Odbiorcami
ich usług były głównie firmy mikro i małe.

Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe

a kwotę 31,8 mld zł składają się
inwestycje polskich firm zrealizowane przy udziale leasingu
i pożyczki inwestycyjnej. Dla przypomnienia podajmy, że w całym ubiegłym
roku było to 58,1 mld zł.
„Dane opublikowane przez ZPL potwierdzają, że polski rynek inwestycji
w dalszym ciągu potrzebuje zewnętrznego finansowania” – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego
Leasingu.
W pierwszej połowie 2017 r. klienci
firm leasingowych najczęściej finansowali pojazdy lekkie (44,3% udziału
w rynku), środki transportu ciężkiego,
m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe o dmc. > 3,5 t,
autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego (27,3 %) oraz maszyny
i inne urządzenia, w tym IT (26,7%).

Pojazdy lekkie
Od stycznia do czerwca branża leasingowa najwięcej sfinansowała pojazdów lekkich, tj. osobowych i dostawczych do 3,5 t. W tym okresie udzielono
finansowania (za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej) na kwotę
o wartości 14,1 mld zł przy 17,4-procentowym wzroście r/r. Eksperci szacują,
że dalszy wzrost obrotów w segmencie
pojazdów lekkich będzie stymulowany
przez wzrost konsumpcji, wspierany poprawą na rynku pracy, wzrostem dochodów gospodarstw domowych oraz

dobrymi nastrojami konsumentów. Z kolei rosnąca dynamika finansowania pojazdów dostawczych do 3,5 t wynika zarówno z wyraźnych wzrostów obrotów
w handlu detalicznym, jak i coraz większego zainteresowania finansowaniem
aut z tego segmentu za pomocą pożyczki.

Sektor ciężarowy
W I połowie br. branża leasingowa
w segmencie transportu ciężkiego odnotowała spadek o 2,4%. Wartość sfinansowanych nowych kontraktów wyniosła 8,7 mld zł.
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„Spadek ten zawdzięczamy przede
wszystkim mniejszemu finansowaniu
udzielonemu w segmencie ciągników
siodłowych, który odpowiada za niemal
połowę wartości leasingu transportu ciężkiego (–2,8% r/r; 4,2 mld zł). Zmalała
również wartość sfinansowanych autobusów (809 mln zł, –11,9% r/r) oraz samolotów, statków i środków kolejowych
(530 mln zł, –11,1% r/r)” – podaje Marcin Nieplowicz, główny ekonomista EFL.
Z analizowanych grup produktów dodatnią dynamikę widać w obszarze finansowania pojazdów ciężarowych o dmc.
> 3,5 t (+5,3% r/r; 1,3 mld zł) oraz naczep i przyczep (+0,1% r/r; 1,8 mld zł).
„Ujemny wynik nie wynikał z działań podjętych przez poszczególne kraje
europejskie, jak Niemcy czy Francja,
które wdrożyły ustawy o wynagrodzeniu
minimalnym. Nie był też bezpośrednim następstwem kroków Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia pakietu
drogowego. Zakończenie półrocza pod
kreską to przede wszystkim pochodna

Fakty

bardzo wysokiej bazy z pierwszej części
2016 r., w której dynamika finansowania pojazdów ciężkich wyniosła aż 44%.
W segmencie autobusów w niektórych
miesiącach mieliśmy do czynienia nawet z 200-procentowym wzrostem r/r.
W związku z tym bardzo trudno było
powtórzyć podobny rezultat w tym roku
i wynik na poziomie –2% można określić jako co najmniej przyzwoity” – dodaje
Nieplowicz.
Według analityków ZPL dalszy rozwój finansowania transportu ciężkiego
będzie zależny od polityki krajów UE
i otoczenia polityczno-prawnego. Rozwój
tego segmentu będzie z kolei wspierany
przez dobre wyniki produkcji przemysłowej w strefie euro i w Niemczech
oraz poprawę koniunktury gospodarczej
w Rosji i na Ukrainie. Czynniki te przyczyniają się do wzrostu eksportu towarów z Polski (według prognoz ma
on wynieść 8,7% w 2017 r.), a tym samym wzrostu zapotrzebowania na usługi
w transporcie międzynarodowym.

Leasing w Europie
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Federacja Leaseurope, reprezentująca europejski
rynek leasingu, podała, że w 2016 r. wartość wszystkich nowych umów leasingowych zawartych w Europie wyniosła 333,7 mld euro, co oznacza +10,3-procentowy wzrost rynku w porównaniu z rokiem 2015.
Wysoki trend wzrostowy w Europie, który utrzymuje
się od 2014 r., nie omija także naszego kraju. Polska
branża leasingowa w 2016 r. (w porównaniu z rokiem
2015) odnotowała wzrost o 16,6%. Ten dwucyfrowy
wzrost na przestrzeni ostatnich 5 lat plasuje polski rynek leasingowy w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie. Rok 2017 to dla europejskiej
branży leasingowej trzeci wzrostowy rok. Trend ten
jest zauważalny na wszystkich krajowych rynkach
biorących udział w badaniu statystycznym federacji
Leaseurope.
Sytuacja polskiego rynku leasingu, którego dane do
Leaseurope raportuje Związek Polskiego Leasingu,
jest bardzo dobra. Rok 2017 jest piątym z rzędu rokiem z dwucyfrowym tempem wzrostu polskiego
rynku leasingu. ZPL szacuje, że w Polsce z takiego finansowania aktywnie korzysta około 600 tysięcy firm.
„Dane Leaseurope za 2016 r. i wcześniejsze lata pokazują, że sektor motoryzacyjny jest stabilnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi koniunktury branży
leasingowej. Wyniki badania Oxford Economics potwierdzają tezę, zgodnie z którą firmy korzystające z leasingu charakteryzują się wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej. Zarówno dane płynące z Europy,
jak i z polskiego rynku leasingu świadczą o tym, że
firmy z sektora MŚP wykazują rosnący popyt na leasing, co może oznaczać ich gotowość do inwestowania
w środki trwałe także w kolejnych miesiącach roku”–
powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący
Komitetu Wykonawczego ZPL, członek Rady Dyrektorów Leaseurope.
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„Wciąż jednak niewiadomą jest Brexit i jego wpływ na istniejące łańcuchy
dostaw, w tym na polską branżę transportową. Spodziewamy się różnych scenariuszy, jak np. zwiększonych wymagań formalnych, które zostaną nałożone
na przewóz czy dodatkowych kontroli
i wydłużenia czasu przejazdu na trasie
Polska–Wielka Brytania. Jednak perspektywa 2017 r. jest dla nas bardzo
optymistyczna. Duża konkurencyjność
polskich transportowców na rynku europejskim i pośrednio pojawienie się
środków związanych z realizacją programów unijnych powinny skłonić przedsiębiorców do zwiększenia inwestycji
również w kolejnych miesiącach roku.
Szacuję, że największe ożywienie nastąpi w segmencie ciągników i naczep
i będzie związane z rozwojem transportu
międzynarodowego” – mówi Małgorzata
Terlecka-Urbanik, dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych
Idea Leasing.
Wzrost w segmencie ciężarowym ma
być również stymulowany przez dalszą
wymianę starych środków transportu
drogowego na nowe spełniające normę
Euro VI, która ze względu na opłaty drogowe ma istotne znaczenie w transporcie międzynarodowym.
„Oczekujemy, że w roku 2017 leasing
pojazdów ciężkich powróci na ścieżkę
wzrostów. Prognozujemy, że wartość
udzielonego przez firmy leasingowe finansowania w ciągu 12 miesięcy tego
roku wzrośnie o 6,3% r/r” – podsumował Marcin Nieplowicz.

Raczej dobre prognozy
W III kwartale br. przedstawiciele
firm leasingowych oczekują wzrostu zatrudnienia, przyspieszenia aktywności
sprzedażowej oraz ustabilizowania jakości portfela leasingowego. Dynamika
rynku leasingu w kolejnych miesiącach
2017 r. będzie zgodna z prognozowanym
wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego kraju.
Tak oceniają przyszłość branży leasingowej osoby odpowiedzialne za sprzedaż
w firmach leasingowych, które wzięły
udział w badaniu koniunktury branży
leasingowej zrealizowanym przez ZPL.
Respondenci oczekują także wyższego
poziomu finansowania dla wszystkich
głównych grup środków trwałych, choć
najlepiej ma się ono rozwijać w grupie

pojazdów lekkich. W porównaniu z poprzednim badaniem najbardziej pogorszyły się perspektywy dla sektora transportu ciężkiego. Mimo to ankietowani
wskazują na szansę ponownego wzrostu
produkcji w tym obszarze w II połowie br.
Według prognoz ZPL branża leasingowa na koniec 2017 r. zanotuje 15,1%
wzrostu, który będzie głównie wynikiem
finansowania pojazdów lekkich (duży
popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz maszyn i urządzeń. Podaje
się, że na koniec roku łączne finasowanie
branży może przekroczyć 66 mld zł. Dodajmy, że firmy raportujące do Związku
Polskiego Leasingu udzielają finansowania w formie leasingu oraz pożyczki
inwestycyjnej, co stanowi odpowiednio
85,7% i 14,3% wszystkich inwestycji
sfinansowanych przez branżę w I połowie
2017 r.

jących z leasingu jest z niego zadowolonych. Największym zainteresowaniem
wśród badanych cieszą się samochody
osobowe i dostawcze do 3,5 t (odpowiednio 64% i 38%) oraz maszyny i urządzenia produkcyjne (22%).
„W 2016 r. korzystanie z leasingu zadeklarowało 40% badanych przedsiębiorstw, a zadowolenie z tej formy finansowania 80%. Tym samym odsetek
korzystających z leasingu wzrósł w ciągu
roku o 2 p.p., a zadowolonych z leasingu
o 7 p.p.” – powiedział prof. Jan Garlicki,
dyrektor generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.
Klienci doceniają finansowanie, jakim
jest leasing, a ponad połowa badanych
(55%) stwierdziła, że jego główną zaletą
jest to, że nie muszą kupić przedmiotu,
który jest finansowany.

Struktura finansowania przedmiotów

Klienci firm leasingowych
Największą grupę klientów polskich
leasingodawców stanowią firmy mikro
i małe (jest to ¾ wszystkich klientów
branży). Związek Polskiego Leasingu
szacuje, że branża leasingowa prawie
połowę swoich usług (49%) kieruje do
najmniejszych firm, czyli klientów o rocznych obrotach do 5 mln zł. Pozostali odbiorcy usług leasingowych to firmy
o obrotach powyżej 20 mln zł. Dodajmy,
że branża leasingowa w marginalnym
stopniu finansuje sektor publiczny, podobnie jest z klientami indywidualnymi.
Z badania zrealizowanego przez CBM
INDICATOR na ogólnopolskiej próbie firm
o obrotach nieprzekraczających 5 mln zł
wynika, że 42% małych przedsiębiorstw
korzysta lub w przeszłości korzystało
z leasingu. Z badania wynika również,
że aż 87% przedsiębiorców korzysta-

Kolejnymi jego zaletami są według
respondentów: niższe koszty dla firmy
(zakupu, ubezpieczenia) oraz korzystne
rozwiązania podatkowe, na co szczególną uwagę zwracały przedsiębiorstwa,
które już korzystały z leasingu (w tej
grupie odpowiedzi te wskazało odpowiednio 44% i 45% badanych). Za najsłabsze i najmniej atrakcyjne cechy leasingu uznano brak własności przedmiotu
(43%) oraz możliwość jego odebrania
(30%). Najważniejszymi natomiast czynnikami wpływającymi na wybór firmy
leasingowej jest: oferta cenowa (90%
– zsumowane odpowiedzi „miało duży
wpływ” i „miało bardzo duży wpływ”),
otwartość na negocjacje (79%) i szybkość
podejmowania decyzji (76%).

Opracowała Renata Pawliszko
Rysunki: © ZPL
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Kradzieże i uszkodzenia,
czyli ciemna strona branży
transportowej
Aż 57% właścicieli polskich firm transportowych przyznaje, że ich
kierowcy doświadczyli kradzieży bądź uszkodzenia przewożonego
ładunku lub pojazdu. Dane te pochodzą z badania
przeprowadzonego przez markę Viaon.

Które z czynników uważa Pani/Pan za największe
zagrożenie dla firm z branży transportowej

olska branża transportowa rozwija się bardzo dobrze. Od czasu
wejścia Polski do Unii Europejskiej niemal jedna czwarta wszystkich
przewozów międzynarodowych na terenie Europy realizowana jest przez polskich przewoźników. Jednakże otwarcie
rynków zagranicznych mimo oczywistych zalet wiąże się też z nowymi problemami, z którymi musi się zmierzyć
polski transport. Sytuacja ta sprawia, że
polscy właściciele firm transportowych
oraz kierowcy zawodowi coraz częściej
zwracają uwagę na takie zagrożenia, jak
kradzież czy ataki terrorystyczne. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez Viaon.
„Dla branży transportowej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznaczało dużą szansę rozwoju. Z pewnością
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Czy kiedykolwiek pojazd z Pani/Pana firmy został okradziony, uszkodzony bądź skradziony?

potencjał ten został w pełni wykorzystany. Jednak nowe możliwości to też
często nowe zagrożenia. Wejście na rynki
zagraniczne pociągnęło za sobą takie
niebezpieczeństwa dla kierowców, jakich nie doświadczali wcześniej, realizując przewozy na terenie kraju” – mówi
Bartosz Najman, CEO Viaon.
Z badania wynika, że najważniejszą
kwestią, na jaką zwracają uwagę zarówno przedsiębiorcy, jak i kierowcy,
jest troska o zapewnienie bezpiecznego
przewozu oraz przeciwdziałanie atakom
terrorystycznym. Prawie 40% ankietowanych uznało te okoliczności za jedne
z ważniejszych w swojej pracy. Natomiast 57% badanych potwierdza, że ich
pojazd przynajmniej raz został okradziony albo uszkodzony.
Najczęstsze przypadki kradzieży dotyczą paliwa – z tym problemem spotkało się aż 42% badanych. Co czwarty
ankietowany wskazał także, że jego pojazd został uszkodzony z premedytacją.
Polscy przedsiębiorcy i kierowcy wspominają również o kradzieżach towaru,
rzeczy osobistych, a nawet pojazdu.
„Z naszego badania wynika, że polskich przedsiębiorców rzadziej dotykają
tak poważne zdarzenia jak przywłaszczenie pojazdów. Jednak duży odsetek
firm transportowych zmaga się z równie istotnym problemem kradzieży paliwa. Jednym ze sposobów, który może
realnie wpłynąć na ograniczenie takich
sytuacji oraz na wzrost bezpieczeństwa
przewozów, jest zastosowanie nowo-

czesnych rozwiązań telematycznych.
Systemy te pozwalają na bieżące kontrolowanie poziomu paliwa w pojeździe,
a także zachowanie ciągłości komunikacji pomiędzy kierowcą a osobą zarządzającą transportem” – komentuje Bartosz Najman.

przykładają do niedoboru wykwalifikowanej kadry, gdyż jej brak może doprowadzić do obniżenia jakości świadczonych
usług lub nawet zamknięcia przedsiębiorstwa. Kierowcy, którzy odpowiedzieli na
nasze pytania, oczekują natomiast stabilności zatrudnienia. Martwią się więc
coraz większą konkurencją w branży
transportowej, która może wyeliminować z rynku firmę, w której pracują.
Obawiają się również kar nakładanych
przez inspektorów, mogących nie tylko
uszczuplić domowy budżet, ale również
uniemożliwić wykonywanie zawodu” –
podsumowuje Najman.
Omawiane badanie zostało przeprowadzone na grupie 394 respondentów
wśród których są właściciele firm transportowych, spedytorzy oraz kierowcy
zawodowi. Jego celem było zbadanie
opinii przedstawicieli branży na temat
potencjalnych zagrożeń dla polskich
przedsiębiorstw przewozowych.

Opracowała Renata Pawliszko

reklama

Brak rąk do pracy
i rosnąca konkurencja
Inną grupą problemów, z którymi
muszą się zmierzyć właściciele firm
transportowych oraz osoby zarządzające
transportem, jest brak wykwalifikowanej kadry pracowników. Deklaracje takie złożyło 61% ankietowanych z grupy
przewoźników. W przypadku kierowców
ten fakt ma znaczenie tylko dla 29% ankietowanych.
Z kolei dla kierowców większe znaczenie ma rosnąca konkurencja w branży. Różnice zdań można również zauważyć w kwestiach takich zagrożeń,
jak manipulacje dokonywane przez kierowców czy wysokie kary finansowe
nakładane podczas kontroli drogowych.
„Jeśli chodzi o polski rynek transportowy i czynniki wywołujące poczucie
zagrożenia, to w badaniu możemy zaobserwować różnice pomiędzy zarządzającymi transportem a samymi kierowcami. Wydaje się jednak, że finalnie
obie te grupy najbardziej niepokoją się
o przyszłość swojej firmy. Właściciele,
biorący udział w ankiecie, większą wagę

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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Konfigurator produktu:
marketing czy sposób na rozwój firmy?
Klient prosi o modyfikację standardowej zabudowy. Z systemem ERP opracowanym
przez firmę proALPHA czas przygotowania jej do produkcji skraca się z kilku dni
do ok. 30 minut. System wygeneruje model 3D nowej zabudowy, zaktualizuje plan
produkcji o nowe zlecenia i poinformuje dział zakupów o zapotrzebowaniu.

proALPHA
Działający w 50 krajach świata dostawca usług biznesowych. W Polsce firma
obecna jest od roku 2005 i od tego czasu
jej systemy wdrożono w ponad 100 polskich fabrykach. Więcej informacji o możliwościach systemów ERP proALPHA
dla firm produkcyjnych udzieli doradca,
tel.: 721 970 200. Warto zajrzeć też na
www.proalpha.com/pl.

© industrieblick-Fotolia

ynek wymusza na producentach coraz
większą elastyczność. Klienci chcą dziś
otrzymywać produkty zindywidualizowane.
Oznacza to wyzwanie dla firm produkcyjnych ze
wszystkich branż. Czy istnieje możliwość indywidualizacji produktu w ramach pewnej standardowej
grupy cech? Czy można to zrobić bez zwiększania kosztów jednostkowych, a nawet je obniżając?
Odpowiedź na te pytania brzmi: tak!
Jeden z producentów zabudów skrzyniowych zwrócił się do nas z prośbą o rozwiązanie problemu.
Od jakiegoś czasu jego klienci coraz częściej prosili o modyfikacje standardowych zabudów. Każdorazowo niezbędna była interwencja konstruktora.
Niezależnie od tego, czy klient chciał przesunąć
drzwi, czy zastosować inną windę, konstruktor musiał stworzyć nowy model, wykonać niezbędne
obliczenia, a następnie udostępnić nowe dane osobom wprowadzającym je do systemu ERP. Na kolejnym etapie kontrolę wykonać musiał technolog.
W efekcie od otrzymania wytycznych przez konstruktora do czasu, gdy kompletna dokumentacja
trafiała na produkcję, mijało zwykle kilka dni.

Dzięki
wdrożeniu systemu ERP ProALPHA
czas potrzebny na przygotowanie zmodyfikowanej
zabudowy do produkcji
skrócił się z 3 dni roboczych do niecałych
30 minut

Dwa narzędzia
Aby pomóc klientowi, zastosowaliśmy dwa narzędzia: konfigurator produktów oraz narzędzie
do integracji z systemami CAD o nazwie CA-Link.
Konfigurator odpowiada za zebranie wszystkich
danych o zamawianej zabudowie: wysokość, szerokość, liczba drzwi bocznych, ich umiejscowienie itd. Jest to w sumie ponad 25 różnych parametrów. Po zebraniu wszystkich wymagań system
najpierw tworzy kompletną listę materiałową
części niezbędnych do wyprodukowania danej
zabudowy, po czym tworzy marszruty każdej niezbędnej operacji (odpowiednio dobierając czasy).
Następnie przesyła parametry do oprogramowania CAD, które na podstawie wcześniej stworzonych modeli ogólnych generuje model 3D nowego
wyrobu. Zaakceptowany przez technologa produkt

umieszczany jest w planie produkcji. Wszystko odbywa się w ramach jednego systemu ERP. Dzięki
temu w ciągu kilku minut zupełnie nowy produkt
ma pełną dokumentację, plan produkcji jest zaktualizowany o wszystkie zlecenia i podzlecenia
składające się na przygotowanie produktu, a dział
zakupów jest poinformowany o ewentualnych
brakach w zapasach magazynowych związanych
z nowym zleceniem.
Po takiej modyfikacji czas potrzebny na przygotowanie produktu do produkcji skrócił się z około
3 dni roboczych do niecałych 30 minut, włączając
w to wszystkie niezbędne ustalenia ze zleceniodawcą. Wydajność działu konstrukcji i przygotowania produkcji wzrosła o kilkaset procent, a dział
sprzedaży zyskał potężne narzędzie do promowania marki.
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Jubileuszowa gala „Samochodów Specjalnych” była doskonałą okazją, by wręczyć
wybranym producentom
Wyróżnienia Honorowe 2017.
Na zdjęciu przedstawiciele redakcji i nagrodzeni (od lewej
w pierwszym rzędzie):
Maciej K. Mazur – wydawca
„Samochodów Specjalnych”,
Grzegorz Zimny – Volkswagen
Poznań, Mariusz Rosa – Grupa
WISS, Heiko Kayser – MAN
Trucks, Dariusz Michalak
– Solaris Bus & Coach,
Mariusz Golec – Wielton oraz
Dariusz Piernikarski – redaktor
naczelny „Samochodów
Specjalnych”

20. urodziny
„Samochodów Specjalnych”
Katarzyna Wachowiak

Tyle lat istnienia na trudnym rynku wydawniczym to sukces wydawcy
i zespołu redakcyjnego. Sukces, który z całą pewnością warto świętować.
Dlatego postanowiliśmy wystąpić w roli gospodarzy jubileuszowej gali.

otraktowaliśmy tę uroczystość
jako formę podziękowania tym,
dla których co miesiąc wydajemy
nasze czasopismo – Czytelnikom i Reklamodawcom. Do udziału we wspólnym świętowaniu jubileuszu 20-lecia
„Samochodów Specjalnych” zaprosiliśmy
przedstawicieli firm, które tworzą branżę
pojazdów użytkowych. Byli to zarówno
producenci pojazdów, dostawcy komponentów i wyposażenia, jak i przewoźnicy,
dla których kompletny samochód jest
narzędziem pracy. 13 października we
wrocławskim hotelu DoubleTree by Hilton pojawiło się ponad 120 osób repre-

zentujących przedsiębiorstwa transportowe oraz firmy ze ścisłej czołówki producentów z branży pojazdów użytkowych.
Wieczorowo ubranych gości przywitaliśmy we foyer kieliszkiem musującej
katalońskiej cavy, a gdy zasiedli w sali
balowej, przystąpiliśmy do krótkiej części
oficjalnej.
Rozpoczął ją Maciej K. Mazur, założyciel czasopisma i jego pierwszy, długoletni redaktor naczelny, a obecnie wydawca. Podsumował 20 lat istnienia
„Samochodów Specjalnych”, dziękując
obecnym za dwie dekady dobrej współpracy, za wsparcie oraz istotny udział
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w zbudowaniu pozycji pisma – „Samochody Specjalne” bowiem są od lat uznawane za najlepsze czasopismo na branżowym rynku medialnym.
Kulminacyjnym punktem części oficjalnej było wręczenie Honorowych Wyróżnień 2017 miesięcznika „Samochody
Specjalne”, przyznanych w pięciu kategoriach. Nagrodziliśmy nimi firmy, które
wniosły najwięcej do naszej branży, czyniąc Polskę ważnym graczem na europejskim rynku motoryzacyjnym. Szerzej
o laureatach piszemy na stronie 92.
Kiedy ucichły oklaski, rozpoczęła się
kolacja i ożywione rozmowy w ciekawym

| BIZNES |
Tego wieczora otrzymaliśmy bardzo wiele sympatycznych
upominków. Na zdjęciu pamiątkowe dyplomy wręczają
nam Maciej Michalski, dyrektor administracyjny Pozkrone,
i Tomasz Kujawa, dyrektor handlowy tej firmy oraz…

… Maciej Taniewski,
dyrektor zarządzający
DAF Trucks Polska

Dariusz Piernikarski, redaktor
naczelny „Samochodów Specjalnych”, wita Łukasza
Chwalczuka, prezesa zarządu
OSPTN „Ponadnormatywni”,
i Marcina Michalaka,
polskiego przedstawiciela
firmy Goldhofer

Przy lampce katalońskiej cavy rozmawiają
Karol Prozner, prezes zarządu Europart Polska,
i Wiesław Szoplik, prezes zarządu HEWEA

Andrzej Mazur, właściciel Domu
Samochodowego Germaz i jego
żona Zofia w rozmowie z Beatą
Tomczak, dyrektor artystyczną
„Samochodów Specjalnych”

towarzystwie. W tle dyskretnie przygrywało trio jazzowe. Jubileuszowa gala „Samochodów Specjalnych” była absolutnie
wyjątkową okazją, by w licznym gronie
spotkali się z jednej strony szefowie
wielu firm produkujących pojazdy, dostawcy komponentów, ogumienia, paliw
i środków smarnych, a z drugiej przedstawiciele firm transportowych. Wyjątkową formułę spotkania podkreślała animacja – na ekranie nad sceną przewijały
się logotypy gości i sponsorów imprezy,
reprezentujące pełen przekrój branży.
Żadna gala nie może się obyć bez
gwiazdy. Długo zastanawialiśmy się, co

Firmę Wielton reprezentowali Mariusz Golec, prezes
zarządu, oraz Małgorzata
Barańska, dyrektor
ds. marketingu i PR-u

byłoby atrakcją dla naszych bywałych
w świecie gości. I chyba udało nam się
ich zaskoczyć. Mało kto bowiem wiedział,
że profesor Jan Miodek, znany wszystkim Polakom jako wybitny językoznawca,
jest również… świetnym wokalistą! Zaprzyjaźniony z nami profesor zgodził się
przygotować pierwszy w swoim życiu
recital i wystąpić z nim przed gośćmi naszego jubileuszu, brawurowo interpretując kilka polskich szlagierów. Towarzyszył mu Sygit Band – kilkunastoosobowy
zespół złożony z muzyków, którzy grają
wyłącznie dla przyjemności. Na co dzień
są to wybitni przedsiębiorcy, lekarze,

prawnicy, a nawet politycy. Grają razem
od lat i brzmią jak zawodowcy.
Impreza trwała jeszcze długo po północy, był to czas na spotkania starych
znajomych i interesujące dyskusje kuluarowe. Goście rozchodzili się niespiesznie, a najczęstszym pożegnaniem było:
Do zobaczenia na kolejnej imprezie „Samochodów Specjalnych”! Ponieważ, jak
to bywa w przypadku relacji z towarzyskich spotkań, słowa to za mało, by oddać atmosferę, prezentujemy część naszej kolekcji zdjęć.

Zdjęcia: © A. Mazur
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Szefowie działów marketingu:
Marcin Majak z Renault
Trucks Polska…

Jacek Fiuk, dolnośląski przedstawiciel firmy
EWT Truck & Trailer Polska z żoną Katarzyną

… i Paweł Paluch,
Scania Polska

W oczekiwaniu
na oficjalne rozpoczęcie: Małgorzata
Terlecka-Urbanik
z Idea Leasing oraz
Grzegorz Zimny,
Volkswagen
Poznań

Witold Małysiak z Grupy WISS i Andrzej
Marzęda, zastępca komendanta Lotniskowej
Straży Pożarnej we Wrocławiu

Gerard Błaszczak
z firmy proALPHA
i Witold Jeziorecki,
właściciel firmy
Konar

Daniel Wolszczak, dyrektor generalny Iveco
Poland, obok Stanisław Jurkowski, właściciel
firmy Jusam z żoną Grażyną

Radosław Sowiński, prezes zarządu firmy
transportowej Sped Partner, i Małgorzata
Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka
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Kobieca strona MAN Truck & Bus Polska: Beata
Galas, szefowa marketingu, i Marta Stefańska,
odpowiedzialna za komunikację w firmie

Wiesław Witek,
dyrektor ZTM
Warszawa,
i Michał Stachura,
prezes zarządu
Autosan

Bez gwiazdy nie ma jazdy…
Urodzinowy prezent wręczył
nam na scenie Janusz
Rachwał, dyrektor handlowy
Mercedes-Benz Polska

Toast za zdrowie jubilata! Kieliszki
wznieśli Dariusz Piernikarski, Maciej
Michalski, Gerard Reijers, wiceprezes
zarządu HSF Logistics Polska, i Józef
Michniewicz, menedżer ds. kluczowych
klientów z SAF-Holland Polska…

Okolicznościowy
upominek i mnóstwo
ciepłych słów otrzymaliśmy również
od Zbigniewa
Kołodziejka, marketing managera DAF
Trucks Polska

Bogdan
Stryjewski,
właściciel
firmy Elbo
z żoną
Elżbietą

… a także
Beata Tomczak
i Bogusław
Sienkiewicz,
prezes zarządu
BPW Polska
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O problemach branży dyskutują (od lewej):
Krzysztof Künstler z Schaeffler Polska, Łukasz
Piasecki z Ostaszewski Transport, Grzegorz
Fedorowicz z firmy ZF Friedrichshafen i Paweł
Orzeszko, prezes zarządu proALPHA…

… Ewelina Bigos, menedżer sprzedaży
produktów Alcoa, i Krzysztof Marzec,
dyrektor handlowy Lux-Truck…

… oraz
Grzegorz Zimny
i Katarzyna
Kusza, szefowa
działu marketingu SSAB

… Krzysztof
Adamiuk, prezes
zarządu Meiller
Polska, i Maciej
Taniewski…

Wszystkie oczy
skierowane
na scenę

Relację z jubileuszu przygotuje
zaprzyjaźniona Telewizja Brawo

„Gdzie się podziały
tamte prywatki” –
w roli wokalisty profesor Jan Miodek
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Tort urodzinowy
– obowiązkowy
punkt programu

To trzeba
nagrać!

Nasi goście dobrze się bawią:
Zofia i Konstanty Kamionkowie, KH-kipper…

Andrzej Kamionka,
z drugiego pokolenia
zarządzającego firmą
KH-kipper, i Bernard
Wieruszewski, dyrektor sprzedaży MAN
Truck & Bus Polska

… Kamila Zagórska i Daniel Siodła,
Goodyear Dunlop Polska…

… oraz Leszek Luda, prezes Polskiej Unii Transportu,
Aleksandra Donocik i Andrzej Wachowski z Telewizji
Brawo, oraz Marcin Cywiński, Continental Opony Polska

Last but not least – kobieca część redakcji
„Samochodów Specjalnych”, czyli (od lewej)
Katarzyna Biskupska, Katarzyna Wachowiak,
Renata Pawliszko oraz Justyna Krasik
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Wyróżnienia
Honorowe 2017

MAN Trucks sp. z o.o.
Laureat w kategorii
„Samochody ciężarowe”

10 lat temu firma MAN Truck & Bus AG dokonała uroczystego otwarcia montowni samochodów
ciężarowych w Niepołomicach. Do dziś jest ona jedynym przedstawicielem wielkiej siódemki europejskich producentów samochodów ciężarowych,
który zdecydował się ulokować produkcję swoich
pojazdów w Polsce. Każdy z nich, jako produkt „made
in Poland”, trafia do wielu krajów europejskich i stanowi naszą wizytówkę, a jest ich już 100 000.

Laureatów
uhonorowaliśmy
statuetkami autorstwa
wybitnego rzeźbiarza
Stanisława
Wysockiego

yróżnieniami Honorowymi 2017 „Samochody Specjalne” doceniły producentów o bardzo znaczącym
wkładzie w rozwój przemysłu pojazdów użytkowych w Polsce.
Przyznaliśmy je:
• MAN Trucks sp. z o.o. w kategorii „Samochody ciężarowe”,
• Volkswagen Poznań sp. z o.o. w kategorii „Samochody
dostawcze”,
• Grupie WISS w kategorii „Pojazdy specjalne i nadwozia”,
• Wielton SA w kategorii „Pojazdy ciągnione”,
• Solaris Bus & Coach SA w kategorii „Autobusy”.
Dyplomy oraz statuetki autorstwa wybitnego rzeźbiarza Stanisława Wysockiego, twórcy m.in. znanej każdemu mieszkańcowi Wrocławia „Powodzianki”, uroczyście wręczyliśmy
przedstawicielom zarządów nagrodzonych firm podczas jubileuszowej gali w hotelu DoubleTree by Hilton we Wrocławiu.
Laureatom gratulujemy jeszcze raz, życząc kolejnych dekad pełnych sukcesów.

Zdjęcia: © A. Mazur
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Heiko Kayser, prezes zarządu MAN Trucks, odebrał statuetkę i dyplom
z rąk Dariusza Piernikarskiego, redaktora naczelnego „Samochodów
Specjalnych”. Laudację wygłosił Wiesław Szoplik, prezes HEWEA

Przez 10 lat w fabryce zaszło wiele zmian. Do
produkcji wprowadzane były kolejne modele i typy
pojazdów. Systematycznie rosła liczba zatrudnionych, obecnie w zakładzie pracuje prawie 700 osób.
Fabryka MAN w Niepołomicach pozostaje przy tym
jednym z najnowocześniejszych zakładów produkujących pojazdy użytkowe w Europie, otrzymuje
liczne nagrody, certyfikaty i wyróżnienia. Honorowe
wyróżnienie „Samochodów Specjalnych” przyznaliśmy spółce MAN Trucks za transfer nowoczesnych technologii produkcji pojazdów ciężarowych
i kultury pracy.
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Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Grupa WISS

Laureat w kategorii
„Samochody dostawcze”

Laureat w kategorii
„Pojazdy specjalne i nadwozia”

Volkswagen Poznań w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 25-lecia. W czterech zakładach
należących do spółki zatrudnionych jest ponad 10 tysięcy pracowników, co czyni firmę największym pracodawcą w Wielkopolsce. Od kilkunastu lat Volkswagen Poznań produkuje bestsellerowe modele
Transporter i Caddy, a od ubiegłego roku w zbudowanej w rekordowym czasie fabryce powstaje dostawczy VW Crafter.

Grupa Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych produkuje samochody ratowniczo-gaśnicze, lotniskowe, ratownictwa technicznego, samochody dowodzenia i łączności, policyjne miotacze
wody, specjalistyczne kontenery oraz przyczepy,
podnośniki pożarnicze, a także pompy pożarnicze, dozowniki środka pianotwórczego oraz systemy piany
sprężonej CAFS.
Są to urządzenia, których innowacyjność liczy
się w skali światowej, konkurujące na rynku pożarniczym z produktami firm o ponadstuletnich tradycjach. Pracuje nad nimi biuro badań i rozwoju oraz
stuosobowy dział konstrukcyjny, wdrażający do produkcji pionierskie rozwiązania.

Wyróżnienie honorowe „Samochodów Specjalnych” w imieniu firmy
odebrał Grzegorz Zimny, kierownik Zakładu Zabudów Specjalnych
Volkswagen Poznań. Wręczył mu je Wojciech Karwas, redaktor
naczelny czasopisma „Transport Technika Motoryzacyjna”

Firma otrzymała wiele nagród potwierdzających
jej wagę dla naszej gospodarki. To m.in. drugie
miejsce w rankingu eksporterów „Rzeczpospolitej”
w kategorii „Stabilny lider eksportu”, nagroda „Producent roku” w plebiscycie CEE Manufacturing Excellence Awards, a także tytuł Filaru Polskiej Gospodarki przyznany przez „Puls Biznesu”.
Kapituła „Samochodów Specjalnych” przyznała
honorowe wyróżnienie spółce Volkswagen Poznań za
długoletni wkład w rozwój przemysłu motoryzacyjnego w Polsce oraz za dopracowaną do perfekcji
technologię masowej produkcji pojazdów, która łączy
wysoką jakość z przystępną ceną.

Mariusz Rosa, prezes zarządu spółki WISS, ze statuetką
„Samochodów Specjalnych”. Laudację wygłosił Paweł Orzeszko,
prezes zarządu firmy proALPHA

Przyznając wyróżnienie honorowe Grupie WISS,
doceniliśmy nie tylko myśl techniczną, ale też dynamicznego producenta, który ekspansywnie się rozwija, dokonując akwizycji kolejnych firm podwykonawczych nie tylko w Polsce. Do grupy należą bowiem
nie tylko centrala w Bielsku-Białej i Bumar-Koszalin, ale też szwedzka firma Ruberg produkująca
pompy pożarnicze, WISS Czech obsługujące Czechy
i Słowację oraz najnowszy nabytek – niemiecka firma
Thoma produkująca samochody specjalne.
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Wielton SA

Solaris Bus & Coach SA

Laureat w kategorii
„Pojazdy ciągnione”

Laureat w kategorii
„Autobusy”

Założona 21 lat temu spółka jest dziś nie tylko
największym producentem naczep, przyczep i zabudów w kraju, ale także trzecim producentem w Europie. Dzieje się tak w dużej mierze dzięki akwizycji renomowanych marek, które otwierają firmie
drogę do sprzedaży na zagranicznych rynkach. Wielton stał się już właścicielem większości akcji francuskiej spółki Fruehauf, włoskich marek Cardi, Merker i Viberti oraz niemieckiego Langendorfa.
Do 2020 r. grupa zamierza podwoić przychody
i wolumen sprzedaży, wzmocnić pozycję lidera we
Francji i zająć miejsce na podium we Włoszech. Od
niedawna rozwija też biznes w obrębie krajów Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo-Monetarnej.

Solaris Bus & Coach to przedsiębiorstwo rodzinne, którego założycielami i właścicielami są Solange i Krzysztof Olszewscy. W ciągu 20 lat od zera
zbudowali firmę będącą dziś europejskim liderem
w zakresie produkcji nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej. Od uruchomienia produkcji
w 1996 r. fabrykę w podpoznańskim Bolechowie
opuściło już ponad 15 tysięcy pojazdów, które przewożą pasażerów w 32 krajach.

Statuetkę i dyplom z rąk redaktora naczelnego Dariusza
Piernikarskiego i wydawcy Macieja K. Mazura przyjął Dariusz
Michalak, wiceprezes zarządu Solaris Bus & Coach

Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton SA, odebrał naszą nagrodę
jako największy polski producent naczep. Wręczyła mu ją
Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka

Wyróżnienie honorowe „Samochodów Specjalnych” Wielton SA otrzymuje za dynamiczny rozwój,
który sprawił, że od 2007 r. spółka jest notowana na
giełdzie, a już za kilka lat może zdobyć status producenta o światowym zasięgu. Doceniamy również
promowanie własnej myśli technicznej, inwestycje
w centrum badawczo-rozwojowe i doskonalenie procesu produkcji.
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Nasze honorowe wyróżnienie Solaris otrzymał
za innowacyjność i tempo rozwoju portfolio produktów. Pod tym względem żaden inny producent
autobusów nie może się z nim równać. Pierwszym
autorskim projektem firmy państwa Olszewskich
był autobus Solaris Urbino 12 wyprodukowany w roku
1999. Rok później rozpoczęła się jego sprzedaż eksportowa. Już w 2006 r. do seryjnej produkcji wdrożono pierwszy w Europie model z napędem hybrydowym. W 2011 r. inżynierowie Solarisa przygotowali
pojazd napędzany energią elektryczną zmagazynowaną w bateriach. To tylko niektóre przykłady innowacyjnych projektów firmy, bo równolegle rozwijano linię trolejbusów, a także tramwajów.

