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Opona w cyfrowej rzeczywistości
Daimler i Kamaz w jednym stali domu...
International Truck, Van i Coach Roku

10 Elektryczny Transport 4.0
Cyfryzacja, łączność, napęd elektryczny – to
Transport 4.0. Przed elektrycznymi samochodami ciężarowymi rysuje się świetlana
przyszłość. Zanim jednak pojawią się one
masowo na drogach publicznych, konieczne
jest pokonanie wielu przeszkód.

17 Cyberbezpieczeństwo pojazdów
autonomicznych
Oswajamy się z tym, że zautomatyzowana jazda będzie kluczowym elementem przyszłej
mobilności. Wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji pojazdów wprowadzanych na rynek rośnie również zainteresowanie zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem
przetwarzanych przez nie danych cyfrowych.

36 Daimler i Kamaz w jednym
stali domu…
Kamaz PTC – rosyjski gigant produkujący
samochody ciężarowe. Daimler-Kamaz Rus
– joint venture odpowiadające za produkcję
ciężarówek Mercedes-Benz i Fuso Canter na
terenie Federacji Rosyjskiej. Przybliżymy nieco tych obu producentów i ich fabryki w Nabierieżnych Czełnach w Tatarstanie.

60 Opona w cyfrowej rzeczywistości
Otaczająca nas rzeczywistość staje się coraz
bardziej cyfrowa, a rozwój nowoczesnych
technologii zmienia oblicze współczesnego
transportu. W jakim kierunku będzie zmierzać
branża? O jej przyszłości rozmawiali przedstawiciele firmy Continental Opony Polska
w czasie listopadowego spotkania Business
Round Table.

72 Wybrańcy roku 2018
Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego i Miejskiego Solutrans, które odbyły się pod
koniec listopada w Lyonie, obfitowały w wiele
branżowych wydarzeń. Jednym z nich było
wręczenie wyróżnień w kategorii międzynarodowej ciężarówki, vana i pick-upa roku 2018.
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Autonomiczne
dylematy
Jakie systemy napędowe znajdą się pod maskami wysoce
zautomatyzowanych (SAE Level 3) i całkowicie autonomicznych
(SAE Level 4) samochodów przyszłości?

M

uszą być z pewnością bardziej wydajne niż
układy konwencjonalne wykorzystujące w tym
celu silniki spalinowe, chociażby po to, aby
zrekompensować dodatkową moc elektryczną
wymaganą do sprawnego przetwarzania
olbrzymich ilości danych. I zapewne nie będą
to rozwiązania najtańsze…
Przetwarzanie strumieni danych odbieranych z zewnątrz przez pojazd autonomiczny
oraz danych wewnętrznych, generowanych
przez niezliczone czujniki pokładowe,
napływających od pojazdów znajdujących się
w sąsiedztwie, z infrastruktury oraz przechowywanych w chmurze wymaga sporych mocy
obliczeniowych. Komputery i inne układy elektroniczne pożerają w tym celu energię – ocenia
się, że jest to nawet 1,5–2,75 kW. Jest to
dodatkowe zapotrzebowanie na moc, które
musi bezwzględnie być zaspokojone. Można
powiedzieć, że jest to taki „brudny mały
sekret” związany z inżynierią pojazdów
autonomicznych.
Czy ma to wpływ na środowisko naturalne? A jakże. W typowym samochodzie osobowym segmentu B zużycie 39 W prądu to
równorzędnie emisja 1 g CO2 do atmosfery.
Oczywiście producenci mikroprocesorów pracują nad rozwiązaniami do zastosowań motoryzacyjnych, które pozwolą na obniżenie poboru energii elektrycznej nawet o 90%.
W przypadku tzw. najlepszego scenariusza
dodatkowa emisja dwutlenku węgla związana
ze wzmożonym poborem energii elektrycznej
może wynosić 10–20 g CO2, co oznacza
względny wzrost obciążenia układu napędowego o 3–6%, niekorzystnie odbijający się
na jego efektywności.

Rozwijane obecnie autonomiczne pojazdy
są w pewnym sensie „napędowo oporne”, jednak zapotrzebowanie na nadmiarowe układy
hamulcowe (i nadmiarowe akumulatory) sprawia, że hybrydy typu plug-in będą głównym
nurtem w tym obszarze przez prawdopodobnie
następne 20 lat. Pojazdy z napędem elektrycznym raczej nie odegrają znaczącej roli w początkach ery autonomicznej. Tym samym systemy napędowe autonomicznych pojazdów
powinny być znacznie lepsze niż te, które są
wykorzystywane obecnie, osiągając sprawność
ogólną na poziomie 50–51%. Nie jest to możliwe bez hybrydyzacji połączonej z bardziej
sprawnymi silnikami spalinowymi.
Wymaganie dotyczące wysokiej dyspozycyjności pojazdów autonomicznych, sięgające
do 10 godzin dziennie, pociąga za sobą konieczność zapewnienia częstego doładowywania ich akumulatorów. W zależności od warunków użytkowania długo pracować będą
również energochłonne układy, takie jak np.
klimatyzacja latem czy ogrzewanie zimą –
w typowej metropolitalnej taksówce jest to nawet do 18 godzin pracy na dobę. W samochodzie elektrycznym zasilanym z akumulatorów
ich uruchomienie powoduje skrócenie zasięgu
nawet o 30–50%. Rozwiązaniem może być
stworzenie infrastruktury wymiany akumulatorów. Szybkie ładowanie licznych flot pojazdów
elektrycznych powodowałoby z kolei skokowy
wzrost obciążenia zewnętrznej sieci elektrycznej na tyle duży, że nie byłoby to praktyczne.
Pojazdy autonomiczne są cały czas
w centrum uwagi, jednak, jak widać, chwilami
potrzebna jest refleksja i rzeczowa analiza
szczegółów. Bo nie wszystko złoto,
co się świeci…
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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BOSCH Z DWIEMA
NAGRODAMI
abryka układów hamulcowych Robert
Bosch w Mirkowie k. Wrocławia otrzymała
tytuł Fabryki roku 2017 w kategorii IT dla
przemysłu. Jury konkursu doceniło wdrożone rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0.

© Volvo Trucks

F

30 LAT FH16

V

olvo Trucks obchodziło w tym roku 30.
urodziny swojego flagowego modelu
FH16.

Zaprezentowany w 1987 r. samochód F16 z 16-litrowym silnikiem o ogromnej na tamte czasy mocy
470 KM (346 kW) zrobił wielkie wrażenie w branży.
„Volvo „odjechało” wtedy konkurencji w wielu
parametrach. Oprócz rekordowej mocy klientów
zachwyciły przestronność kabiny i znakomite wyposażenie pojazdu. To była nowa jakość pojazdów ciężarowych” – mówi Wilhelm Rożewski,
manager marketingu i komunikacji w Volvo
Trucks Poland.
W 1991 r. F16 wzmocniło się do 510 KM
(375 kW), a 12 lat później już jako model FH16

po raz pierwszy przekroczyło granicę 600 KM
(442 kW). Pięć lat później pękła bariera 700 koni
mechanicznych (515 kW), a w najnowszej ofercie Volvo Trucks dostępny jest FH16 z 750-konnym silnikiem (552 kW), co czyni go najmocniejszym seryjnym samochodem ciężarowym
na świecie.
W naszym kraju największym odbiorcą „szesnastek” jest firma Transannaberg z siedzibą
w Strzelcach Opolskich. W jej flocie znajduje się
30 pojazdów Volvo z różnych generacji modelu
FH16, w tym także najnowsze ciągniki z 750-konnym silnikiem.
Z okazji jubileuszu Volvo Trucks zorganizowało
zlot posiadaczy FH16. Latem tego roku, w odpowiedzi na apel firmy na terenie toru wyścigowego Mantorp Park (Szwecja) pojawiła się
niemal pełna setka „szesnastek”.
(KW)

SCANIA: NIE BRALIŚMY UDZIAŁU
W ZMOWIE CENOWEJ
cania odwołała się od wyroku Komisji
Europejskiej skazującej koncern na
880 mln euro grzywny za udział w trwającej przez 14 lat zmowie cenowej producentów ciężarówek.

S

Komisja Europejska ustaliła, że zarządy firm
„wielkiej siódemki” wspólnie uzgadniały ceny za
swoje ciężarówki, kontrolowały wprowadzanie
technologii ograniczających emisje spalin i przerzucały wynikające z tego koszty na klientów.
W ubiegłym roku MAN Truck & Bus, DAF Trucks,
Daimler, Iveco oraz Volvo Trucks i Renault Trucks

zgodzili się na porozumienie i wysokie grzywny.
Zwolniony z niej został tylko koncern MAN,
który doniósł KE o istnieniu kartelu. Scania nie
dołączyła do porozumienia i w efekcie KE poprowadziła dochodzenie w ramach standardowej procedury tylko przeciwko tej firmie. Wyrok skazujący ogłoszono we wrześniu ubiegłego
roku. Proces wejdzie jednak w kolejny etap,
jako że w złożonej w połowie grudnia apelacji
Scania zaprzecza wszystkiemu. Deklaruje, że nie
uczestniczyła w żadnym ogólnoeuropejskim porozumieniu związanym z ustalaniem cen i nie
opóźniała wprowadzenia nowych silników zgodnych z normami emisji spalin.
(KW)
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„Nasze projekty skupiają się głównie na nowoczesnym zarządzaniu procesami produkcyjnymi
oraz zarządzaniu przepływem materiałów. Wszystkie linie produkcyjne w naszej fabryce generują
setki istotnych danych, które w ramach systemu
MES (Manufacturing Execution System) są analizowane i stanowią podstawę do budowania
ciągłości, jakości i wysokiej wydajności procesu
produkcyjnego” – powiedział Piotr Pyzio, dyrektor zakładu w Mirkowie. Firma wykorzystuje też
tzw. ActiveCocpity, które cyfrowo prezentują niezbędne dane dostarczane automatycznie przez
MES oraz technologię RFIC do kontroli nad przepływem komponentów.
Fabryka Boscha w Mirkowie produkuje zespoły
mocy oraz podzespoły do układów hamulcowych
dla przemysłu motoryzacyjnego. Jej najbardziej zaawansowanym technologicznie produktem jest
iBooster, czyli autonomiczny zespół mocy hamowania, funkcjonujący bez konieczności użycia
wspomagania podciśnieniowego, które z kolei
jest wytwarzane przez silnik spalinowy (lub pompę
próżniową w silniku Diesla). Od 2017 r. fabryka
w Mirkowie jest jedynym globalnym dostawcą
iBoostera. Kupują go tacy klienci, jak Honda, Tesla, VW, Audi, Porsche, GM i Chrysler-FCA.
Konkurs Fabryka roku 2017 zorganizowało wydawnictwo Trade Media International oraz magazyny „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu” i „Control
Engineering Polska”.
Druga nagroda trafiła do rąk Krystyny Boczkowskiej, prezesa zarządu Robert Bosch i przedstawicielki Grupy Bosch w Polsce. Pani prezes zajęła drugie miejsce w organizowanym przez dziennik „Puls
Biznesu” rankingu „100 Kobiet Biznesu 2017”.
„Jak większość kobiet, dosyć długo czekałam na
najwyższe stanowisko w organizacji Boscha w Polsce, potwierdzając wyniki badań McKinsey z roku
2013, które dowodzą, że mężczyźni są awansowani za swój potencjał, a kobiety za pracę. Mój
sukces zawdzięczam wszystkim szefom, którzy dostrzegli u mnie potencjał managerski i poprzez mądry
mentoring rozwijali moje liderskie kompetencje”
– podkreśliła Krystyna Boczkowska.
(KW)
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Z OKAZJI ZMIANY
WŁAŚCICIELA
irma transportowa Link zamówiła w Renault Trucks limitowaną serię 10 pojazdów,
które będą upamiętniać tegoroczną zmianę
właściciela spółki – od lipca jest nim węgierska
grupa Waberer’s International, jeden z największych przewoźników w Europie.

F

Waberer’s obsługiwał w 2016 r. ok. 3300 klientów
z 28 krajów europejskich. Eksploatował przy tym
3550 ciężarówek i zatrudniał średnio 4793 kierowców. Przejęcie Link kosztowało go 50 mln euro.

© Link

O tej transakcji będą przypominać żółte pojazdy
z charakterystyczną czarną grafiką Link. Są to Renault Trucks T High 480 Highcab, wyposażone
w 13-litrowe silniki DTI 13 o mocy 480 KM (353 kW)
i zautomatyzowaną skrzynię biegów.
(KW)

© Nikola Motor Company

IDEA GETIN
LEASING – WZROST
W 2017
ała branża leasingowa udzieliła w trzech
kwartałach roku 2017 finansowania
dla małych i średnich przedsiębiorstw
o wartości 47,9 mld zł, a wzrost całego rynku
wyniósł 12,9% (w stosunku do roku 2016) –
tak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu. Grupa Idea Getin Leasing odnotowała
wzrost znacznie większy, bo aż 33,7%.

C
Nikola One – ciężarówka napędzana ogniwami wodorowo-elektrycznymi.
1% udziałów w Nikola MC kupiło Wabco

WABCO NAWIĄZUJE
WSPÓŁPRACĘ
Z NIKOLA MOTOR
COMPANY
grudniu Wabco kupiło 1% udziałów
kapitałowych w Nikola Motor Company – firmie, która jeszcze w 2018 r.
ma wprowadzić na rynek całkowicie elektryczną ciężarówkę Nikola. Akcje kosztowały 10 mln
dolarów.

W

Firmy podpisały także porozumienie o współpracy,
która ma przyspieszyć rozwój technologii bezpieczeństwa opracowanych specjalnie dla po-

jazdów elektrycznych, w tym elektronicznych
układów hamulcowych (EBS) oraz technologii
kontroli trakcji i stabilności.
„Z radością inwestujemy w Nikola Motor Company, aby pomóc branży w realizacji naszej wspólnej wizji zelektryzowanych i autonomicznych
ciężarówek, autobusów, przyczep i pojazdów terenowych” – mówił przy tej okazji Jacques Esculier,
prezes i dyrektor generalny Wabco.
„Wabco jest dla nas ważnym partnerem biznesowym. Dodaliśmy światowej klasy producenta
do rodziny Nikola i cieszymy się ze współpracy
wprowadzającej na rynek pojazdy ciężarowe o zerowej emisji” – rewanżował się Trevor Milton,
założyciel Nikola Motor Company.
(KW)

Grupa jest liderem rynku leasingowego dla
sektora transportowego, z rekordowymi wynikami sprzedaży. W pierwszych dziewięciu
miesiącach 2017 r. sfinansowała inwestycje
przedsiębiorców z sektora TSL i maszyn budowlanych o łącznej wartości 1,96 mld zł. Największy, bo ponad 28-procentowy wzrost
w sektorze dotyczył ciągników siodłowych
(z 728,44 mln zł do 934 mln zł), a udział Idea
Getin Leasing w rynku finansowania tych pojazdów wzrósł z 11,3% do 15,3% w III kwartale 2017 r. Do tak dobrego wyniku przyczyniły
się również dane dotyczące naczep i przyczep:
sprzedaż grupy wzrosła do ponad 481 mln zł,
co stanowi 5% udziału w rynku.
(KW)
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© Tesla

Kabina kierowcy
w Tesla Semi.
Fotel na środku,
kierownica, dwa
monitory i… nic
więcej

UPS ZAMAWIA 125
EGZEMPLARZY TESLA SEMI
olejny produkt Tesli wzbudza gigantyczne zainteresowanie. Zaprezentowana zaledwie w listopadzie 2017 r. elektryczna ciężarówka
Tesla Semi, która wcale jeszcze nie trafiła do produkcji, ma już ponad tysiąc nabywców – takie dane podaje portal Green Car Reports.

K

Niedawno wpłynęło największe dotąd zamówienie od UPS – na 125 pojazdów. Na drugim miejscu jest PepsiCo, które poinformowało o planowanym
zakupie 100 samochodów, następnie Walmart z nieznaną dokładnie liczbą
kilkudziesięciu egzemplarzy. Browar Anheuser-Busch zamówił 40 pojazdów, Sysco – 50, DHL – 10. W gronie klientów Tesli jest też kilku przewoźników
z Europy.

Zamówienia te nie są tylko pustymi deklaracjami, każde wiąże się z kaucją
w wysokości 20 tys. USD. Na dostawę nabywcy muszą poczekać do roku
2019, kiedy ma ruszyć seryjna produkcja, a niewykluczone, że dłużej, bo Tesli zdarzyło się już niejedno opóźnienie w spełnianiu obietnic. Najlepszym
przykładem jest elektryczna osobówka Model 3, która także była sprzedawana przedpremierowo, a klienci mieli dostać kluczyki w roku 2016. Część
dostała je w połowie 2017 r., reszta czeka do dziś.
Tesla Semi ma mieć 5 sekund przyspieszenia do setki (bez załadunku), 36 t
ładowności, autopilota. Największą zaletą dla użytkownika będzie o wiele
tańsza eksploatacja niż tradycyjnej ciężarówki z silnikiem Diesla. Według zapewnień Elona Muska koszt energii wyniesie 1,26 dolara za 1 milę.
Cena samochodu to w najtańszej wersji 150 tys. dolarów, a w wersji z największym zasięgiem na jednym ładowaniu (800 km) 180 tys. dolarów. (KW)

SKONFIGURUJ
SOBIE DAF-A
olska jest pierwszym krajem, w którym
DAF uruchomił aplikację 3D Truck Configurator. Pozwala ona na stworzenie pojazdu dopasowanego do rodzaju transportu, jakim
zajmuje się dany klient. Aplikacja podpowiada
typ pojazdu, niezbędne do danego transportu systemy, komponenty, akcesoria i opcje, po czym pozwala na obejrzenie ostatecznej wersji w 3D.
Są dwie możliwości konfigurowania pojazdu.
Według modelu (XF lub CF) – klikając w zakładkę
„Odkryj”, albo według rodzaju transportu – klikając

© DAF

P

w zakładkę „Pomoc”. Tam system podpowie najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o serię, konfigurację osi czy typ kabiny. Po zapisaniu konfiguracji klient otrzymuje numer identyfikacyjny. Jeśli
poda go przedstawicielowi handlowemu firmy
DAF, ten może od razu złożyć zamówienie. Firma
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zabudowująca, zarejestrowana w systemie DAF,
widzi również specyfikację tego pojazdu i może
zaproponować odpowiednią zabudowę.
3D Truck Configurator jest dostępny na stronie
www.daftrucks.pl.
(KW)
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ELEKTRYCZNA
ŚMIECIARKA
NA BAZIE MERCEDESA ECONICA
ładze Lewisham – dzielnicy położonej
na południu Londynu – zakupiły nową
śmieciarkę na podwoziu Mercedesa
Econica 1830 z silnikiem Diesla (300 KM/221 kW).
Pojazd ma innowacyjne nadwozie z elektrycznym
urządzeniem do podnoszenia kubłów i zgniatania
śmieci, wyprodukowane przez holenderska firmę
Geesinknorba.
© Daimler

W

Samochód codziennie obsługuje teren targowiska
Lewisham Market. Zarząd dzielnicy jest zadowolony – elektryczna śmieciarka działa cicho i nie emituje zanieczyszczeń. Akumulator ładowany jest
w nocy. Pojazd jest o 1200 kg cięższy od tradycyjnej śmieciarki, ale niska masa nie była w tym
przypadku priorytetem.

nalnych, a od kilku lat używa się go tam nawet
jako bazy do wywrotki budowlanej i bramowca.
Samo tylko Lewisham ma flotę 40 Econiców,
wszystkie 26-tonowe, z tylnymi osiami skrętnymi.

W Polsce Econic jest stosunkowo mało popularny, ale w Londynie jest jednym z najczęściej spotykanych na ulicy podwozi do pojazdów komu-

„Dobre osiągi, niezawodność i świetny TCO sprawiają, że nie bierzemy już pod uwagę innych modeli” – oświadczył Noel Everest, urzędnik odpo-

reklama

wiadający za zakup samochodów. Podkreślał też
bezpieczeństwo i doskonalą widoczność – Mercedes Econic jest standardowo wyposażony w panoramiczne szyby, a także system lusterek i kamer zwiększający widoczność z tyłu i w martwym
kącie. Econic jest też ceniony przez użytkowników
za niski stopień (Low Entry) ułatwiający wsiadanie do kabiny.
(KW)
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Dariusz Piernikarski
Cyfryzacja, łączność, napęd elektryczny
– to Transport 4.0. Przed elektrycznymi
samochodami ciężarowymi rysuje
się świetlana przyszłość. Zanim jednak pojawią
się one masowo na drogach publicznych,
konieczne jest pokonanie wielu przeszkód.

Daimler w Europie
w 2016 r. pokazał elektryczną ciężarówkę dystrybucyjną Urban eTruck,
bazującą na podwoziu
modelu Mercedes-Benz
Actros, wyposażoną
w napęd elektryczny.
Rozpoczęcie produkcji
seryjnej Urban eTruck
ma nastąpić w 2020 r.
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rogowy transport towarowy znajduje się pod ekstremalną presją
kosztów. Ogólny koszt związany
z eksploatacją i obsługą floty samochodów ciężarowych jest decydującym czynnikiem warunkującym decyzje o zakupie
tego czy innego modelu pojazdu. Wyższe
koszty zakupu nowego samochodu mogą
być zrównoważone przez niższe koszty
własności i użytkowania. Zarówno producenci o ugruntowanej od dawna pozycji rynkowej, jak i nowi gracze w tej
branży upatrują w tym swoje szanse na
zwiększenie sprzedaży i podniesienie zysków i śmiało sięgają po nowe technologie. Producenci finalni, zwłaszcza działający na rynkach dojrzałych, takich jak
Stany Zjednoczone, Unia Europejska czy
Japonia, muszą przy tym brać pod uwagę
obowiązujące regulacje prawne dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji
toksycznych składników spalin i od nie-

© Daimler

Elektryczny
Transport 4.0
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© Scania

dawna – emisji dwutlenku węgla. Rozwój pojazdów z napędem elektrycznym
jawi się jako rozwiązanie godzące wymagania zarówno w zakresie ekonomiki
eksploatacji, jak i ekologii.
Bezsprzecznie dekarbonizacja stała
się wiodącym nurtem w transporcie drogowym. Efektem jest komercjalizacja
technologii, takich jak elektryczne samochody ciężarowe zasilane z pokładowych
baterii akumulatorów, zelektryfikowane
autostrady oraz elektryczne ciężarówki
wyposażone w ogniwa paliwowe. Czas,
w którym koszty jednostkowe tych nowych rozwiązań zrównają się z kosztami związanymi z wykorzystaniem konwencjonalnych pojazdów wyposażonych
w silniki Diesla, jest coraz bliższy. Istotną rolę w przyspieszeniu tego procesu

© Tech Xplore

Już w 2015 r. firmy Scania i Siemens testowały możliwości elektryfikacji
transportu towarowego za pomocą napowietrznych linii energetycznych
na dwukilometrowym torze na północ od Berlina. System ten ma potencjał
redukcji zużycia energii o 50% i obniżenia emisji CO2 o 95%, jeśli wykorzystana będzie energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Podobne projekty
pilotażowe realizowano w porcie w Los Angeles i w Szwecji

mogą odgrywać rządy poszczególnych
krajów, promując rozwój napędów alternatywnych i prowadząc działania na rzecz
rozwoju wymaganej infrastruktury (np.
stacji szybkiego ładowania). Nie bez znaczenia na obecnym etapie rozwoju jest
również promowanie programów pilotażowych, wprowadzanie unormowań
w zakresie efektywności paliwowej (limity emisji CO2) czy ograniczeń ekologicznych („zielone” strefy w miastach).

Zróżnicowane podejścia
Niektórzy producenci – np. Scania –
podejmują próby połączenia ciężarówek
z naziemnymi liniami energetycznymi,
z kolei inni rozwijają modele zasilane
akumulatorowo. Przykładem tego drugiego podejścia może być Urban eTruck,
pokazana przez Mercedes-Benz jeszcze
w 2016 r. z zasięgiem do 200 km, elek-

tryczne wersje ciężarówek MAN TGM
i TGS czy wprowadzony niedawno do produkcji seryjnej elektryczny Fuso eCanter,
przejeżdżający bez ładowania do 100 km
w ruchu miejskim. Co istotne, pojazdy te
mają ładowność porównywalną ze swoimi dieslowskimi odpowiednikami. Podobne inicjatywy dotyczące samochodów
dystrybucyjnych znalazły się również
w badaniach Volvo Trucks. Już ponad 10
lat temu testowano napędy hybrydowe
w miejskich pojazdach komunalnych i dystrybucyjnych, w maju 2016 r. pojawił się
hybrydowy Volvo Concept Truck przeznaczony do transportu dalekobieżnego.
Z oczywistych względów największe
zainteresowanie producentów wzbudzają pojazdy transportu dalekobieżnego,
choć w dalszym ciągu duże zastrzeżenia
budzi to, czy 40-tonowy zestaw z ciągnikiem siodłowym napędzanym elektrycznie z akumulatorów będzie w stanie

uzyskać wymagany zasięg operacyjny.
Analizując rozwiązania dostępne na rynku, wydaje się, że bardziej obiecujące pod
tym względem jest wykorzystanie napędu elektrycznego, w którym źródłem prądu będzie wodorowe ogniwo paliwowe.
Przykładem może być firma Kenworth,
która rozwija obecnie prototypowy ciągnik segmentu ciężkiego (Class 8), w którym ogniwo paliwowe wykorzystywane
jest do doładowywania baterii akumulatorów. Ten sam producent testuje również zbudowaną na tej samej platformie
wersję hybrydową, w której niskoemisyjny silnik spalinowy zasilany sprężonym gazem ziemnym CNG napędza generator prądu.

Przyszłość rodzi się w bólach…
W rozważaniach na temat elektryfikacji napędu samochodów ciężarowych
nie można pominąć firmy Nikola Motor
Company, która w 2016 r., prezentując
elektryczne modele Nikola One i później
Nikola Two, wywołała wiele ciekawych
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razie pojawia się ryzyko, że staną się przestarzali. Trevor Milton, prezes i założyciel Nikola Motor Company, wyjaśniał,
że cały pomysł elektrycznej ciężarówki
wywodzi się tak naprawdę z transportu
kolejowego: „Chodzi w tym wszystkim
o wykorzystanie efektywności silników
elektrycznych, które są stosowane w pociągach od ponad 50 lat. Wiedziałem, że
chcę zbudować ciężarówkę, która będzie
bazować na tym samym pomyśle”. I dodaje: „Wierzę, że za 5 czy 10 lat coraz
trudniej będzie spotkać na drodze ciężarówkę z silnikiem Diesla”. Milton nie
neguje jednak, że modele konwencjonalne wciąż będą znajdować się w eksploatacji, jednak ich sprzedaż drastycznie

© Tesla Motors

Elektryczne ciągniki Nikola One
oraz Nikola Two mają wejść
do produkcji seryjnej w 2019 r.,
ciągnik Nikola Two ma napęd
elektryczny, źródłem prądu jest
wodorowe ogniwo paliwowe,
zasięg ma wynosić ok. 800–
1000 mil, każde koło ma swój
własny elektryczny silnik napędowy, co stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania ciągnika poza drogami
utwardzonymi

Tesla Semi to elektryczny samochód
ciężarowy segmentu ciężkiego (Class 8),
który ma trafić do produkcji seryjnej już
w 2019 roku. Tesla Semi ma mieć zasięg
operacyjny do 500 mil (800 km), ciągnik
rozpędza się do prędkości 60 mph
(96 km/h) w ciągu 5 s, w pełni załadowany (80 000 lb – 36 t) zestaw z naczepą potrzebuje na to zaledwie 30 s.
Tesla Semi ma kosztować między
150 a 200 tys. USD
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zmaleje. Jego zdaniem będzie to dla wielu producentów bardzo bolesny proces.
Obecnie tak renomowani producenci
branży ciężarowej, jak np. Cummins, wydają się nie podzielać tak optymistycznej wizji. Cummins w sierpniu 2017 r.
zaprezentował elektryczną ciężarówkę
koncepcyjną Aeos electric Class 7. Pojazd bez ładowania może przejechać do
100 mil (160 km) w warunkach ruchu
miejskiego, po zamontowaniu dodatkowych baterii akumulatorów droga wydłuża się do 300 mil (480 km). Jest to wciąż
rozwiązanie prototypowe, ale pojawienie
się tego modelu wyraźnie wskazuje, że
elektryczne ciężarówki należy już traktować całkowicie poważnie. Cummins kon© Nikola Motor Company

dyskusji w branży transportowej. Nikola
Two – bezemisyjna ciężarówka klasy 8
może przejechać 800–1200 mil (około
1300–1900 km) bez ładowania, w zależności od takich czynników, jak topografia terenu i warunki pogodowe. Uzupełnienie zbiorników wodoru zajmuje 15
minut, a osiągi samochodu są lepsze
pod każdym względem od odpowiednika z silnikiem wysokoprężnym. Samochód jest lżejszy, ma większą moc,
jest szybszy i bezpieczniejszy.
Ugruntowani rynkowo producenci –
nie tylko producenci pojazdów, ale również ich dostawcy komponentów – muszą
wziąć pod uwagę e-mobilność jako część
swojej linii produktowej, w przeciwnym

© Thor Trucks
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Zupełnie nowym graczem jest
start-up Thor Trucks z Los Angeles,
który ma na celu pokonanie
modelu Tesla Semi podobną
ciężarówką. Model ET-One to elektryczny ciągnik klasy 8, może działać w zestawie o masie do 80 000
funtów (36 t) i został zbudowany
przy dużym wykorzystaniu uwag
pochodzących od operatorów flotowych. Zasięg pojazdu wynosi do
300 mil na jednym ładowaniu (czyli
w zasadzie tyle samo, co Tesla
Semi) przy deklarowanej cenie
wynoszącej około 150 000 USD.
Moce napędu wahają się od 300
do 700 KM. Na razie nie podano
więcej danych

struuje i wytwarza Diesla od ponad 100 lat, a więc dla tego
producenta odejście od produktu, który uczynił go potentatem światowym, to coś więcej niż tylko pokazanie swoich możliwości. Cummins nie planuje samodzielnie budować ciężarówek, ale zamierza skoncentrować się na ofercie elektrycznych
układów napędowych.

reklama

Zalety i wady
Nie wnikając zbytnio w szczegóły techniczne, można powiedzieć, że pojazdy elektryczne jest łatwiej wyprodukować
niż te wyposażone w silniki spalinowe. Szacunkowe obliczenia wskazują, że wyprodukowanie elektrycznej ciężarówki
wymaga o ok. 40% mniej godzin produkcji. Jest to dobra wiadomość dla tych firm, które chcą zrobić nieco zamieszania,
zwłaszcza na tak w sumie zamkniętym i ustabilizowanym
rynku jak rynek pojazdów ciężarowych.
Mniejsza czasochłonność produkcji ciężarowego samochodu elektrycznego może być kluczowym czynnikiem budującym przewagę napędu elektrycznego nad dieslowskim
przeciwnikiem. Pozostałe korzyści to m.in. uproszczenie konstrukcji całego układu napędowego, mniejsza złożoność i koszt
konstrukcji oraz ogólnie niższe koszty obsługowe. Zdecydowanie
cichsza praca oraz łatwe prowadzenie ciężarówki, zwłaszcza
przez niedoświadczonych kierowców, to kolejne zalety zastosowania elektrycznego napędu. Tkwi w nim również duży potencjał, jeśli weźmie się pod uwagę plany wprowadzenia
w przyszłości autonomicznych pojazdów użytkowych, wymagających stałej łączności i zautomatyzowanego działania.
Ciężarówka elektryczna zwiastuje korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla operatora. Z tego powodu sprzedaż samochodów ciężarowych z silnikiem Diesla spadnie. Na ich niekorzyść przemawia również to, że są zbyt drogie w utrzymaniu,
zbyt drogie w prowadzeniu, a cena oleju napędowego w zasadzie stale wzrasta. W przypadku napędu elektrycznego serwis, obsługa, gwarancja i paliwo – w zasadzie wszystko to jest
po stronie producenta.
O ile wyprodukowanie i eksploatacja elektrycznego samochodu ciężarowego może być prostsze, niestety nie będzie tanie. Oprócz wysokich początkowych kosztów baterii i związanych z nimi układów elektronicznych pojawią się również
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Déjà vu
W całej problematyce elektrycznych
ciężarówek widzimy bliskie podobieństwo do problemów, które już widzieliśmy w segmencie samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym. Tam
też pojawiały się (na wielu rynkach nadal istnieją) dylematy sprzężenia infrastruktury i popytu. Wyzwania, które pojawiały się przed ciężarówkami na gaz,
związane z ich wpływem na całą branżę
transportową, były jednak niewielkie
w porównaniu z tymi, jakim muszą
sprostać elektrycznie napędzane samochody ciężarowe, zwłaszcza konstruowane z myślą o transporcie dalekobieżnym.
Można by rzec, że z punktu widzenia
operatorów flotowych pojawia się pe-

© MFTBC

© BYD Motors

koszty związane z infrastrukturą ładowania oraz jak dotąd nieokreślone koszty
części zamiennych. Nic nie wiadomo
o tak istotnej dla właściciela wartości
rezydualnej pojazdu ani o kosztach związanych z zapewnieniem wysokiej niezawodności i trwałości. Po stronie kosztów należałoby również dodać niezbędne
nakłady na szkolenie mechaników i kierowców, jako że pojawią się całkowicie
odmienne niż dotychczas układy konstrukcyjne i funkcjonalności. Cała branża
zaangażowana w rozwój elektromobilności ciężarowej będzie musiała zastanowić się, w jaki sposób zaoferować dodatkową pojemność akumulatorów podczas
dłuższych podróży i jak przeciwdziałać,
na razie powszechnym, obawom przed
niedostatecznym zasięgiem.

wien element ryzyka: przestawienie się
na nową (elektryczną) technologię wymaga poniesienia sporych nakładów finansowych na wejściu, ale też i korzyści
są bardzo obiecujące.
Podobnie jak w przypadku pojazdów
zasilanych gazem ziemnym zasięg działania i koszty dodatkowe stanowią dwie
z największych przeszkód na drodze do
szerszego zastosowania elektrycznych samochodów ciężarowych. Zmniejszenie
kosztu jednostkowego energii (za kWh)
może być świętym Graalem w tej branży.
Sposób podejścia do tego problemu będzie się jednak różnić w zależności od
rynku. Ameryka Północna czy nawet kraje
UE nie mają pod dostatkiem surowców
niezbędnych do produkcji baterii. Z kolei Chiny cieszą się tym luksusem. Tym

Chińska firma BYD Motors w 2017 r.
zaprezentowała ciężkie podwozie komunalne przygotowane z myślą o rynku amerykańskim. Nośność podwozia to 10 t, zasięg
operacyjny – 76 mil (ok. 120 km); zasilanie
układu hydrauliki śmieciarki zapewnia elektryczna przystawka odbioru mocy. Śmieciarka akumulatorowo-elektryczna BYD
może być ładowana z mocą 40 kW,
80 kW, 100 kW lub 200 kW, na co potrzeba od jednej do pięciu godzin w zależności
od interfejsu zasilania. Firma twierdzi, że
zastosowane akumulatory utrzymają 80%
pojemności po 5 tys. cykli ładowania lub
14 latach, jeśli będą ładowane codziennie

Elektryczne eFuso Vision One ma
11 t ładowności i zasięg do 350 km
(217 mil), który zapewniają baterie
akumulatorów o pojemności
300 kWh. W zupełności wystarcza
to do realizacji zadań związanych
z ciężką dystrybucją międzymiastową. Seryjnie produkowany model
e-Fuso Vision One ma być oferowany w ciągu 4 lat na rynkach
Europy, USA i Japonii
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samym bezpieczeństwo energetyczne jawi
się jako bardzo ważna kwestia w aspekcie tempa i zakresu wprowadzania napędów elektrycznych na rynek.

Problem bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienie wymaganego zasięgu może być rozwiązany poprzez wykorzystanie zewnętrznych źródeł energii
elektrycznej, czyli stacji ładowania. Amerykańscy producenci, tacy jak Tesla Motors czy Nikola Motor Company, nie mając bagażu doświadczeń związanych
z rozwojem i produkcją samochodów ciężarowych z napędem konwencjonalnym,
bardzo odważnie podchodzą do perspektywy rychłego wprowadzenia na rynek
pojazdów elektrycznych. Elon Musk, prezentując jesienią 2017 r. szerokiej publiczności swoją elektryczną ciężarówkę
Tesla Semi, bardzo optymistycznie odnosił się do perspektyw rynkowych: „Pokazaliśmy naszą ciężarówkę wielu firmom,
które kupują ciężkie samochody ciężarowe, i wszystkim się spodobała. Chcą
po prostu wiedzieć, ile można kupić i jak

© trailer-bodybuilders.com

Prąd z gniazdka

szybko, angażujemy ich również w proces projektowania”. Elon Musk zakwestionował także sugestie, że elektryczny
układ napędowy jest niedostosowany
do zadań długodystansowych. W rzeczywistości Musk opisał użycie ciężarówek z silnikiem Diesla w przyszłości jako
„ekonomiczne samobójstwo”. Jednak projektowany dla Semi zasięg operacyjny
500 mil (800 km) pod maksymalnym

Cummins w sierpniu 2017 r. zaprezentował elektryczną ciężarówkę koncepcyjną
Aeos electric Class 7. Pojazd bez ładowania może przejechać do 100 mil (160 km)
w warunkach ruchu miejskiego, po zamontowaniu dodatkowych baterii akumulatorów, zwiększeniu droga wydłuża się
do 300 mil (480 km)

reklama
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obciążeniem 80 000 funtów (36 000 kg)
i przy prędkościach autostradowych sugerowałby, że ciężarówka, w warunkach
amerykańskich, jest przeznaczona raczej
do zadań dystrybucyjnych niż do zastosowań długodystansowych.
Na razie znamy jeszcze zbyt mało
szczegółów na temat kosztów, niejasne
pozostają także kwestie związane z budową infrastruktury szybkiego doładowywania akumulatorów, dzięki którym
Semi w krótkim czasie może zwiększyć
zasięg o 400 mil (ok. 560 km) w ciągu
zaledwie 30 minut. Produkcja modelu
Semi została zaplanowana na rok 2019.

Diesel na wymarciu?
Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, elektryczny samochód ciężarowy
wygląda niezwykle atrakcyjnie na papierze – jeśli jest dobrze wykonany. Obecnie na rynku dostępnych jest ponad 50
elektrycznych i hybrydowo-elektrycznych modeli pojazdów użytkowych, z których połowa to autobusy, a w przypadku
ciężarówek w większości to wciąż wersje
przedseryjne. Chociaż są modele znaj-

dujące się w seryjnej produkcji (zwłaszcza autobusy), to jednak wolumeny pozostają bardzo niskie.
Podsumowując, można stwierdzić,
że nadal utrzyma się silna konkurencja
ze strony pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, a ich producenci będą chcieli
utrzymać produkcję na jak najwyższym

© Daimler

Pod koniec 2017 r. przekazano klientom
w Berlinie pierwsze seryjne modele Fuso
eCanter EV (dmc. 7,5 t, nośność podwozia
4,63 t) napędzane przez silnik elektryczny
o mocy 185 kW i momencie obrotowym
380 Nm; pojemność akumulatorów wynosi
70 kWh – w zależności od typu nadwozia
i rodzaju cyklu jezdnego bez ładowania można
przejechać nawet 100 km

W maju 2016 r. Volvo Trucks przedstawiło pojazd koncepcyjny – Volvo Concept Truck, w nowszej
wersji, poza poprawą właściwości aerodynamicznych oraz dalszym zmniejszeniem oporu toczenia i masy, wprowadzono hybrydowy układ napędowy – jeden z pierwszych, jakie opracowano
z myślą o samochodach ciężarowych użytkowanych w transporcie długodystansowym. Hybrydowy układ napędowy odzyskuje energię podczas zjazdu ze wzniesień oraz podczas hamowania.
Specjalnie na potrzeby napędu hybrydowego dostosowano działanie funkcji I-See, która określa
najwłaściwszy pod względem ekonomiki i efektywności wybór napędu: napęd spalinowy lub elektryczny, a także oblicza optymalny czas wykorzystania odzyskanej energii
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poziomie tak długo, jak będzie to wciąż
opłacalne. Biorąc pod uwagę wysoki poziom zainteresowania pojazdami elektrycznymi, można bezpiecznie założyć,
że przemysł naftowy nie będzie bezczynnie się przyglądać, jak ich udział w paliwach transportowych ulega erozji. Tym
samym może pojawić się dodatkowy czynnik podnoszący konkurencyjność napędów konwencjonalnych. Póki co, amerykańscy eksperci przewidują, że do 2023 r.
udział elektrycznych samochodów ciężarowych nie przekroczy 1% sprzedaży
rocznej.
Prosta logika handlowa i podstawowa
analiza ekonomiczna mówią, że elektryczny samochód ciężarowy powinien być
porównywalny z konwencjonalną ciężarówką z silnikiem wysokoprężnym, patrząc
z perspektywy kosztów operacyjnych.
Koszt operacyjny jest funkcją kosztów
całego cyklu eksploatacji, a jeśli chodzi
o elektryfikację, pojęcie kosztów operacyjnych wciąż pozostaje nieokreślone. Tak
więc chociaż tak „genialne” samochody
jak Tesla Semi czy Nikola One/Two istnieją w rzeczywistej formie, nie byłbym pewien, czy istnieją w postaci funkcjonalnej? Mówiąc wprost – jeszcze nie.
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Cyberbezpieczeństwo
pojazdów autonomicznych
Oswajamy się z tym, że zautomatyzowana jazda będzie kluczowym elementem
przyszłej mobilności. Wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji pojazdów
wprowadzanych na rynek rośnie również zainteresowanie zagadnieniami
związanymi z bezpieczeństwem przetwarzanych przez nie danych cyfrowych.

prowadzenie autonomicznych pojazdów użytkowych
przyniesie wiele wymiernych
korzyści właścicielom flot i operatorom.
Korzyści obejmują zmniejszenie liczby
wypadków i dotkliwości nieuchronnych
kolizji, a także bardziej wydajny styl jazdy,
który obniży zużycie paliwa. Być może
poprawią się również warunki rekrutacji kierowców, gdyż będzie można zaoferować im bardziej komfortowe, mniej
stresujące środowisko pracy. Praca kierowcy zawodowego zazwyczaj wymaga
długich okresów koncentracji, a w wielu
krajach obowiązują przepisy ograniczające maksymalny czas pracy kierowcy.
Autonomiczne ciężarówki nie rozpraszają się, ani nie wymagają długich okresów odpoczynku, pozwalając osiągnąć

wyższy poziom wykorzystania pojazdów,
szczególnie w zastosowaniach dalekiego
zasięgu. Zoptymalizowana i spójna eksploatacja możliwa dzięki automatyzacji,
a także znane już praktyki takie jak jazda
w konwoju połączonym (platooning), mogą prowadzić do znacznego ograniczenia
zużycia paliwa i kosztów operacyjnych.
Światowy transport nie jest jeszcze
gotowy na obecność dużej liczby całkowicie zautomatyzowanych, autonomicznych ciężarówek i autobusów poruszających się bez kierowcy po drogach
publicznych. Przez wiele lat konieczna
będzie obecność kierowcy – a może raczej operatora, którego zadaniem będzie
monitorowanie stanu systemu i przejmowanie kontroli w bardziej złożonych
sytuacjach drogowych. Niewątpliwie tech-

nologia staje się na tyle dojrzała, aby możliwe było oddanie kierowania w zwykłych, rutynowych warunkach drogowych, takich jak np. jazda autostradowa
czy powolny ruch uliczny.

Sztuczna inteligencja
przejmuje kontrolę
Internet i technologie bezprzewodowe niewątpliwie były jednym z najbardziej
rewolucyjnych wynalazków w ostatnich
latach. Skoro zapewniają niespotykany
wcześniej poziom łączności i interakcji
między ludźmi i maszynami, nie jest zaskoczeniem, że rozwiązania cyfrowe są
gotowe do penetracji świata samochodów ciężarowych, aby potencjalnie spra-
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Istotą konwoju połączonego
jest integracja dostępnych
systemów wspomagających
bezpieczeństwo czynne,
takich jak aktywne systemy
hamowania awaryjnego,
aktywne systemy kontroli
zmiany pasa ruchu, aktywny
tempomat adaptacyjny i systemów łączności bezprzewodowej zapewniających
wymianę danych w czasie
rzeczywistym (WiFi, bluetooth, GPRS) i synteza funkcji sterujących jazdą wszystkich połączonych w konwój
pojazdów

Podział pojazdów autonomicznych
według NHTSA i SAE J3016

Problemy techniczne ze sztuczną
inteligencją

wić, że układ kierowca–człowiek stanie
się w przyszłości czymś przestarzałym.
Panowanie nad pojazdem przejmie sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence).
Dzięki postępom w ogólnym rozwoju
metod sztucznej inteligencji rozwija się
również AI wykorzystywana w autonomicznych samochodach ciężarowych, pozostając w łączności sieciowej z nadrzędnymi ośrodkami przetwarzania informacji,
odpowiadającymi za koordynację ich działania. Centrum stale aktualizuje informacje przekazywane do samochodu, dostarczając dane dotyczące sytuacji w bliższym
i dalszym otoczeniu, a także informując
o zbliżających się problemach. Jazdy
testowe pojazdów autonomicznych przeprowadzają już wszyscy główni producenci samochodów ciężarowych.

AI – zwłaszcza w zastosowaniach motoryzacyjnych – jest jednak technologią,
która wciąż jest we wstępnej fazie rozwoju. Udało się już zidentyfikować wiele
problemów dotyczących chociażby samej
koncepcji rozwoju metod sztucznej inteligencji, równie wiele znaków zapyta-

nia pojawia się wciąż w związku z zastosowaniem AI w pojeździe poruszającym się po drogach publicznych. Nie
trzeba być specjalistą, aby wyobrazić
sobie sytuację, w której dochodzi do
usterki w funkcjonowaniu elektronicznych układów sterujących. Gdyby w kabinie nie było człowieka, który w wypadku takiego zagrożenia mógłby przejąć
całkowitą kontrolę nad ciężarówką, ta
ostania zamieniłaby się w niekontrolo-
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Kontrolowane otoczenie i niewielkie prędkości jazdy – w takich
warunkach testowana
jest autonomiczna
śmieciarka Volvo
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waną, wielką masę, podążającą z dużą
prędkością w dowolnym kierunku. O ile
człowiek za kierownicą nie gwarantuje
pełnego bezpieczeństwa i może stracić
kontrolę, to istnieje wciąż szansa, że przynajmniej może on podjąć próbę jej odzyskania. Jeśli natomiast sztuczna inteligencja nie ma bezpośrednich możliwości,
aby podjąć próbę wyjścia z niebezpiecznej sytuacji (utraty kontroli), to pojawia
się poważny problem.
Jeszcze gorsze od awarii systemu
może być jego złamanie i przejęcie przez
hakera. Jeśli pojazd może połączyć się
z urządzeniem zewnętrznym, nic nie stoi
na przeszkodzie, aby urządzenie zewnętrzne połączyło się z pojazdem. Obowiązuje
komunikacja dwukierunkowa. Teoretycznie hakerzy mogliby nie tylko unieruchomić pokładowy sprzęt nawigacyjny
ciężarówki, ale mogliby przejąć nad nim
pełną kontrolę i skierować samochód
tam, dokąd by chcieli.
Hakowanie codziennych gadżetów,
przejmowanie nad nimi kontroli jest już
jednym z rosnących zagrożeń na całym
świecie i powoduje realne straty. Stale
rośnie odsetek osób, które padły ofiarami cyberprzestępczości – dochodzi on
do 10%. Liczba ta na pewno wzrośnie,
ponieważ ataki stają się coraz bardziej
złożone i pomysłowe, pokonując stosowane zabezpieczenia. Eksperci zajmujący
się bezpieczeństwem cyfrowym ostrzegają już przed łatwym manipulowaniem
systemami używanymi w autonomicznych samochodach, a zwiększenie odporności pojazdów na cyberataki wymaga
wciąż jeszcze wielu działań. Niemalże
trwa wyścig pomiędzy cyfrowymi przestępcami a producentami chcącymi się
przed tymi atakami jak najskuteczniej zabezpieczyć. Póki co, liczba autonomicznych pojazdów jest znikoma, a więc
i szanse na cyberatak są stosunkowo
niewielkie.

Złośliwe intencje
Pierwszym rozwiązaniem, jakie przychodzi na myśl, które mogłoby ochronić
pojazd przed atakami hakerów, jest wykorzystanie programów antywirusowych

© Freightliner

Freightliner Inspiration Truck
– dwie takie autonomiczne
ciężarówki wyruszyły już
w 2014 r. na drogi stanu
Nevada

i innych podobnych środków zaradczych,
tak jak w przypadku ochrony komputerów. Skuteczne monitorowanie i całodobowa czujność w połączeniu z najnowszymi programami pozostają najlepszą
obroną przed wrogimi zagrożeniami,
chociaż najnowsze głośne włamania
w świecie cyfrowym wskazują, że nigdy
nie można być zbyt dobrze strzeżonym.
Powinniśmy również brać pod uwagę
ryzyko stwarzane przez osoby starające
się dokonywać aktów terroru wykorzystujące ciężarówki jako broń. Okrucieństwa w Berlinie, Nicei czy Barcelonie
uwypukliły nowe sposoby ataków podejmowanych przez „samotne wilki”. Chociaż jest wysoce nieprawdopodobne, aby
wielu z nich posiadało umiejętności pozwalające na cyfrowe przejęcie kontroli
nad pojazdem tak skomplikowanym jak
autonomiczna ciężarówka, to do czynienia zła wystarczy przecież tylko jedna
osoba o złych intencjach.
Ale tak jak w przypadku większości
prób hakerskich w sieciach komputerowych, główną motywacją jest po prostu
zysk przestępcy. Do zdalnego przejęcia
kontroli nad urządzeniem i zwrócenia jej
po uiszczeniu haraczu przez użytkownika
wykorzystywane jest oprogramowanie
określane jako „ransomware”, a ofiarami
tych wymuszeń padają zarówno osoby
fizyczne, jak i firmy, a nawet instytucje tak
społecznie ważne, jak szpitale czy elektrownie. Firmy, które w przyszłości będą
mogły pozwolić sobie na zakup floty autonomicznych ciężarówek, mogą szybko
przyciągnąć uwagę hakerów, którzy nęceni perspektywą szybkiego i łatwego

zysku, podejmą próby ataku, nie myśląc
o zagrożeniach, które mogliby stworzyć,
gdyby włamali się do pojazdu znajdującego się gdzieś na trasie przejazdu.

Inteligencja na wynos
Prawdopodobnie każda duża firma
logistyczna wnikliwie przeanalizuje to,
czy sztuczna inteligencja w autonomicznych ciężarówkach bez kierowcy jest
czymś, w co chce zainwestować. Oprócz
znacznego kosztu ich nabycia, nie wspominając o kosztach regularnej obsługi,
ryzyko związane z tym, co jest mało
prawdopodobne, ale może wystąpić,
może mieć daleko idące konsekwencje.
Zamiast poświęcać czas, pieniądze
i zasoby na realizację takiego przedsięwzięcia, jakim jest zakup pojazdów autonomicznych, flotowi decydenci mogliby
skupić się na pozyskaniu rozwiązań, które
będą wspomagać kierowcę, zamiast go
wypierać. Zaawansowane systemy ostrzegania i wykrywania zagrożeń (kolizji)
mogą być coraz szerzej upowszechniane,
a gromadzone przez nie informacje mogą być przekazywane wykwalifikowanym profesjonalistom, czyli kierowcom.
Kierowca świadomy możliwości i zasad działania systemów wspomagających pozwoli na to, aby te, przetwarzając
w pełni wszystkie zebrane informacje,
autonomicznie podejmowały wszelkie
niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom
dróg. Niebezpieczeństwo związane z ingerencją z zewnątrz, zagrażającą dobru
firmy, zostaje zminimalizowane.
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W ekosystemie samochodu połączonego znajduje się ponad 50 punktów możliwego cyberataku;
Wyjaśnienie mniej popularnych znanych skrótów na schemacie: CGSN – korporacyjna sieć obsługi
klienta; SMSC – centrum zarządzania wiadomościami głosowymi; TSP – informacje o ruchu drogowym;
CRM/VRM – zarządzanie relacjami z klientem/odwiedzającym

Ochrona danych telematycznych
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Systemy telematyczne – wykorzystywane współcześnie i stanowiące podstawę funkcjonowania przyszłych pojazdów
autonomicznych – generują olbrzymie
ilości danych. Wśród nich jest szczegółowa historia działalności pojazdów i kierowców oraz realizowanych operacji.
Tego typu dane są niezwykle przydatne

w firmie transportowej do kontrolowania kosztów paliwa i obsługi, zwiększania wydajności i bezpieczeństwa oraz
minimalizowania ryzyka.
Ochrona cennych danych jest niezbędna. W przypadku niepowołanego,
złośliwego przejęcia tych danych mogą
wystąpić poważne konsekwencje, potencjalnie zagrażające kontom klientów,
harmonogramom, przesyłkom, lokaliza-
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cji zasobów i danych osobowych. Cyberprzestępstwa są popełniane, ponieważ można czerpać korzyści z danych,
niezależnie od tego, czy są to zbiory
nazw użytkowników i haseł, numery
kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, czy – jak w transporcie – dane telematyczne. Dlatego też
w każdej firmie, niezależnie od tego, czy
chodzi o jej właściciela, menedżera floty,
programistę, dyrektora ds. informatyki
czy samego dyrektora generalnego, konieczna jest wiedza na temat tego, w jaki
sposób dane telematyczne są obsługiwane i chronione.
W miarę jak firmy będą zmierzać
w kierunku systemów opartych na oprogramowaniu i pracujących w chmurze,

Systemy telematyczne są ekspansywne i wielopoziomowe;
ponieważ w grę wchodzi wiele
komponentów, potencjalne
zagrożenia są liczne i niebezpieczne dla działalności firmy
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bezpieczeństwo danych telematycznych
stanie się jeszcze większym wyzwaniem.
Systemy telematyczne są ekspansywne
i wielopoziomowe: stanowią połączenie
fizycznego sprzętu, systemów radiowych,
serwerów oprogramowania i obsługujących je ludzi. Ponieważ w grę wchodzi wiele komponentów, potencjalne zagrożenia są liczne i mogą obejmować
kradzież, zagłuszanie sygnału GPS, przechwytywanie informacji przesyłanych
przez sieci komórkowe, manipulację oprogramowaniem układowym, wykorzystywanie czy blokowanie serwerów i wyłudzanie informacji.
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Firma Continental proponuje
złożone rozwiązania dotyczące
ochrony połączonych pojazdów
przed cyberatakami

Strategie bezpieczeństwa
cyfrowego
Ochrona danych telematycznych wymaga od wszystkich zaangażowanych
stron kompleksowego, proaktywnego podejścia. Integralność systemu opiera się
na utrzymaniu wielu podsystemów, z któ-

reklama

rych każdy ma odrębny zestaw potencjalnych luk. Dlatego też, oprócz wdrożenia zorientowanych na bezpieczeństwo
danych cyfrowych metod postępowania
i procesów, tworzenie kultury bezpieczeństwa w całej organizacji jest najlepszym sposobem ochrony danych i budowania odporności na złośliwe ataki.
Ogólnie rzecz biorąc, bezpieczeństwo
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Ochrona cennych danych
jest niezbędna. W przypadku niepowołanego,
złośliwego przejęcia tych
danych mogą wystąpić
poważne konsekwencje,
potencjalnie zagrażające
kontom klientów, harmonogramom, przesyłkom,
lokalizacji zasobów i danych osobowych

Tabela.
Podstawowe
zasady bezpieczeństwa internetu rzeczy

Przywództwo
Stworzenie zespołu specjalistów
ds. bezpieczeństwa i zarządzania,
którzy wierzą w celowość wprowadzenia zasad bezpieczeństwa

Projektowanie
Wprowadzenie najlepszych
praktyk w zakresie bezpieczeństwa w rozwoju produktów
i oprogramowania

Zasady
Określenie kompleksowych
i przejrzystych zasad dotyczących bezpieczeństwa
i prywatności

Szkolenie
Regularne szkolenie pracowników, partnerów i użytkowników
końcowych w zakresie zasad
i procedur bezpieczeństwa

systemów i wykorzystywanych przez nie
danych telematycznych można wzmocnić dzięki stosowaniu zasad bezpieczeństwa powszechnie akceptowanych w Internecie Rzeczy IoT (Internet of Things)
– ilustruje to tabela (powyżej).

Kluczowe zalecenia w zakresie
bezpieczeństwa
Kwestie bezpieczeństwa platform
telematycznych stosowanych w pojazdach użytkowych, a więc jeszcze niekoniecznie autonomicznych, są na tyle
tematem istotnym, że np. w USA zajęły się tym władze federalne (FBI). Rekomenduje się, aby właściciele pojazdów
sprawdzali zasady polityki bezpieczeństwa i prywatności realizowane przez
zewnętrznych producentów urządzeń
i usługodawców. Ważnym zaleceniem
jest również to, iż użytkownicy nie powinni łączyć żadnych nieznanych lub
niezaufanych urządzeń z portem OBD II.
Stowarzyszenie amerykańskich menedżerów flotowych (NAFA Fleet Management Association) zaleca w podobnym duchu, aby menedżerowie flotowi
mieli wdrożone zasady zapewniające,

że tylko bezpieczne urządzenia są podłączone do portu diagnostycznego.
Niezależnie od zaleceń oficjalnie wydawanych przez organy rządowe czy
organizacje branżowe warto pamiętać
o podstawowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa, pozwalających na
wykorzystywanie platformy telematycznej odpornej na cyberataki. Wśród nich
są dobrze znane użytkownikom komputerów zalecenia dotyczące np. stosowania bezpiecznego transferu danych
i podpisów cyfrowych, stosowanie silnych kryptograficznie haseł, indywidualizowanie danych o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa czy wyłączenie
w aplikacjach funkcji debugowania. Warto przeprowadzić również audyt stron
trzecich (firm współpracujących) pod
kątem stosowanych przez nich zasad
bezpieczeństwa, ograniczyć dostęp do
serwera czy stosować bezpieczne praktyki projektowe oraz okresowo aktualizować oprogramowanie, korzystając ze
sprawdzonych źródeł. Ogólnym celem
działania powinno być podniesienie świadomości zagrożenia cyberatakami i zbudowanie w firmie kultury bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych
cyfrowych.
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Summary
The introduction of autonomous commercial vehicles will bring many
benefits to fleet owners. Benefits include reducing the number of accidents and the degree of severity of
imminent collisions, as well as a more
efficient driving style that will reduce fuel consumption.
Cybersecurity experts already warn
against the easy manipulation of digital systems used in autonomous
vehicles. Yet increasing the resistance of vehicles to cyber attacks still
requires many actions. The industry
faces a race between digital criminals
and OEM who want to protect themselves against these attacks in the
most effective way.
The protection of valuable data transmitted by on-board telematics is essential. In case of an hacking attack
and seizure of the data, there may be
serious consequences that potentially threaten customer accounts,
schedules, shipments, and the location of resources and personal data.
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Prąd pilnie
potrzebny

Dariusz Piernikarski
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Branża motoryzacyjna jest niewątpliwie liderem
rozwoju nośników energii elektrycznej, ponieważ
pilnie potrzebuje nowych, niskoemisyjnych
rozwiązań – napędów elektrycznych, które będą
akceptowalną alternatywą dla konwencjonalnych
silników spalinowych.

ołączenie wielu czynników zmusza branżę motoryzacyjną do
zmian w strategii produkcji układów napędowych na następną dekadę.
Konieczne staje się bowiem uwzględnienie elektryfikacji napędu. Wymagające
normy dotyczące zużycia paliwa i emisji
toksycznych składników spalin są stosowane na większości rynków światowych.
Nowe metodologie przeprowadzania testów na zgodność z normami emisji, w tym
wprowadzenie protokołu World Light Duty
Test Protocol (WLTP) i testów emisji toksycznych składników spalin w rzeczywistych warunkach drogowych (RDE),
które wprowadzono po skandalu z silnikiem Diesla Volkswagena, jeszcze bardziej utrudnią producentom finalnym
spełnienie tych standardów. Równolegle
kilka rządów w Europie i Azji zamierza
wprowadzić zakazy stosowania tradycyjnych silników spalinowych od 2030
i 2040 r. lub poważnie ograniczyć dostęp
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi
do ścisłych centrów miast. Wymagania
prawne, które napędzają ten kierunek,
będą się pojawiały w coraz większym zakresie, ponieważ polityka krajowa i miejska coraz bardziej koncentruje się na
ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, toksycznych składników spalin i hałasu oraz na ogólnej poprawie jakości
powietrza.

Akumulatorowe wyzwanie
CCS (Combined Charging System) – zaakceptowany przez producentów europejskich
(m.in. Daimlera, Forda, VW, Audi, Porsche) pojedynczy wtyk CCS Combo pozwalający
na ładowanie prądem zmiennym w standardzie Level 1/Level 2 (odpowiednio 110/120 V
i 220/240 V) oraz szybkie ładowanie stałoprądowe określane jako Level 3

Akumulatory litowo-jonowe są i będą
powszechnie akceptowane w zastosowaniach motoryzacyjnych przez następne
8–10 lat ze względu na istniejącą doj-
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rzałość produkcyjną i konieczność prowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych nad innymi rozwiązaniami alternatywnymi. Obserwujemy przy tym
stały postęp w budowie tych nośników
energii. W ciągu ostatnich 15 lat objętościowa gęstość energii została podwojona, ich koszt w ciągu ostatnich 5–10
lat został obniżony niemal czterokrotnie. Udoskonalenia te wynikają zarówno
z wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, jak i rosnącej skali produkcji oraz większej dynamiki rynku.
Najważniejsze wyzwanie z punktu
widzenia producentów polega na tym, że
nowe technologie, które pojawiają się na
etapie weryfikacji koncepcji, wymagają
wielu lat (typowo od 8 do 10), aby wejść
na rynek komercyjny jako w pełni zweryfikowane produkty wytwarzane na skalę przemysłową. Zależności chemiczne,
które są obecnie wykorzystywane w akumulatorach samochodów elektrycznych,
powstały w laboratoriach naukowców
jeszcze w ubiegłych dekadach. Baterie
stosowane w samochodach elektrycznych są wynikiem długotrwałego procesu rozwoju w celu ich optymalizacji
i przygotowania (i zatwierdzenia w sensie prawnym) do produkcji na skalę przemysłową do konkretnych zastosowań.
Konieczne było przezwyciężenie złożonych wyzwań związanych z wysokimi
standardami jakości, wytrzymałości, bezpieczeństwa i wydajności.
Czy w takim razie stosowana obecnie technologia litowo-jonowa ma potencjał rozwojowy, aby rozwiązać problemy z akumulatorami napędowymi
w perspektywie średnioterminowej? Czy
pojawią się na czas rozwiązania spełniające oczekiwania producentów samochodów elektrycznych – nie tylko osobowych,
ale również dostawczych i ciężarowych?
Nadal można zrobić wiele, aby ulepszyć
akumulatory litowo-jonowe pod kątem
zastosowań motoryzacyjnych. Pod uwagę
brane są nowe formaty i struktury komórek (ogniw), nowe dodatki materiałowe, takie jak kompozyty krzemowe.
Pojawiają się nowe lub bardziej dokładne
prognozy dotyczące starzenia się i degradacji baterii w czasie. Jednakże materiały tworzące poszczególne ogniwa
czy chemia zachodzących w nich procesów są tylko częścią problemu. Istnieje
także wiele korzyści, jakie można uzyskać dzięki ulepszeniu procesów produkcyjnych związanych z produkcją ogniw
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Perspektywy rynku producentów akumulatorów
litowo-jonowych

akumulatorowych, modułów i opakowań, co może również znacznie obniżyć
ich koszty.

Li-Jon to za mało?
Jeśli baterie litowo-jonowe nie są
w stanie zaspokoić długoterminowych
potrzeb branży motoryzacyjnej, jakie alternatywy o wysokiej gęstości energii
mogłyby zostać wprowadzone do masowej produkcji w perspektywie średnioi długoterminowej? Zrealizowanie ambitnych celów, związanych z szerszym
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wprowadzeniem na rynek elektrycznych
pojazdów użytkowych, wymaga nowych,
alternatywnych rozwiązań, które wniosłyby skokową zmianę jakościową w obszarze nośników energii elektrycznej.
Trwają prace rozwojowe nad kilkoma rozwiązaniami alternatywnymi, które
mają duży potencjał wdrożeniowy, jednak nie są to jeszcze projekty dojrzałe
do wdrożenia przemysłowego. Do rozwiązania są np. kwestie związane z bezpieczeństwem, trwałością wyrażaną liczbą
cykli ładowania i objętościową gęstością energii. Trzeba mieć świadomość,
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Porównanie
architektury
elektrycznych
ciężarówek
Tesla i Nikola

że alternatywne źródła zasilania muszą
oferować więcej niż tylko zwiększoną
gęstość energii. Alternatywy mogą nie
gwarantować wystarczającej gęstości mocy wymaganej w zastosowaniach motoryzacyjnych. Ponadto potrzebne są różne
rozwiązania dla różnych rynków motoryzacyjnych, w zależności od tego, czy
są one ukierunkowane na wysoką lub
niską cenę, czy też np. zasięg pojazdu jest
czynnikiem decydującym.

Baterie do wymiany?
Firma Tesla, wprowadzając na rynek
swoje innowacyjne ciężarówki elektryczne, zapewnia, że samochody te będą miały zasięg operacyjny nawet do 800 km.
Jedną z możliwości zapewnienia tak dużego zasięgu tym pojazdom jest koncepcja wymiany baterii akumulatorów. Wymiana baterii to dość złożony problem.
Samochody ciężarowe poruszają się po
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różnych trasach, ich eksploatacja charakteryzuje się częstymi zatrzymaniami
związanymi z odbiorem i dostawą przewożonego towaru.
Czy zatem jest w tym przypadku możliwe wykorzystanie koncepcji sprawdzającej się doskonale w przypadku rowerów miejskich? Chodzi oczywiście o gęstą
sieć ogólnie dostępnych punktów, w których akumulatory pojazdu można by doładowywać lub wymieniać.

Daimler w 2016 r. pokazał swoją wizję elektrycznego samochodu ciężarowego Urban
eTRUCK; pojedyncze ogniwo litowo-jonowe
wytwarza napięcie 4 V, połączenie 12 ogniw
w moduł daje 24 V, każdy blok akumulatorów
zawiera 10 lub 15 modułów, samochód ma
3 bloki akumulatorów litowo-jonowych o łącznej pojemności 212 kWh przy napięciu zasilania 720 V, co zapewnia zasięg do 200 km

w fazie rozwoju, nie spełniają wszystkich
wymagań, np. w zakresie wydajności
ładowania i stwarzają zbyt wiele problemów w odniesieniu do infrastruktury.
Tworzenie rozwiązań opartych na infrastrukturze jest bardzo złożone. Wymagałoby to międzysektorowej koordynacji oraz szerszych krajowych inwestycji
i interwencji. Przemysł motoryzacyjny
opracowuje już „mapy drogowe” dotyczące rozwoju akumulatorów z perspektywą do 2030 r. Rozwój infrastruktury
z pewnością wymaga dłuższego czasu niż
te ramy czasowe, a przecież postępy
w technologii akumulatorów następują
niemalże z dnia na dzień.
Samochody osobowe są zdecydowanie lepiej przygotowane do zastosowania
w nich napędu elektrycznego, ponieważ
ich akumulatory mogą mieć wydłużony czas ładowania, np. z dnia na dzień,
w miejscu pracy. Stosowane w samochodach osobowych rozwiązania mają rów-

A może prąd z zewnątrz?
Można zastanowić się, czy przemysł
samochodowy nie powinien odejść choć
na chwilę od niekończącej się debaty na
temat baterii i sięgnąć po bezprzewodowe dynamiczne ładowanie indukcyjne
przez nawierzchnię drogi? Niestety, takie rozwiązania są wciąż zbyt daleko
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nież stosunkowo niskie koszty wdrożenia. Jednakże w przypadku samochodów
ciężarowych i innych pojazdów użytkowych pokładowe magazynowanie energii będzie znacznie większym wyzwaniem. W dłuższej perspektywie można
z pewnością liczyć na realne (nadające się
do produkcji seryjnej) rozwiązania opracowane specjalnie dla tych aplikacji.
Wyzwanie polega na tym, że ładowanie dynamiczne (indukcyjne przez nawierzchnię drogi) wymaga zasilania w czasie rzeczywistym, a to oznacza zużywanie
energii w czasie, kiedy będzie ona najtrudniej dostępna, np. w godzinach szczytów
komunikacyjnych. Bezprzewodowe ładowanie samochodów ciężarowych w terenie wymaga prawdopodobnie około
0,6 MW mocy na kilometr. Konieczne jest
również dysponowanie siecią elektroenergetyczną o zwiększonej podaży energii
elektrycznej i połączenie jej z głównymi
sieciami drogowymi. Zanim pojawią się

Prognoza rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych
w skali światowej
© IHS Automotive

W zoptymalizowanym łańcuchu logistycznym ciężarówki po dostarczeniu
przesyłki na miejsce niezwłocznie powinny udawać się do kolejnego miejsca nadania. W rzeczywistości wiele pojazdów
po dostarczeniu ładunku wraca „na pusto”
lub poszukiwane są ładunki powrotne.
Tym samym teoretycznie istnieją możliwości czasowe na to, aby w pośrednich
lub końcowych punktach trasy dokonywać doładowania baterii, tym samym zapewniając wymagany zasięg operacyjny.
Jeśli jednak przerwy w podróży będą
zbyt krótkie lub nie będzie możliwe wygospodarowanie czasu niezbędnego na
doładowanie, alternatywną i efektywną
opcją może właśnie być wymiana zużytych (rozładowanych) akumulatorów.
Po wymianie bloku akumulatorów samochód odzyskuje swój zasięg operacyjny i może przejechać np. kolejne 300 km.
Jednak pokonanie trasy typowej dla transportu dalekobieżnego, wynoszącej np.
2–3 tys. km (w warunkach amerykańskich – nawet 3000 mil, czyli 4600 km)
oznacza nawet piętnastokrotne zatrzymanie w celu wymiany baterii. Widać zatem, że ekonomiczne wykorzystanie tego
systemu uzależnione jest od łącznych
kosztów związanych z zakupem samochodu elektrycznego, wymianą i obsługą
baterii oraz nabyciem energii elektrycznej. Suma nie powinna przekraczać kosztów związanych z tankowaniem i obsługą
analogicznej ciężarówki z silnikiem Diesla. Im bardziej koszt eksploatacji samochodu elektrycznego będzie zbliżony do
odpowiednika konwencjonalnego, tym
bardziej cały „elektryczny biznes” stanie
się bardziej opłacalny dla przewoźnika.
Oczywiście istotna jest też kwestia
utworzenia i utrzymania sieci stacji wymiany akumulatorów. Ten koszt infrastruktury wymiany baterii musiałby być
uwzględniony w bilansie. Aby zapewnić
maksymalną operatywność samochodu,
zestawy akumulatorów dla ciężarówek
mogą korzystać z elastycznej kombinacji
wymiany pakietów i szybkiego ładowania.
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| TECHNIKA |

Ładowanie przewodowe
Infrastruktura przewodowego ładowania stałoprądowego (DC) rozwija się szybko, co jest spowodowane
zwiększeniem sprzedaży samochodów elektrycznych
z zasilaniem akumulatorowym i stopniowym wprowadzeniem pojazdów elektrycznych o zwiększonym
zasięgu. Technologia ta szybko przekształciła się z segmentu niszowego w istotny element rynku pojazdów elektrycznych o znacznym tempie inwestycyjnym. Co więcej, rynek już potrzebuje obecnie urządzeń
do ładowania prądem o wyższej mocy – ładowarek,
które mogą zapewnić moc przy 100 kW na minimalnym poziomie i potencjalnie znacznie wyższym.
Praktycznie wszyscy producenci prądu stałego oferują lub są gotowi oferować szybkie ładowarki DC
o mocy do 100 kW. Kolejnym kluczowym czynnikiem wzrostu na tym rynku są inwestycje w automatykę. Kilku producentów samochodów podjęło
decyzję o zainwestowaniu we wdrażanie sieci ładowania prądem stałym – jest to aktywne wsparcie
wprowadzania samochodów elektrycznych na szeroką skalę.
Wszystko to dzieje się w środowisku biznesowym
w niepewności, ponieważ modele biznesowe związane z naliczaniem opłat za korzystanie ogólnodostępnej, publicznej energii elektrycznej nie zostały jeszcze w pełni zdefiniowane. Chociaż ładowanie prądem
stałym o dużej mocy jest uważane za istotny element
przy zakupie samochodu elektrycznego zapewniający
komfort kierowcy, w najbliższych latach nie można
jednak liczyć na duże wykorzystanie stacji ładowania tego typu. Pojawia się dylemat znany z rynku zasilania sprężonym gazem ziemnym CNG: brak popytu
ogranicza inwestycje infrastrukturalne, z kolei brak
możliwości szybkiego ładowania wynikający ze słabo
rozwiniętej infrastruktury hamuje popyt na samochody elektryczne dalekiego zasięgu. Rynek ładowania prądem stałym napotyka również techniczne
przeszkody: nie zawsze możliwe jest osiągnięcie mocy
ładowania na wysokim poziomie – w niektórych samochodach jest to 320 kW lub więcej.
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tego rodzaju rozwiązania, prawdopodobnie minie kilkadziesiąt lat, ponieważ wymagałoby to dużych projektów infrastrukturalnych na skalę krajową.
Ze względu na ograniczenia fizyczne ładowanie
indukcyjne nigdy nie będzie tak szybkie i wydajne jak
ładowanie przewodowe. Obecnie najlepsze systemy ładowania bezprzewodowego, działające ze szczeliną
powietrzną rzędu 1–2 cm, osiągają sprawność rzędu
75–80%. Dla porównania: ładowarki przewodowe na
prąd stały (DC) zasilane z sieci prądu zmiennego
(230 V) osiągają sprawność 90–95%. Biorąc pod uwagę
to, że odległość pojazdu od pętli indukcyjnej rzadko
kiedy jest tak niewielka (przeważnie jest to 15–20 cm),
a ze względów trwałościowych pętla jest przykryta
warstwą betonu czy asfaltu, w najlepszym razie
sprawność ładowania indukcyjnego osiąga 75–80%.
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Automatyzacja
transportu drogowego
jest nieunikniona.
Wiele mówi się o korzyściach dla gospodarki,
wynikających z jazdy
autonomicznej

Samochody autonomiczne
przyszłością gospodarki
Prace nad pojazdami
autonomicznymi trwają.
Ich wprowadzenie będzie
znaczące nie tylko
dla branży transportowej,
ale i całej gospodarki.
Do grona firm, które
opracowały autonomiczny
samochód ciężarowy
dołączyło Volvo Trucks.

iższe zużycie paliwa, krótszy czas
dostaw i gwarancja bezpieczeństwa przejazdów to argumenty,
które sprawiają, że autonomiczne samochody ciężarowe z roku na rok zyskują coraz większą liczbę zwolenników.
Rośnie także grono producentów, którzy
pojazdy sterowane przez inteligentne
oprogramowanie postrzegają jako przyszłość i wielką nadzieję całej branży
transportu drogowego.

Testy na Słowacji
Volvo Trucks swoje najnowsze samochody ciężarowe, poruszające się w konwoju, zaprezentowało na torze wyścigowym Slovakia Ring. Jazda w konwoju,
czyli tzw. platooning, to sposób jazdy
połączonych ze sobą elektronicznie ze-
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stawów drogowych, które podążają jeden za drugim w niewielkich odległościach, utrzymując wzajemną łączność
i wymieniając dane. Pojazdy synchronicznie przyspieszają, hamują i skręcają, zgodnie z ruchem pojazdu prowadzącego konwój.
„Podczas testów na Słowacji instruktorzy Volvo Trucks w bezpiecznych i komfortowych warunkach ćwiczyli hamowanie, manewrowanie i przyspieszanie
w konwoju, który docelowo w tej formie
będzie się poruszał po drogach całej Europy. Na słowackim torze zaprezentowaliśmy także naszą autonomiczną wywrotkę
przeznaczoną do pracy w kopalni, która
doskonale radzi sobie nawet w najbardziej wymagającym terenie” – mówi Wilhelm Rożewski, menedżer marketingu
i komunikacji w Volvo Trucks Poland.
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Volvo Trucks na torze w Słowacji
testowało ciężarówki poruszające się
w tzw. konwoju (platooning)

Volvo Trucks mocno zaangażowało
się w prace nad autonomicznymi pojazdami z kilku powodów. Jednym z nich
są m.in. niższe koszty eksploatacji i krótszy czas dostaw (pojazd autonomiczny
może jeździć bez przerwy i zatrzymywać
się tylko na tankowanie). Istotna jest
również możliwość zmniejszenia uciążliwości wynikającej z braku kierowców,
z czym od lat zmagają się firmy transportowe w całej Europie.
„W kontekście polskiej branży transportowej, w której według różnych szacunków brakuje od 60 do nawet 100 tys.
zawodowych kierowców, ten wątek ma
szczególne znaczenie. Jako Volvo Trucks
angażujemy się w akcje CSR (Corporate
Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu – przyp. red. )
i wspieramy szkolenie kierowców, czego
przykładem jest trwająca już drugi rok
akcja „Profesjonalni kierowcy”. W jej ramach przeszkoliliśmy już ponad 450
osób, jednak doskonale zdajemy sobie
sprawę, że potrzeby są dużo większe.
Dlatego już dziś myślimy o alternatywnych rozwiązaniach i poszukujemy recepty na uniezależnienie firm transportowych od deficytu rąk do pracy” – mówi
Wilhelm Rożewski.

Nie tylko na autostrady
Prace Volvo Trucks nad autonomicznymi samochodami ciężarowymi nie
ograniczają się do ciągników siodłowych
z naczepami, jakie każdego dnia możemy
spotkać na trasach szybkiego ruchu i autostradach. „W pierwszej kolejności chcielibyśmy zautomatyzować pojazdy, które
poruszają się na terenach zamkniętych,
takich jak porty, terminale, pola uprawne, kopalnie czy wysypiska śmieci. Najpierw jednak musimy mieć pewność, że
będą one działać bez względu na warunki
pogodowe i eksploatacyjne” – mówi Hayder Wokil, dyrektor ds. autonomatyki i pojazdów autonomicznych w Volvo Trucks.
O tym, że automatyzacja transportu
drogowego może przynieść wymierne
korzyści dla gospodarki, przekonuje także
firma konsultingowa PwC, która w ubiegłym roku przedstawiła swoją prognozę

na temat rozwoju tej gałęzi transportu.
Według ekspertów PwC autonomiczna
technologia przyczyni się do obniżenia
kosztów zużycia paliwa i transportu od
5% do 30%. W praktyce roczna eksploatacja jednego pojazdu może być tańsza nawet o 30 tys. euro. Co ważne,
transport autonomiczny znacznie przyspieszyłby czas dostaw, ponieważ autonomiczne samochody ciężarowe mogłyby
jeździć niemal przez całą dobę w odróżnieniu od tradycyjnych zestawów,
których kierowcy muszą przestrzegać
ściśle określonych norm czasu i zjeżdżać
nawet na kilkunastogodzinne postoje.
Pojazd autonomiczny ograniczałoby jedynie kończące się paliwo.
To jednak nie wszystkie korzyści.
Wraz z obniżeniem kosztów transportu
zmaleć mogą ceny produktów na półkach
sklepowych, które w znacznej mierze
uzależnione są od kosztów związanych
z przewozem towarów. Bardzo prawdopodobne jest również to, że samochody
ciężarowe bez kierowców będą dłuższe
od obecnych. Już trwają prace nad zestawami, których długość osiąga 32 m, a dopuszczalna masa całkowita aż 70 t. To
również przełożyłoby się na czas przewozów i efektywność firm transportowych.
Prace nad autonomicznymi samochodami mają przede wszystkim usprawniać i udoskonalać transport drogowy
oraz podnosić poziom bezpieczeństwa
na drogach. „Podczas realizacji tego projektu powstaje mnóstwo technologii,
które przydają się już dziś, tu i teraz. Nowoczesne systemy wspomagania układu
kierowniczego, inteligentne tempomaty
czy systemy automatycznego hamowania uchroniły przed kolizją wielu kie-

rowców. Wszystkie te elementy są testowane w pojazdach autonomicznych
i stopniowo wprowadzane do klasycznych modeli. To wartość dodana, która
bez względu na dalsze badania nad samodzielnymi pojazdami jest dowodem na
słuszność obranych przez nas działań.
Jestem przekonany, że w kolejnych latach zostanie wdrożonych wiele nowych
rozwiązań, które sprawią, że podróż samochodem ciężarowym będzie jeszcze
bardziej komfortowa i bezpieczna” –
przekonuje Rożewski.

Ku autonomicznej rewolucji
Autonomiczna przyszłość na drogach
nie jest jednak utopią, ale niesie za sobą
wiele barier ze strony infrastrukturalnej,
legislacyjnej oraz mentalnej. „Dziś nikt
nie podejmie się określenia daty wprowadzenia pojazdów bez kierowców do
codziennego ruchu drogowego. To już
nie ewolucja, a rewolucja, która wymaga
ogromnych zmian w całej transportowej rzeczywistości. Oprócz zmian w prawie, które będą wymagały niezwykle
długich i żmudnych badań oraz konsultacji społecznych, konieczne będą duże
inwestycje w infrastrukturę, a co za tym
idzie duże wydatki. To oczywiście inwestycja, która z czasem zacznie się
zwracać, jednak ze względu na jej rozmiary do tematu należy podchodzić z należytym umiarem i rozwagą” – tłumaczy
Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Volvo Group
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eCanter wyjeżdża na trasy
eCanter jest ciekawą propozycją przede
wszystkim dla firm, które zajmują się dystrybucją miejską
i działają głównie w centrach
dużych miast i wszędzie tam,
gdzie niezbędne są dostawy w godzinach
nocnych

© Daimler

Daimler Trucks przekazał 14 grudnia 2017 r. europejskim klientom
pierwsze egzemplarze swojej elektrycznej ciężarówki Fuso eCanter.
W gronie odbiorców znalazły się tak renomowane i działające globalnie
firmy logistyczne, jak DHL, DB Schenker, Rhenus i Dachser.

półka koncernu Daimler – Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), prezentując w październiku 2017 r. nową markę e-Fuso,
jednoznacznie potwierdziła swoje zainteresowanie alternatywnymi napędami.
W nadchodzących latach wszystkie modele ciężarówek i autobusów tego producenta będą miały dodatkowy, elektryczny wariant. Przekazanie pierwszych
seryjnych ciężarówek elektrycznych jest
logiczną konsekwencją tej deklaracji.
We flotach klientów – firm DHL, DB
Schenker, Rhenus i Dachser – 14 elektrycznych ciężarówek eCanter będzie wy-

korzystywanych do zadań, które do tej
pory realizowane były przy użyciu samochodów wyposażonych w napędy konwencjonalne. Na decyzję o nabyciu Fuso
eCantera wpływ miały czynniki proekologiczne, takie jak redukcja hałasu i emisji szkodliwych substancji i CO2, ale również silnym argumentem „za” mogły być
kwestie czysto ekonomiczne związane
z opłacalnością eksploatacji. Klienci otrzymali pojazdy w ramach 2-letniego najmu
długoterminowego udzielonego przez
CharterWay – eksperta w sprawach wynajmu pojazdów użytkowych, należącego
do koncernu Daimler AG.
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Rozmaite możliwości
zastosowania u klientów
Mimo że wszyscy odbiorcy nowych
eCanterów to firmy logistyczne, okazuje
się, że ciężarówki będą wykorzystywane
do różnych zadań. Dwa pojazdy jeżdżące
w barwach Deutsche Post DHL w ramach usługi DHL Freight będą pracować
dla oddziału Berlin Centrum i obsługiwać klientów biznesowych i prywatnych, dostarczając im m.in. ciężkie przesyłki drobnicowe, takie jak sprzęt RTV
i AGD. Cztery pozostałe samochody tra-
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Pierwsze seryjnie wyprodukowane w portugalskiej
fabryce Fuso w Tramagal elektryczne eCantery trafiły
do flot dużych firm logistycznych, gdzie będą realizować zadania transportowe na terenie Berlina i okolic

Fuso eCanter – seryjnie

Przedstawiciele firm DHL, DB Schenker, Rhenus i Dachser na pamiątkowym
zdjęciu – w środku Marc Llistosella, szef Daimler Truck Asia

fią do DHL Paket, gdzie będą obsługiwać
dostawy do firm i dużych klientów w centrum Berlina. Elektryczne ciężarówki zostaną przy tym w pełni zintegrowane
z procesami firmy i zastąpią stosowane
dotąd na danej trasie pojazdy z napędem
konwencjonalnym.
Fuso eCanter we flocie DB Schenker
da możliwość dogłębnego przetestowania
seryjnej ciężarówki elektrycznej w miejskiej logistyce i w realnych warunkach
produkcyjnych. Jeden z trzech nabywanych pojazdów znajdzie m.in. zastosowanie w obsłudze przesyłek drobnicowych w centrum Berlina. W przypadku
Grupy Rhenus, działającego globalnie
operatora logistycznego, trzy nowe Fuso

eCantery zasilą jednostkę Home Delivery. Z magazynu centralnego w Hoppegarten elektryczne ciężarówki będą
dostarczać do klientów w centrum Berlina meble, duże AGD, elektronikę użytkową oraz duży sprzęt sportowy.
Dwa kolejne eCantery znajdą zastosowanie w firmie spedycyjnej Dachser.
Ich zadaniem będzie dostarczanie drobnicy na ostatniej mili, czyli palet z towarami przemysłowymi albo do mikrohubów, albo bezpośrednio do klientów,
a także odbieranie towarów od klientów
i dostarczanie ich do oddziałów Dachsera. Pojazdy te będą ładowane ze stacji szybkiego ładowania, które oddziały
zbudowały na swoim terenie.

Po latach intensywnych prac rozwojowych i wielu rozmaitych testach Fuso
eCanter został w całości włączony w linię produkcyjną konwencjonalnego Fuso
Cantera, stając się pierwszym na świecie seryjnie produkowanym samochodem ciężarowym z napędem elektrycznym. Seryjna produkcja rozpoczęła się
w lipcu 2017 r. w zakładzie w Tramagal (Portugalia). To tam wytwarzane są
wszystkie eCantery na rynek europejski
i amerykański.
W ciągu kilku najbliższych lat spółka
MFTBC planuje dostarczyć do wybranych klientów 500 ciężarówek nowej
generacji. Rozpoczęcie produkcji wielkoseryjnej przewidziano na rok 2019.
W Stanach Zjednoczonych nowe Fuso
eCantery będą wkrótce jeździć dla firmy
logistycznej UPS, natomiast w Japonii po
25 eCanterów trafi do flot sieci supermarketów Seven-Eleven oraz firmy Yamato Transport.
Marka Fuso może się pochwalić bagażem wieloletnich doświadczeń związanych z napędami hybrydowymi i elektrycznymi. Od roku 2005 Fuso sprzedaje
klientom w Europie i Azji Cantera EcoHybrid, czyli lekką ciężarówkę z napędem hybrydowym. W 2010 r. zaprezentowano na targach IAA w Hanowerze
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Z całą pewnością eCanter wpisuje się
w realizowany w Polsce program elektromobilności. Ponieważ na razie nie
mamy polskich samochodów elektrycznych, to pojawia się okazja – w Europie
dostępny będzie pierwsza seryjnie produkowana ciężarówka elektryczna o ładowności do 4 t. W Polsce zainteresowanie tym modelem rodzi się powoli, gdyż
obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania samochodów hybrydowych, spalinowo-elektrycznych. Docelowo oczywiście chcielibyśmy sprzedawać coraz
więcej samochodów o napędzie czysto
elektrycznym.
eCanter jest ciekawą propozycją przede
wszystkim dla firm, które zajmują się
dystrybucją miejską i działają głównie
w centrach dużych miast i wszędzie tam,
gdzie niezbędne są dostawy w godzinach nocnych. Dowożąc towar do sklepu,
samochód porusza się niemal bezgłośnie, nie generuje żadnego obciążenia
dla środowiska, nie ma smrodu spalin –
mieszkańcy w okolicznych domach mogą
spokojnie spać.
Myślę, że zainteresowanie eCanterem wykażą przede wszystkim duże sieci handlowe. Ponieważ w wielu miejscach rynek
super- i hipermarketów uległ nasyceniu,
firmy te rozbudowują sieci mniejszych
sklepów, w mniejszych miejscowościach
i w dzielnicach typowo mieszkaniowych.
Sklepy te wymagają zaopatrzenia w mniejsze ilości towaru, za to częściej. I w takich zadaniach doskonale sprawdzi się
elektryczny eCanter.
Brak specjalistycznej infrastruktury ładowania jest problemem pozornym, dlatego
że samochody eCanter można doładować
ze zwykłego gniazdka elektrycznego –
trwa to około 9 godzin. Jeżeli samochód
nie pracuje w trybie trójzmianowym, to
po zakończeniu pracy może być odstawiony do normalnego ładowania akumulatorów z sieci 230 V w normalnym
garażu. Naturalnie dużą korzyścią byłaby
możliwość skorzystania z ładowarek wysokoprądowych, ale na razie w Polsce liczba takich miejsc jest dość ograniczona.
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Na pokładzie eCantera
znajduje się 6 wysokonapięciowych (420 V) akumulatorów litowo-jonowych
o pojemności 13,8 kWh
każdy (całość – 82,8 kWh)
– zapewniają one zasięg
do 100 km bez ładowania

Akumulatory eCantera można
doładowywać, korzystając ze stałoprądowych stacji ładowania
(850 V DC) lub prądu zmiennego
z sieci 110/230 V (w standardzie
jest gniazdo AC Level 2)

prototyp elektrycznego Cantera przygotowanego na potrzeby testów realizowanych w 2014 r. Przy opracowywaniu
nowej, seryjnej wersji Fuso eCantera
wykorzystano wszystkie doświadczenia
i wnioski z rozmaitych testów klienckich, prowadzonych w Portugalii i Niemczech w latach 2014–2017.

eCanter od podszewki
Przy dopuszczalnej masie całkowitej
7,5 t nośność podwozia eCantera może
wynosić maksymalnie 4,5 t. Elektryczny
układ napędowy pojazdu zasilany jest
z 6 baterii wysokonapięciowych (420 V)
akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 13,8 kWh każdy (całość – 82,8 kWh).
Blok akumulatorów ma architekturę skalowalną – minimum to 3, jednak w zależności od potrzeb producent dopuszcza możliwość zwiększenia ich liczby
maksymalnie do 6 – w zależności od potrzeb użytkownika i wymaganej gęstości
energii. Prąd z akumulatorów trafia do
modułu rozdziału mocy, potem do inwertera, który zasila silnik elektryczny. Za-

miast konwencjonalnego silnika Diesla
zastosowano silnik elektryczny z magnesami stałymi o mocy 129 kW (180 KM)
i momencie obrotowym wynoszącym
285 Nm, połączony klasycznym wałem
napędowym z jednostopniową przekładnią na osi tylnej. Moduł rozdziału mocy
obsługuje również wysokonapięciowe
urządzenia pomocnicze, z kolei konwerter napięcia pozwala na zasilenie niskonapięciowych odbiorników (instalacja
elektryczna pojazdu). eCanter jest również
wyposażony w klasyczny akumulator.
Prędkość maksymalna eCantera jest
ograniczona do 80 km/h jak we wszystkich innych pojazdach tej klasy tonażowej. Ważące około 600 kg akumulatory
zapewniają zasięg powyżej 100 km, co
w wielu przypadkach przekracza dystans
pokonywany dziennie w lekkim transporcie dystrybucyjnym. Wykorzystanie
stałoprądowych stacji ładowania (850 V)
pozwala na uzupełnienie 80% pojemności
baterii w ciągu 1 h, samochód może być
również ładowany prądem zmiennym
z sieci 110/230 V (w standardzie jest
gniazdo AC Level 2). Silnik elektryczny
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Fuso, wprowadzając
eCantera, daje swoim
klientom nie tylko elektryczną ciężarówkę, ale
również cały „ekosystem” pozwalający
na efektywną eksploatację pojazdu zgodnie
z wymogami współczesnego rynku flotowego

pełni również rolę bardzo skutecznego
zwalniacza. Podczas zjazdów ze wzniesień czy hamowania następuje odzysk
energii. Producent przewiduje, że trwałość pojazdu (jego akumulatorów) nie
powinna być krótsza niż 10 lat.
Wprowadzając na rynek elektryczną
lekką ciężarówkę, MFTBC reaguje na stale
rosnącą potrzebę cichego i bezemisyjnego
transportu dystrybucyjnego w centrach
miast. eCanter jest przy tym nie tylko
przyjazny dla środowiska naturalnego, ale
też nadzwyczaj oszczędny i ekonomiczny
dla klientów. W porównaniu z wersją
z konwencjonalnym silnikiem wysokoprężnym możliwe jest obniżenie kosztów
eksploatacji nawet o 1000 euro na każde
10 000 przejechanych kilometrów. Co istotne, Fuso wprowadzając eCantera, daje
swoim klientom nie tylko elektryczną
ciężarówkę, ale również cały „ekosystem”
pozwalający na efektywną eksploatację
pojazdu zgodnie z wymogami współczesnego rynku flotowego. Użytkownik otrzymuje zatem wsparcie w postaci zdalnej
diagnostyki predykcyjnej, każdy pojazd
jest stale monitorowany pod kątem wykorzystania energii gromadzonej w akumulatorach. Producent deklaruje również
wsparcie w zakresie infrastruktury ładowania. Efektywne realizowanie zadań
transportowych wspomaga system telematyczny (Truckonnect) oraz liczne
aplikacje na telefony komórkowe (lokalizacja punktów ładowania, współdzielenie ładunków itp.).

Po odchyleniu kabiny widać,
że nie ma silnika spalinowego – jego miejsce zajmują układy odpowiadające
za ładowanie akumulatorów
i konwersję napięcia

Pełna elektryfikacja
całej oferty Fuso
W trakcie zorganizowanej w październiku 2017 r. wystawy Tokyo Motor Show
firma MFTBC zapowiedziała pełną elektryfikację wszystkich ciężarówek i autobusów marki Fuso. Dzięki nowej marce
produktowej E-Fuso firma MFTBC jest
pierwszym producentem pojazdów z własną marką dla elektrycznych ciężarówek
i autobusów. W nadchodzących latach
wszystkie modele ciężarówek i autobusów Fuso otrzymają dodatkowy, elektryczny wariant. Wprowadzenie tych
modeli na rynek będzie zależeć od technicznych możliwości realizacji oraz uwarunkowań ekonomicznych.
W procesie elektryfikacji swoich ciężarówek i autobusów Fuso będzie intensywnie korzystać z bogatych doświadczeń i zdobyczy technologicznych

koncernu Daimler, który również intensywnie inwestuje w elektromobilność,
konsekwentnie wykorzystując przy tym
synergie między działami samochodów
osobowych i użytkowych. Firma Deutsche
Accumotive – również należąca do koncernu Daimler – zaopatrzy pojazdy ciężarowe E-Fuso w akumulatory. Z kolei
Mercedes-Benz Energy – specjalista od
stacjonarnych systemów magazynowania
energii – opracuje rozwiązania zapewniające tym akumulatorom drugi cykl
życia. Daimler ma ponadto udziały w firmie ChargePoint, największym na świecie dostawcy stacji ładowania i przynależnej infrastruktury, a także w spółce
StoreDot – izraelskim start-upie, rozwijającym nowe technologie szybkiego ładowania akumulatorów.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjecia: © D. Piernikarski
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Do wielu zadań
Stralis X-Way to nowa gama samochodów Iveco dla transportowej branży budowlanej
i komunalnej. Założeniem było stworzenie pojazdów wszechstronnych, które połączą
zalety długodystansowych Stralisów XP z wytrzymałością budowlanych Trakkerów.

Do wyboru są trzy
wysokości zawieszenia
– konfigurowane w zależności od tego, czy samochód będzie częściej
jeździł po szosie, czy
po wertepach

zięki modułowej konstrukcji podwozia samochody z nowej gamy
można dopasować do wielu zadań
transportowych. Mogą one służyć jako
betonomieszarki, wywrotki, hakowce,
bramowce, pojazdy do transportu drewna, żurawie z platformą, pojazdy asenizacyjne czy wywrotki. Podczas premiery
Stralisa X-Way Ryszard Mrozek, menedżer produktów gamy ciężkiej Iveco,
mówił o „ekstremalnym podejściu” do
kwestii modułowej konfiguracji pojazdów. „Mogą być ściśle dopasowane do
specyfiki każdego sposobu eksploatacji.
Jest to podstawowy atut w sektorze przewozów specjalizowanych, gdzie indywidualizacja jest bardziej zasadą niż wyjątkiem” – podkreślał.

logację terenową i zapewnia wymagane
osiągi na odcinku off-roadowym. Prześwit, podobnie jak w „On+”, jest powiększony w stosunku do modelu bazowego „On” o 60 mm, kąt natarcia wynosi
ponad 25°.

Wysokość zawieszenia

Silniki i skrzynie biegów

Wysokość zawieszenia Stralisa X-Way
dobiera się do trasy, jaką samochód będzie pokonywał najczęściej. Konfiguracja
„On” jest przewidziana głównie do jazdy
szosowej, gdzie liczy się wygodny dostęp
do kabiny i szerokie pole widzenia kierowcy. „On+” to konfiguracja pośrednia,
półterenowa, z prześwitem zwiększonym o 60 mm i wyższym kątem natarcia. Konfiguracja „Off” ma pełną homo-

X-Way może być napędzany przez
silniki Cursor w trzech pojemnościach:
9, 11 (nowość w wersjach 6×4 i 8×4) oraz
13 litrów, w dziewięciu wariantach mocy
od 310 do 570 KM (228–429 kW). Do wyboru są trzy skrzynie biegów: manualna 16-biegowa Ecosplit, automatyczna
6-biegowa Allison oraz zautomatyzowana ZF Hi-Tronix z 12 lub 16 przełożeniami. Oferta obejmuje wersje 2- i 4-osio-
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we, w tym wariant 8×4 Tridem, różne
przystawki odbioru mocy, w tym PTO
montowaną między silnikiem a skrzynią
biegów, przenoszącą do 2450 Nm momentu obrotowego. Terenowe właściwości zwiększa hydrostatyczny napęd
Hi-Traction. To nowość w Stralisie X-Way,
zapewniająca dodatkowy hydrauliczny
napęd przednich kół, włączający się
i wyłączający automatycznie.
Niektórzy nabywcy docenią wariant
napędzany gazem ziemnym. To np. operatorzy świadczący usługi logistyczne
dla branży budowlanej w centrach miast,
gdzie obowiązują ograniczenia wjazdu
dla samochodów z silnikami wysokoprężnymi, lub na całodobowych placach
budowy, gdzie trzeba przestrzegać norm
emisji hałasu.
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Ładowność wywrotki na bazie
Stralisa X-Way zwiększają takie
rozwiązania, jak pneumatyczne
zawieszenie, aluminiowe
obręcze kół oraz zbiorniki
powietrza i paliwa

Stralis X-Way Super Loader –
wersja specjalnie pod betonomieszarki. Gotowa do jazdy waży
8845 kg, a więc o ponad 350 kg
mniej niż pojazdy konkurencji

Super Loader
Do betonomieszarek Iveco proponuje podwozia w specjalnej wersji Super Loader. Pojazd z podwoziem 8×4
i 9-litrowym silnikiem Cursor 9 o mocy
400 KM (294 kW) w stanie gotowym
do jazdy waży tylko 8845 kg – potwierdził to niezależny ośrodek certyfikujący
UTAC. To znaczy, że Super Loader ma
najniższą w swojej klasie masę własną.
Osiągnięto to przez przeprojektowanie
tylnego mechanicznego zawieszenia, udoskonalenie ramy podwozia i jej poprzecznych segmentów. Zastosowano nowe
1-piórowe resory z przodu i 2-piórowe
resory z tyłu, bezsprzęgłową przystawkę
odbioru mocy przenoszącą 800 Nm momentu obrotowego. Opcjonalne wyposażenie stanowią aluminiowe obręcze
kół i zbiorniki paliwa.

TCO
Stralis X-Way jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania obniżające
koszty utrzymania wypróbowane w modelu Stralis XP. Gruntownie przeprojektowano zespół napędowy, aby oferował
lepsze parametry pod względem osiągów
i zużycia paliwa. Opatentowany układ
oczyszczania spalin Hi-SCR ogranicza
emisję tlenków azotu o 97% i nie wymaga regeneracji na postoju. Do mniejszego spalania przyczynia się oszczędzający energię osprzęt silnika (m.in.

sprężarka z rozłącznym sprzęgłem i alternator z funkcją odzysku energii) oraz
elektroniczne układy wspomagające,
czyli np. system Hi-Cruise, w którym
zintegrowano funkcje przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem
oraz Eco-Roll.

Kabiny
Modułowe podejście zastosowane
w Stralisie X-Way dotyczy także kabin.
Klienci mogą wybierać wersje najlepiej
odpowiadające czasowi spędzanemu
w trasie: krótką kabinę z niskim dachem, kabinę sypialną z niskim lub średnim dachem lub najbardziej komfortową
kabinę sypialną zaprojektowaną specjalnie pod kątem wygody kierowcy pracującego na długich trasach.

Opony
Stralis X-Way jest dostępny z oponami
Michelin X Works, opracowanymi z myślą o dostawach na plac budowy. Opony
w rozmiarze 315/80 R 22,5 i 13 R 22,5
na osie kierowane i napędowe mają obniżone opory toczenia.
Z myślą o firmach przewozowych od
pierwszego kwartału 2018 r. do oferty
dodane zostaną opony Michelin X Multi
Energy. Nowe opony zapewnią im mniejsze zużycie paliwa i emisję CO2 bez
uszczerbku na trwałości i bezpieczeństwie, a także możliwość pogłębiania
i wymiany bieżnika.

Opracowała Katarzyna Wachowiak
Zdjęcia: © Iveco
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Daimler i Kamaz w jednym
stali domu…
Dariusz Piernikarski

Kamaz PTC – rosyjski gigant produkujący samochody ciężarowe. Daimler-Kamaz
Rus – joint venture odpowiadające za produkcję ciężarówek Mercedes-Benz i Fuso
Canter na terenie Federacji Rosyjskiej. Przybliżymy nieco tych obu producentów
i ich fabryki w Nabierieżnych Czełnach w Tatarstanie.

grudniu 2008 r. niemiecki
koncern Daimler AG nabył
10% kapitału zakładowego
Kamaza, co stanowiło początek nowego
strategicznego partnerstwa między tymi
producentami pojazdów. W ramach tego
partnerstwa Kamaz PTC i Daimler AG
podpisały w 2009 r. porozumienie dotyczące utworzenia dwóch wspólnych
spółek joint venture: Fuso Kamaz Trucks
Rus w celu produkcji i sprzedaży lekkich
samochodów dostawczych Fuso Canter
w Rosji i Mercedes-Benz Trucks Vostok
w celu produkcji i sprzedaży samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Actros
i Axor. Obecnie udział Daimler AG w Kamaz PTC wynosi 15%. Utworzenie dwóch
oddzielnych spółek nie było jednak zbyt
dobrym pomysłem, dlatego w 2015 r.
obie firmy połączyły się, tworząc Daimler-Kamaz Rus. Głównym miejscem produkcji jest fabryka w Nabierieżnych Czełnach. W tym samym mieście ulokowana
jest również największa z fabryk Kamaz PTC.

Wiele kompletnych komponentów, np. silniki czy kabiny, przyjeżdża z niemieckiej fabryki
w Wörth, jednak też bardzo wiele części do ciężarówek Mercedes-Benz dostarczają
lokalni poddostawcy; dzięki temu spółka Daimler-Kamaz Rus pod względem podatkowym i celnym traktowana jest jak producent lokalny, rosyjski

Rosyjska fabryka Mercedesów
Fabryka, w której powstają ciężarówki Mercedes-Benz i Fuso Canter rozlokowana jest w specjalnej strefie gospodarczej w Nabierieżnych Czełnach,
na której terenie działają również inne
przedsiębiorstwa, niekoniecznie związane z branżą motoryzacyjną. Cały obszar spółki Daimler-Kamaz Rus – budynki
administracyjne, hale produkcyjne, infrastruktura okołoprodukcyjna – są wyraź-
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nie wyodrębnione. Oczywiście wszystko
należało niegdyś do wszechpotężnego
Kamaza, jednak transformacje ekonomiczne w Federacji Rosyjskiej wymusiły bardziej otwarte, chciałoby się rzec
– kapitalistyczne podejście do biznesu.
Bliskość Kamaza ułatwia wiele procesów
logistycznych, pozwoliła również na zrealizowanie koncepcji dotyczącej wspólnej inwestycji: zakładu budowy kabin
wraz z lakiernią (o tym przedsięwzięciu
wspominam w wątku o Kamazie).

| BIZNES |

Na pierwszy rzut oka linia montażu niewiele różni się od tych, które można
zobaczyć w innych fabrykach ciężarówek w Europie Zachodniej

Mimo że budynki wyglądają na dość
leciwe, to ich wnętrza przystosowano
całkowicie do standardów, jakie obowiązują w niemieckich fabrykach Mercedesa-Benza. Dotyczy to zarówno linii
produkcyjnych, jak i pomieszczeń biurowych i socjalnych. W pierwszym okresie obecnych tu było wielu inżynierów
z Niemiec, którzy nadzorowali uruchomienie produkcji i czuwali później nad
jej przebiegiem. Nic więc dziwnego, że
chciano im zaproponować jak najlepsze
warunki pracy.

Spółkę pomiędzy firmami Daimler
i Kamaz zawiązano w 2008 r., jednak
pierwsza ciężarówka Mercedes-Benz zjechała z linii montażowej dopiero na początku 2010 r. W czasie gdy odwiedzałem
rosyjską fabrykę Daimler-Kamaz Rus,
produkcja roczna kształtowała się na poziomie ok. 6000 samochodów, co odpowiadało aktualnym potrzebom rynku.
Zakład ma jednak potencjalne możliwości zwiększenia produkcji. Zatrudnienie to 450 pracowników produkcyjnych oraz ok. 100 administracyjnych –
są to osoby pracujące w różnych działach,
np. inżynieryjnym (produkcja), księgowym, administracyjnym czy informatycznym. Fabryka zajmuje powierzchnię
35 tys. m2, w tym ok. 22 tys. m2 to hale
produkcyjne i obszary logistyczne.

Heiko Schulze,
dyrektor generalny spółki
Daimler-Kamaz Rus

Kryzys, który na rynku rosyjskim był wyraźnie widoczny
w 2014 r., w 2015 jeszcze bardziej się pogłębił. Sprzedaż samochodów ciężarowych, zwłaszcza tych droższych, oferowanych przez producentów z Unii Europejskiej, drastycznie spadła.
Mercedes-Benz Trucks Vostok – spółka joint venture, która
działała na terenie Federacji Rosyjskiej – musiała zmierzyć się
z trudną sytuacją. Co można zrobić, gdy nie ma praktycznie
popytu na ciężarówki? Jedynym sposobem na przetrwanie była
redukcja kosztów i usprawnienie działania całej organizacji.

Powstające w Nabierieżnych Czełnach samochody Mercedes-Benz czy Fuso
z konstrukcyjnego punktu widzenia są
identyczne z tymi, jakie były produkowane w niemieckiej fabryce w Wörth czy
portugalskim Tramagal. Oczywiście są to
starsze modele, gdyż w Rosji obowiązują
inne normy czystości spalin, a modele
poprzedniej generacji (Actros MP3) nadal cieszą się dużym zainteresowaniem.
Ze względu na rosyjskie przepisy część
komponentów jest produkowana przez
lokalnych poddostawców.
Joint venture Daimler-Kamaz Rus
jest skoncentrowane w 100% na produkcji pojazdów marki Fuso (model Canter)
oraz Mercedes-Benz. Spółka produkuje
w zakładzie produkcyjnym w Nabierieżnych Czełnach ponad 30 różnych wariantów modeli Mercedes-Benz Actros,
Atego, Axor, Unimog, Zetros, a także ciężarówek Fuso. Od 2018 r. produkowany
będzie również nowy Actros. W swej sieci
sprzedaży spółka ujmuje jednak 4 marki:
Mercedes-Benz, Fuso, Setra oraz SelecTrucks. Sieć handlowa Daimler-Kamaz
Rus to około 70 autoryzowanych dealerów i centrów serwisowych we wszystkich regionach Rosji.
Mercedes-Benz na koniec 2017 r.
oczekuje dobrych wyników pod względem sprzedaży i poprawy udziałów rynkowych na rynku rosyjskim do ponad
20% w grupie importerów europejskich
(przewidywany poziom sprzedaży w tej
grupie to ok. 20–24 tys. samochodów).
Najprawdopodobniej będzie to historycznie najlepszy rok dla Daimlera w Rosji.
Zostanie osiągnięty najwyższy poziom
sprzedaży samochodów ciężarowych

Pierwszym krokiem było połączenie z Fuso Kamaz Trucks Rus
– tak w 2015 r. powstała spółka Daimler-Kamaz Rus.
W naszym zakładzie produkcyjnym w Nabierieżnych Czełnach
zatrzymywaliśmy produkcję, zwolniliśmy także część pracowników, co oczywiście nie było dobrze przyjęte. Musieliśmy dokładać wszelkich starań, aby w naszym bilansie finansowym roku 2015 być jak najbliżej zera – oczywiście
o jakimkolwiek zysku nie było mowy. To był bardzo trudny
rok, myślę że nie tylko dla marki Mercedes-Benz, ale dla całego sektora transportowego w Rosji. W 2016 r. rozpoczęło
się bardzo powolne wychodzenie z kryzysu, dopiero w 2017 r.
producenci odczuli dynamiczne ożywienie rynku. Sprzedaż została więcej niż podwojona.
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Mercedes-Benz, prognozuje się bowiem
sprzedaż powyżej 4000 nowych pojazdów, oraz ponad 1500 szt. Fuso Canter.
Zdecydowana większość (80–90%) z nich
zostanie zmontowana na terenie Federacji
Rosyjskiej. Uzyskany zostanie również wysoki obrót ze sprzedaży części zamiennych.
To wszystko przełoży się także na bardzo dobry wynik finansowy całej spółki.
Tym samym Daimler-Kamaz Rus jawi się
jako spółka o bardzo dobrej pozycji.

Jürgen Olberding,
dyrektor operacyjny, zastępca dyrektora
generalnego Daimler-Kamaz Rus

Zarówno sam Daimler AG, jak i Daimler-Kamaz Rus są głęboko przekonane
co do przyszłego rozwoju rynku samochodów ciężarowych w Federacji Rosyjskiej. Aby być częścią tego procesu, trzeba być jak najbliżej klientów.
Działanie takie jest częścią globalnej strategii marki Mercedes-Benz dotyczącej
naszej obecności na lokalnych rynkach. Dlatego produkujemy nasze samochody w Rosji, Turcji, mamy dużą fabrykę w Brazylii, w wielu innych krajach realizujemy montaż w systemie CKD. To jest właśnie sposób na to, by
być blisko klienta. Będąc w spółce z Kamazem, jeszcze bardziej możemy te
więzi zacieśniać, a jednocześnie korzystamy z możliwości naszego partnera
w zakresie np. tłoczenia blach czy spawania. Joint venture ułatwia nam również dostęp do siły roboczej. W naszych wspólnych działaniach w przyszłości będziemy nawet współdzielić linie produkcyjne i ich wyposażenie –
chodzi oczywiście o powstającą fabrykę kabin.
Uzyskujemy zatem – z punktu widzenia marki Mercedes-Benz – wiele korzyści ze współpracy z tak silnym partnerem jak Kamaz. Myślę również, że
druga strona jest z tej współpracy zadowolona, chociażby w zakresie podnoszenia jakości produktu, dostępu do nowoczesnych technologii czy wspólnych zakupów niektórych komponentów.
Naszym celem strategicznym jest to, aby stać się numerem jeden w grupie
importerów. Nigdy nie uda nam się pokonać Kamaza czy to pod względem
liczby sprzedanych pojazdów, czy też finansowym. W grupie 7 największych
graczy – producentów zachodnich – chcemy stać się liderem. Jeśli cel taki
może osiągnąć Mercedes-Benz Trucks w Europie Zachodniej, to jest to też
możliwe w Rosji. Oceniam, że w tym roku jeszcze się to nam nie uda, najprawdopodobniej znajdziemy się na drugim miejscu, ponieważ Volvo Trucks
radzi sobie bardzo dobrze i wątpię, aby udało się nam dogonić naszego szwedzkiego konkurenta. Warto przypomnieć, że marka ta jest obecna na rynku
rosyjskim znacznie dłużej niż my – są od 1972 r., gdy nasza działalność w wymiarze profesjonalnym zaczęła się w 2010 r., dysponują również lepiej rozbudowaną siecią sprzedaży i serwisów. Jednak do roku 2020 zajęcie pierwszego miejsca w wielkiej siódemce jest jak najbardziej realne. Musimy być
szybsi i lepsi.
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Produkowane w Rosji ciężarówki Mercedes-Benz czy Fuso z konstrukcyjnego punktu widzenia są identyczne z tymi, jakie
były produkowane w niemieckiej fabryce
w Wörth czy portugalskim Tramagal; są to
starsze modele, ale produkcja nowego
Actrosa zacznie się w 2018 r.

Kamaz – rosyjski gigant
Kamaz (Kamskij Avtozawod) powstał
w 1969 r. na podstawie uchwały Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii
ZSRR i Rady Ministrów ZSRR. Pierwsza
ciężarówka Kamaz zjechała z linii produkcyjnej fabryki w Nabierieżnych Czełnach
16 lutego 1976 r., 2 lutego 2012 r. świętowano wyprodukowanie 2 mln samochodów. Do końca września 2017 r. fabrykę Kamaz opuściło ponad 2 230 000
pojazdów. W dużej mierze to dzięki założeniu firmy Kamaz niewielka osada Nabierieżnyje Czełny nad brzegami rzeki
Kamy w dzisiejszym Tatarstanie rozrosła się – dziś żyje tam około 524 000
mieszkańców.
Grupa Kamaz to największa firma
samochodowa w Federacji Rosyjskiej.
Firma jest częścią państwowej korporacji Rostec. Kapitał zakładowy obejmuje
35,36 mld rubli (ok. 515,5 mln euro).
Większość akcji jest własnością rządu
i banków komercyjnych. Grupę Kamaz
PTC tworzy obecnie ponad 89 firm z Rosji,
krajów WNP i firm zagranicznych. Przedsiębiorstwa te zatrudniają w sumie ok.
36 000 pracowników. Dziś zakłady Kamaz to 9 fabryk rozlokowanych także
poza Rosją, wyspecjalizowanych w pro-
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Produkcja na poziomie 38 000 pojazdów (szacunki
na 2017 r.) wymusza organizację linii technologicznych
pozwalających na tak dużą skalę wytwarzania

dukcji różnych podzespołów. Kamaz PTC
jest jednym z 20 największych producentów ciężkich samochodów ciężarowych na świecie.
Jednolita baza wytwórcza Grupy Kamaz PTC obejmuje cały cykl produkcji samochodów ciężarowych, począwszy od
projektowania, produkcji, montażu pojazdów i komponentów, a skończywszy
na sprzedaży gotowych produktów i sieci
serwisowej. Realizację złożonych procesów produkcyjnych zapewnia kilka dużych
zakładów zajmujących się produkcją samochodów ciężarowych. Na terenie przemysłowym Nabierieżnyje Czełny znajdują się m.in. takie zakłady, jak odlewnia,
kuźnia, fabryka silników, tłocznia blach,
montaż, zakład naprawy i produkcji narzędzi. Główne spółki zależne ulokowane
poza granicami miasta to NEFAZ PTC
(naczepy) i TZA PTC (zabudowy, głównie
betonomieszarki i pompy do betonu).
W Nabierieżnych Czełnach powstaje
obecnie nowa fabryka o rocznej zdolności produkcyjnej 55 000 kabin. Budowa

Z lewej kabina Kamaza 43114 starszej
generacji, z prawej wnętrze kabiny
Kamaza Neo T1825; skok jakościowy
nie wymaga komentarza…

© Kamaz

Niepowtarzalną okazją podczas wizyty w fabryce Kamaza była możliwość porównania samochodów starszej generacji (K65115) z Kamazem
Neo podczas krótkiej przejażdżki na przyfabrycznym torze – bezsprzecznie jest to różnica klas,
chociaż starsze modele (Euro III) cieszą się
wciąż dużym popytem

rozpoczęła się w marcu 2016 r. i ma
zostać zakończona do 2018 r. Osiągnięcie pełnej mocy produkcyjnej jest planowane na lata 2019–2020. W zakładzie
powstawać będą kompletne szkielety kabin, skąd polakierowane będą trafiać na
linie montażu wyposażenia. Równolegle
będą tam powstawać kabiny do ciężaró-

wek Kamaz oraz Mercedes-Benz produkowanych przez spółkę Daimler-Kamaz
Rus. Fabrykę tworzyć będą 4 zakłady:
spawalnia, lakiernia, zakład logistyki oraz
centrum energetyczne o łącznej powierzchni 67 900 m2. W budowę zainwestowanych zostanie ok. 400 mln euro.
Specjaliści z Kamaza oceniają, że sprzedaż samochodów ciężarowych o dmc.
w przedziale od 14 do 40 t na terenie Federacji Rosyjskiej wyniesie w 2017 r. ok.
58 000 pojazdów. Jest to o 44% więcej
niż w 2016 r. Kamaz sprzedał w 2016 r.
34 400 pojazdów, w 2017 r. przewiduje się
sprzedaż przekraczającą 38 tys. pojazdów,
z czego ok. 5200 trafi na eksport. Producent nadal utrzymuje wiodącą w Rosji
pozycję na rynku ciężkich samochodów
ciężarowych: udział firmy wynosi 51%.
Zgodnie z planem biznesowym na rok
2018 Kamaz zamierza sprzedać 43 100
pojazdów, na rynku rosyjskim sprzedanych zostanie 37 000, 6100 zostanie wyeksportowanych. Oczekuje się, że zysk
netto wyniesie 1586 mln rubli, a przychody wyniosą 171,3 mld rubli.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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D-TEC: innowacje
w każdym detalu
Dariusz Piernikarski
Należąca do holenderskiej Grupy Vlastuin marka
D-TEC jest znana na rynku transportowym jako
producent naczep do przewozu kontenerów oraz
cystern do przewozu produktów stałych i płynnych.
Zarząd firmy w swych działaniach postępuje
zgodnie z zasadą: co dotyczy transportu, dotyczy
również nas – stać w miejscu, to cofać się.

poprzednim numerze „Samochodów Specjalnych” pisaliśmy o nowościach w ofercie firmy Kraker Trailers – producenta
naczep z ruchomą podłogą. Firmę tę odwiedziliśmy, korzystając z zaproszenia
TrailerTec Polska. W programie wyjazdu
do Holandii znalazła się również firma
D-TEC Products – czas zatem na relację
z wizyty u tego producenta.

Grupa Vlastuin i D-TEC
Historia marki D-TEC sięga roku 1959,
gdy Jan van Vlastuin założył zakład produkcji pieców grzewczych w Maarsbergen w Holandii. Wkrótce firma Vlastuin
Metaalconstructie rozpoczęła projekto-

© D. Piernikarski

Naczepy podkontenerowe D-TEC Combitrailer to unikatowa na rynku konstrukcja: pojazd można podzielić na dwie części, co pozwala na jednoczesne ładowanie lub rozładowywanie dwóch kontenerów
20-stopowych
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Zastąpienie ramy podłużnicowej belką
centralną wykonaną ze stali o podwyższonej wytrzymałości pozwoliło
na zmniejszenie masy pojazdu,
przy jednoczesnym zachowaniu pożądanej wytrzymałości i sztywności

D-TEC Flexliner – nowa naczepa
samowyładowcza z osią skrętną
Swoją pierwszą wywrotkę z osią skrętną Flexliner firma D-TEC
zaprezentowała szerszej publiczności na targach Mobiliteits RAI w Amsterdamie (październik) oraz Agritechnica w Hanowerze. Najważniejsze
cechy charakterystyczne wywrotki Flexliner to niska masa własna oraz
układ skrętu wymuszonego opracowany przez D-TEC wspólnie z VSE.
Nowy produkt spełni oczekiwania klientów działających w branży rolniczej, oczekującej coraz bardziej specjalistycznych pojazdów do zastosowań agro, a takimi właśnie są wywrotki Flexliner z osiami skrętnymi.
Układ skrętu osi D-TEC to rozwiązanie sprawdzone i od ponad 30 lat stosowane w cysternach. Zastosowanie w pojazdach przeznaczonych dla
branży rolnej daje natychmiastową korzyść eksploatacyjną: naczepa
wywrotka może z łatwością manewrować na ograniczonej przestrzeni,
bez niszczenia kołami upraw czy uszkadzania nawierzchni. Mniejszemu
zużyciu ulegają również opony.
Podczas rozładunku naczep samowyładowczych istnieje ryzyko utraty
stabilności, przechylenie na bok, a nawet wywrócenie pojazdu – zwłaszcza gdy pojazd stoi na nierównym czy miękkim podłożu i jest narażony
na działanie bocznego wiatru. Zastąpienie ramy podłużnicowej belką centralną wykonaną ze stali o podwyższonej wytrzymałości pozwoliło na
zmniejszenie masy pojazdu przy jednoczesnym zachowaniu pożądanej
wytrzymałości i sztywności. Obliczenia wykonane w D-TEC wskazują,
że stabilność naczepy z belką centralną jest ok. 10 razy większa niż pojazdu z klasyczną ramą drabinową. Z kolei układ skrętu wymuszonego
osi (mechanizm cięgnowy połączony ze sprzęgiem siodłowym) poprawił manewrowość pojazdu i pozwolił na bezpieczne stosowanie na
ograniczonych przestrzeniach. Naczepa D-TEC Flexliner może być stosowana w różnych branżach i do przewożenia różnych materiałów, np.
szlamu, zboża, buraków, papieru z recyklingu itd. Odzwierciedleniem elastyczności zastosowań jest nazwa: Flexliner.
Pokazany na targach prototyp wywrotki Flexliner miał aluminiową skrzynię o pojemności 55 m3. Dostawy do klientów holenderskich już rozpoczęto, przy czym D-TEC zamierza budować na podwoziu wersje precyzyjnie dostosowane do potrzeb klientów. Przykładem może być ważąca
8200 kg wywrotka Flexliner ze skrzynią o pojemności 47 m3 wykonaną ze stali Hardox o grubości 3 mm. Pojazd ten będzie wykorzystywany
w firmie Van der Stelt do transportu osadów ściekowych. Zbudowano
również cysternę wywrotkę, w której firma Van Leendert będzie przewozić paszę dla zwierząt (skórki z ziemniaków). W tym przypadku zbiornik ze stali nierdzewnej (grubość blach 2,5 mm) ma pojemność 36 m3,
a pojazd bez ładunku waży 8450 kg.

© D-TEC
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Pokazany
na targach prototyp wywrotki Flexliner
miał aluminiową
skrzynię o pojemności 55 m3

wanie i produkcję elementów metalowych na podstawie specyfikacji klienta.
Pod koniec lat 70. firma zaczęła w coraz większym stopniu zaopatrywać sektor transportu w komponenty, na tyle by
w 1981 r. przenieść ich produkcję do
nowej fabryki w Kesteren. W 1987 r. wyprodukowano pierwsze naczepy – cysterny (VMA Tank Trailer) przeznaczone
do transportu obornika, osadów i innych
produktów stałych i płynnych. W 1993 r.
opatentowano konstrukcję dzielonej naczepy podkontenerowej Combitrailer. Aby
zapewnić bardziej kompletny pakiet produktów i usług, na początku lat 90. Vlastuin przejął fabrykę metalową Marver
w celu produkowania blach i konstrukcji.
W 1997 r. zdecydowano się utworzyć
odrębną markę D-TEC, pod którą zaczęto sprzedawać produkowane rozwiązania transportowe. Było to wynikiem
dalszego rozwoju naczepy Combitrailer.
Była to (i jest nadal) unikatowa na rynku
konstrukcja, ponieważ pojazd ten można
podzielić na dwie części, co pozwala na
jednoczesne ładowanie lub rozładowywanie dwóch kontenerów 20-stopowych.
W 2008 r. Vlastuin przejął również Vervat Staal – świadczona przez tę firmę obróbka cięższych i grubszych komponentów stalowych była specjalnością, która
idealnie pasowała do wymagań klientów.
Po śmierci założyciela Jana van Vlastuina w 1997 r. jego syn Gerrit kontynuował działalność poza Grupą Vlastuin
i założył biuro inżynieryjne Vlastuin Mest
Applications (VMA). Obecnie VMA jest
liderem rynku w zakresie pobierania
próbek, rejestracji danych i sprzętu do
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Nowa cysterna rolnicza D-TEC

W swoich naczepach D-TEC
stosuje innowacyjne zawieszenie pneumatyczne, w którym
zrezygnowano z typowych
teleskopowych amortyzatorów
rurowych

© D-TEC

Kolejną premierą D-TEC, pokazaną na jesiennych targach Agritechnica, była 3-osiowa
naczepa cysterna przeznaczona do zastosowań rolniczych – przewozu obornika.
Pojazd waży tylko 5250 kg, ma zaledwie 4,6 m długości, krótki rozstaw osi rekompensuje brak osi skrętnych, zbiornik ma pojemność 30 m3. Elementy układu napełniania i opróżniania (pompy) zostały zabudowane w tylnej części i rozłożone wzdłuż
pojazdu tak, aby zapewnić większą elastyczność w zakresie za- i rozładunku. Cysterna
została również wyposażona w czujnik podczerwieni drugiej generacji (Near Infra Red
– NIR). Czujnik ten jest wykorzystywany (zgodnie z wymaganiami holenderskich
przepisów) do określania składu chemicznego rozrzucanego na polach obornika,
określana jest zawartość azotu (N2), amoniaku (NH4), związków fosforu (P2O5), potasu (K2O) i substancji suchej.
Aby utrzymać masę własną na jak najniższym poziomie, konstruktorzy D-TEC zdecydowali, aby pompę wyposażyć w aluminiową obudowę, z aluminium wykonano również niezbędny osprzęt instalacji. Aby zwiększyć manewrowość i jednocześnie zmniejszyć niszczące oddziaływanie naczepy na nawierzchnię, układ jezdny wyposażono
w system Wabco Optiturn.
Cysterna ma system recyrkulacji pozwalający użytkownikowi na mieszanie i przedmuchiwanie (oczyszczanie) zbiornika w trakcie rozładunku. Gdy współpracujący
rozrzutnik pobiera ładunek, możliwe jest równoczesne oczyszczanie wnętrza zbiornika, podobnie gdy następuje zrzut zawartości cysterny do zbiorników z zaworami
systemu Andock. Tym samym cysterna jest natychmiast gotowa do następnego
załadunku. Pompę można również wykorzystać do załadunku innych zbiorników lub
opróżniania silosów.
Naczepę wyposażono w innowacyjny system zawieszenia pneumatycznego, opracowany wspólnie przez D-TEC, VDL Weweler oraz Firestone. Istotą jest zastąpienie
klasycznych amortyzatorów rurowych pneumatycznymi elementami tłumiącymi.
Układ ten nie ma części narażonych na zużycie, nie ma również konieczności okresowej wymiany amortyzatorów. Efektem jest optymalne tłumienie drgań pod obciążeniem, lepsza stabilność podczas jazdy (zwłaszcza przy częściowo napełnionym
zbiorniku cysterny), mniejsze zużycie opon oraz zmniejszenie wielkości sił przenoszonych
na ramę podwozia. To praktycznie bezobsługowe rozwiązanie było nominowane do
nagrody Trailer Innovation 2017 w kategorii komponenty.

ważenia gnojowicy. VMA jest jedyną
firmą na rynku, która może zaoferować
kompletny pakiet pomiarowy własnej
produkcji. W 2006 r. Gerrit van Vlastuin
stał się 100-procentowym właścicielem
Grupy Vlastuin.
Obecnie Grupa Vlastuin działa w kilku kluczowych obszarach biznesowych.
Jest dużym podwykonawcą wytwarzającym strukturalne komponenty stalowe
(elementy ramion żurawi, napędów gąsienicowych, płyt podłogowych ciężkich
podwozi) dla różnych producentów końcowych (jak m.in. Terberg, Nooteboom,
Kubota, VDL Weweler, Kraker).
Pod marką D-TEC produkowane są
użytkowe pojazdy drogowe – naczepy
podkontenerowe, cysterny i wywrotki.
W 2010 r. firma D-TEC opracowała nową
linię produktową: chwytaki do sortowania i wyburzania. Ambicją D-TEC jest
sprzedaż chwytaków do sortowania i wyburzeń na całym świecie. W ramach
Grupy Vlastuin prowadzona jest również sprzedaż traktorów oraz rolniczych
maszyn ogrodowych (Vlastuin Mechanisatie). Działa również serwis pojazdów drogowych i rolniczych.
Obrót roczny Grupy Vlastuin sięga
70 mln euro rocznie, firma zatrudnia obecnie ok. 250 pracowników. W 2016 r. uruchomiono nową spawalnię podwozi o powierzchni 5500 m2, a w 2017 r. na terenie
przylegającym do dotychczas zajmowanego rozpoczęto budowę nowej hali o planowanej powierzchni 6000 m2, która
znacznie rozszerzy możliwości produkcyjne. Znajdzie się tam nowoczesny magazyn oraz zostanie przeniesiona produkcja wywrotek.

Naczepy D-TEC
D-TEC jest wiodącym specjalistą
w produkcji naczep do przewozu kontenerów – zarówno tych maksymalnie prostych, przystosowanych do transportu
kontenerów jednej wielkości, jak i wielofunkcyjnych, dzielonych i rozsuwanych
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3-osiowa naczepa cysterna przeznaczona do przewozu obornika
waży tylko 5250 kg, ma zaledwie
4,6 m długości, krótki rozstaw osi
rekompensuje brak osi skrętnych,
zbiornik ma pojemność 30 m3
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Montaż końcowy naczep w D-TEC prowadzony jest na 6 stacjach
– powstaje 6 pojazdów
jednocześnie, wydajność produkcji to 7–8
naczep dziennie

W spawalni pracuje 12 robotów spawalniczych, mają one możliwość
spawania ciągłego elementów o długości nawet do 13,6 m (czyli
kompletnych ram); na 3 stanowiskach pracują roboty specjalistyczne
– ze względu na dużą elastyczność programu produkcyjnego roboty
samoczynnie identyfikują rodzaj przetwarzanego półproduktu i odpowiednio dobierają program sterujący przebiegiem spawania

reklama

naczep uniwersalnych, przystosowanych do transportu jednostek ładunkowych różnej wielkości. Cechą wspólną podkontenerówek D-TEC jest optymalna kombinacja niskiej masy
własnej i maksymalnej ładowności oraz prostota obsługi. Cechy te gwarantują zachowanie wysokiej wartości pojazdu przy
odsprzedaży.
Od ponad 25 lat w ofercie D-TEC znajdują się naczepy podkontenerowe należące do rodzin Flexitrailer oraz Combitrailer.
W 2011 r. zmodernizowano cały program produkcyjny – tak
powstały pojazdy serii S-line. Przykładem odświeżonych technicznie produktów są rodziny naczep Flexitrailer i Portmaster
(tylne sanki), Container Carrier (podwozie stałe) oraz Combitrailer. D-TEC ma na rynku holenderskim 40-procentowy
udział w sprzedaży naczep podkontenerowych.
D-TEC produkuje od 1987 r. cysterny przeznaczone do
transportu obornika, osadów i innych produktów stałych i płynnych – firma ma pod tym względem duże doświadczenie rynkowe. W programie produkcyjnym są również naczepy samowyładowcze, wśród nich na szczególną uwagę zasługują
przedstawione po raz pierwszy w 2016 r. wywrotki z ramą
w postaci centralnej belki, wyposażone w osie ze skrętem
wymuszonym.
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Flexitrailer S-line
W naczepach Flexitrailer S-line wprowadzono również zderzaki tylne
o nowej konstrukcji, zawierające zblokowane światła tylne z żarówkami LED. Lampy są zagłębione w zderzaku, dzięki czemu jest mniejsze ryzyko ich uszkodzenia. Nowym rozwiązaniem jest również zamykany panel boczny zawierający elementy obsługowe. Na osłonie
użytkownicy mogą teraz umieszczać elementy reklamowe. Zmodyfikowanie konstrukcji zawieszenia pneumatycznego osi BPW pozwoliło na obniżenie ciężaru pojazdu o ok. 70 kg, co w skali roku może
dać oszczędności w zużyciu paliwa rzędu 1000 dm3.
Podobnie jak cysterny D-TEC naczepy Flexitrailer mogą być wyposażone w innowacyjne zawieszenie pneumatyczne, w którym zrezygnowano ze stosowania typowych amortyzatorów.

© D-TEC

Zmodernizowane naczepy podkonenerowe D-TEC z rodziny Flexitrailer
S-line zostały pokazane po raz pierwszy na targach IAA 2016. Celem prac była przede wszystkim redukcja kosztów eksploatacji,
zwiększenie jakości, uproszczenie obsługi, podniesienie bezpieczeństwa i niejako przy okazji – uatrakcyjnienie wyglądu zewnętrznego. Ważną innowacją stosowaną w naczepach Flexitrailer S-line
są nowe zamki mocujące kontenery. Zmniejszenie liczby ruchomych
części było jednym z najczęstszych wymagań klientów. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom, zmodyfikowano konstrukcję bloków
wypełniających i wprowadzono składaną blokadę zamka mocującego
kontener na naczepie. Jest to skręcany zamek rozkładany z konsoli
z podwójną blokadą, jeśli to konieczne. Typowe bloki wypełniające
stały się zatem zbędne.
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Zmodernizowane naczepy podkontenerowe Flexitrailer S-line to redukcja
kosztów eksploatacji, poprawa jakości, uproszczenie obsługi, podniesienie bezpieczeństwa

Naczepy Flexitrailer
S-line mają zderzaki
tylne zawierające
zblokowane światła
tylne z żarówkami
LED – lampy zagłębione w zderzaku są
mniej narażone
na uszkodzenia

D-TEC kupuje zbiorniki swoich cystern
od dostawców zewnętrznych, jednak
w fabryce zostają one odpowiednio uzbrojone i zamontowane na podwoziu
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D-TEC wszedł w struktury grupy TrailerTec tworzonej wraz z Kraker Trailers,
aby wykorzystywać maksymalnie synergie wynikające ze wspólnej organizacji
sprzedaży i sieci serwisowej. Firma prowadzi również aktywne działania za pośrednictwem internetu, oferując w sieci
sprzedaż części zamiennych – ich dokładny rodzaj zostaje zidentyfikowany po
wprowadzeniu numeru VIN pojazdu.
Obecnie (październik 2017 r.) D-TEC pracuje pełną parą, produkując ok. 35 naczep tygodniowo.
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Produkcja od A do Z
Zintegrowany system ERP/CAD daje możliwość zaplanowania produkcji w oparciu
o bieżące zasoby materiałowe, przydzielenie zadań poszczególnym pracownikom,
porównanie założonych kosztów z faktycznymi. Firma proALPHA specjalizuje się
właśnie w tego typu oprogramowaniu dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

proALPHA
aprojektowanie produktu, jego wykonanie
i sprzedaż wymagają zaangażowania wielu
pracowników. Współpracę między nimi
mogą utrudniać zróżnicowane narzędzia informatyczne stosowane przez poszczególne działy
w firmie. Na przykład oprogramowanie inżynieryjne
CAD oderwane od oprogramowania gospodarki
magazynowej uniemożliwia szybką kalkulację
oferty cenowej niezbędnej dla działu handlowego
czy przygotowanie analizy dostępności surowców. Terminy „produkcji właściwej” rzadko są skorelowane z terminami instalacji czy uruchomienia
urządzenia, stanowiącymi kolejne zadania w projekcie. Jeśli nastąpi opóźnienie w produkcji, osoby zajmujące się tymi działaniami nie są o tym powiadamiane, co może wpłynąć na terminowość
realizacji zamówienia. Nawet zaawansowane narzędzia do planowania zleceń produkcyjnych nie
uwzględniają następstw opóźnień wytwarzania
względem kolejnych faz realizacji projektu.
Nie lepiej wygląda kwestia zarządzania dokumentacją, np. rysunkami i modelami 3D, wymaganiami technicznymi, ofertami, umowami, gwarancjami czy korespondencją, przechowywaną
zazwyczaj w komputerach poszczególnych użytkowników. Na różnych etapach realizacji projektu
pojawiają się kolejne wersje dokumentów, a ich
treść bywa opracowywana przez wielu współpracowników równolegle.
Jak to uporządkować? Integracja całkowicie
różnych systemów dostarczonych przez różnych
producentów okazuje się trudna i kosztowna.

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 proALPHA
dla firm produkcyjnych udzieli doradca,
tel.: 721 970 200. Warto zajrzeć też na
www.proalpha.com/pl.

Sensowniejsze jest wdrożenie zintegrowanego
środowiska ERP/CAD oferowanego przez jednego
dostawcę. Taki właśnie produkt dostarcza firma
proALPHA. Standardowa struktura systemu proALPHA pozwala na opisanie etapów projektu,
w tym procesów produkcji, wynikających z nich
zadań i wskazanie najważniejszych punktów do
realizacji. Daje też możliwość alokowania zasobów,
czyli przypisywania osób i środków do poszczególnych zadań.
Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość budżetowania zadań i porównywania założonych kosztów z faktyczne poniesionymi (na
podstawie faktur, kart pracy itp.). System proALPHA ma wbudowane wtyczki do aplikacji CAD
umożliwiające ujednolicenie bazy indeksów materiałowych, przejmowanie wielopoziomowych
struktur BOM i przechowywanie dokumentacji
2D/3D. Modele i inne dokumenty można przechowywać w strukturze folderów na serwerze
DMS, opatrzone prawami dostępu z możliwością

wersjonowania plików i kontekstowego ich przeszukiwania. Tym samym proALPHA przejmuje
funkcję systemów PLM/PDM, redukując koszty
utrzymania dodatkowego środowiska. Umożliwia
też definiowanie procesów Workflow, formalizując ich etapy, ścieżki realizacji i osoby odpowiedzialne.
Przykładem praktycznego zastosowania jest utworzenie nowego indeksu materiałowego i uzupełnienie w nim informacji przez pracowników
reprezentujących różne działy firmy lub opracowanie oferty według specyfikacji klienta, poprzedzone przygotowaniem kompletnej technologii
z marszrutą i BOM-em, dającej wiarygodną podstawę kalkulacji planowanego kosztu. ProALPHA
umożliwia również definiowanie szablonów technologii produktów wielowariantowych. Ich konfigurowanie odbywa się już na etapie rejestracji
zamówienia klienta. Uzupełnieniem jest zaawansowany moduł APS – narzędzie do wielozasobowego planowania procesów produkcyjnych. Może
zaplanować optymalny harmonogram realizacji
zleceń, uwzględniając kalendarze dostępności takich zasobów, jak pracownicy, stanowiska pracy,
maszyny, narzędzia warsztatowe, niezbędne powierzchnie czy transport wewnętrzny. Wpisany
przez dział produkcji termin wykonania zleceń
zaktualizuje daty innych zadań, dając np. możliwość poinformowania klienta o spodziewanych
opóźnieniach.
Opracowała Katarzyna Wachowiak

SAMOCHODY SPECJALNE | GRUDZIEŃ 2017 | 45

| TECHNIKA |

Mercedes-Benz
Trucks Safety
Challenge 2017
Arkadiusz Gawron
W październiku na torze DriveLand w Słabomierzu
Mercedes-Benz Trucks zorganizował spotkanie
mające na celu zapoznanie dziennikarzy
branżowych z inteligentnymi systemami
bezpieczeństwa stosowanymi w samochodach
użytkowych marki Mercedes-Benz.

Kurtyny wodne
do ostatniego momentu nie
zdradzały toru, jakim należało
pojechać, aby je ominąć, a samochód pomimo manewrów nie zwalniał. Każdy powinien przejść taką
próbę, by się przekonać, czy potrafi naprawdę szybko operować kierownicą
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wolnym tłumaczeniu Safety
Challenge to wyzwanie bezpieczeństwa. Formuła całego
wydarzenia opierała się na możliwości
osobistego doświadczenia, jak działają
systemy bezpieczeństwa w ciężarówkach Mercedes-Benz. Przy okazji można
było się przekonać o poziomie własnych
umiejętności.

Prekursor innowacji
Mercedes-Benz jest twórcą wielu
współcześnie stosowanych rozwiązań
lub miał wpływ na ich powstanie, bierze także czynny udział w konstruowaniu przyszłych innowacyjnych systemów
biernego i aktywnego bezpieczeństwa,
przeznaczając na to znaczne środki. Wiele
z obecnie stosowanych systemów, w tym
ABS, ESP, poduszka powietrzna, strefy
kontrolowanego zgniotu czy bardziej „ciężarowe” rozwiązania, takie jak asystent
utrzymania pasa ruchu, miały swój debiut właśnie w pojazdach tej marki. Lista
osiągnięć w tym zakresie jest długa, co
pozwala marce Mercedes-Benz w zasłużony sposób cieszyć się opinią pioniera
innowacji.
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Wtargnięcie człowieka
na jezdnię przed rozpędzony zestaw wyzwala
silne emocje, które nie
należą do najprzyjemniejszych. Widok zatrzymanego pojazdu przed
instruktorem jest potwierdzeniem możliwości systemów wspomagających. ABA 4
wykona pełne hamowanie samoczynnie przed
stałą przeszkodą

Systemy bezpieczeństwa
Mercedes-Benz Trucks
Na torze DriveLand w Słabomierzu
Mercedes-Benz zaprezentował następujące systemy bezpieczeństwa, obecne
w ciężarówkach tej marki:
• system stabilizujący jazdę
• asystent utrzymania pasa ruchu
• asystent utrzymania odległości od
poprzedzającego pojazdu
• układ kontroli ciśnienia w ogumieniu
• system regulacji przechyłów bocznych pojazdu
• asystent martwego pola
• asystent aktywnego hamowania.
Część z nich, jak np. asystent utrzymania pasa ruchu czy odległości od poprzedzającego pojazdu, już znamy, bo zostały wprowadzone do eksploatacji dość
dawno, niektóre stały się nawet elementem obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Jednak niedawno w samochodach

Mercedes-Benz zostały wprowadzone
nowe lub udoskonalone systemy wspomagające bezpieczeństwo czynne – to aktywne wspomaganie hamowania ABA 4
czy asystent martwego pola, określany
także jako asystent skrętu.

Aktywne systemy
wspomagania kierowcy
System kontroli przechyłów bocznych
pojazdu (Roll Control Assist) to elektronicznie sterowany system zawieszenia
i amortyzacji z adaptacyjną regulacją
twardości amortyzatorów. Przeznaczony
jest do pojazdów z częściowym lub pełnym zawieszeniem pneumatycznym. Dostosowuje on charakterystykę zawieszenia do stanu załadowania pojazdu oraz
jakości drogi (stanu nawierzchni) w taki
sposób, aby wychylenia boczne nadwozia były jak najmniejsze. Zachowanie stabilności poprzecznej ma znaczny wpływ

na bezpieczeństwo jazdy zestawu ciężarowego, tym bardziej że wypadki związane z przewróceniem się na bok są statystycznie jednymi z najczęstszych. Za
zawiadowanie systemem odpowiada moduł sterujący układu poziomowania zawieszenia. Ma on wpływ na regulację
intensywności wychyleń poprzecznych
nadwozia, a także wzdłużnych, działając na zawory proporcjonalne w każdym
amortyzatorze, które w zależności od ustawienia zmieniają bezstopniowo intensywność przepływu oleju w obu kierunkach pracy amortyzatora. Innymi słowy
zawory proporcjonalne mogą w czasie
rzeczywistym „usztywnić” dowolny amortyzator niezależnie od tego, w którym
kierunku się aktualnie porusza (odbicie
lub dobicie).
Asystent martwego pola ma wspomóc kierowcę w manewrach skrętu w prawo lub zmiany pasa ruchu na prawy w warunkach ograniczonej widoczności. Przy
wspomnianych manewrach najczęściej
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Trochę zabawy
i nauki w jednym: jazda
po okręgu w warunkach
ograniczonej przyczepności
pozwalała odczuć, jaki wpływ
na zachowanie samochodu
ma system stabilizacji
toru jazdy

dochodzi do wypadków z udziałem pieszych lub rowerzystów, a także samochodów jadących na prawym pasie ruchu
kiedy znajdują się w martwym polu widzenia kierowcy. Rzadziej dochodzi do
kolizji z obiektami stojącymi, ale słupy,
ogrodzenia czy inne części infrastruktury
drogowej i nie tylko są potencjalnymi
przeszkodami przy wjeżdżaniu zestawu
lub ciężarówki np. na teren posesji. Sytuacje te są szczególnie groźne w nocy,
kiedy w lusterkach zewnętrznych nie
widać nieoświetlonych przeszkód.
System wykorzystuje dwa radary bliskiego zasięgu umieszczone po prawej
stronie przed tylną osią ciągnika: jeden
jest skierowany do przodu, drugi do tyłu.
Obejmują one swoim działaniem szerokość około 3,75 m (szerokość pasa ruchu)
oraz całą długość zestawu (do 18,75 m),
oczywiście jeśli pojazd go tworzy z naczepą/przyczepą. Rozpoznanie następuje
poprzez informacje zebrane z przyłączy
układu EBS i instalacji oświetlenia pojazdu ciągnionego. Tą drogą asystent
także jest w stanie ustalić, z jaką naczepą/przyczepą ma do czynienia (z obrotnicą, centralnoosiową, a także o ilu osiach
stałych, a ilu kierowanych w przypadku
naczepy).
Dzięki tym informacjom oraz pełnej
wiedzy na temat tego, jaką konfigurację
ma pojazd ciągniony, obliczana jest trajektoria ruchu zestawu i oceniane prawdopodobieństwo kolizji z obiektem ze-

wnętrznym. Jeśli istnieje zagrożenie,
system wyzwala sygnał ostrzegawczy.
Najpierw emitowany jest sygnał wizualny – pomarańczowa lampka ostrzegawcza w kształcie trójkąta na prawym
słupku „A”. Świeci się ona przez cały
czas, dopóki w monitorowanej strefie
rozpoznany obiekt się porusza. Gdy zagrożenie nadal istnieje, kierowca jest
informowany o bezpośrednim niebezpieczeństwie kolizji: ta sama kontrolka
zmienia kolor na czerwony, a dodatkowo
pojawia się sygnał akustyczny emitowany z głośnika prawych drzwi. Alarm
jest utrzymany do czasu zakończenia
sytuacji krytycznej, czyli hamowania lub
zmiany trajektorii jazdy (odbicie kierownicą) pojazdu.
Asystent aktywnego hamowania, Active Brake Assist 4 (czwartej generacji),
uzyskał nowe funkcjonalności. Tak jak poprzednia generacja, ABA 4 działa w oparciu o radary dalekiego i bliskiego zasięgu zamontowane w przednim zderzaku.
Radar dalekiego zasięgu ma wąską wiązkę penetracji, drugi przeciwnie, szeroką.
System ma za zadanie monitorować sytuację przed ciężarówką i w razie braku
reakcji ze strony kierowcy zminimalizować skutki ewentualnego wypadku lub

48 | GRUDZIEŃ 2017 | Transport – Technika – Biznes

spowodować jego uniknięcie, wykonując
pełne (100%) awaryjne hamowanie do
całkowitego zatrzymania. ABA 4 reaguje
na pojazdy poprzedzające znajdujące się
na tym samym pasie ruchu oraz na nieruchome przeszkody na wprost przed
pojazdem. Kierowca otrzymuje oczywiście ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, inicjowane jest również lekkie hamowanie o opóźnieniu ok. 3 m/s2 (około 50%
maksymalnej mocy hamowania). W przypadku dalszego braku reakcji ze strony
kierowcy następuje pełne hamowanie
(100% mocy hamowania), wykonywane
tak późno, jak tylko w danych warunkach
jest to możliwe, aby dać czas na reakcję
kierowcy.
Czasami zdarzało się tak, że w trakcie pokonywania zakrętu przed kolejną
próbą na torze w Słabomierzu samochód
mylnie reagował, co polegało na rozpoczynaniu procesu hamowania mimo braku
rzeczywistej przeszkody. Ta niebezpieczna sytuacja, która może być przyczyną
kolizji, jak widać zdradza niedoskonałość
systemu, który czasami reaguje, kiedy
nie powinien. Dlatego Mercedes-Benz
podkreśla, że odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu spoczywa na kierowcy
i należy zawsze o tym pamiętać.

Silne wrażenia
Pomysł na przedstawienie działania wszystkich
prezentowanych systemów był zasadniczo dość prosty: należało stworzyć warunki, w jakich dany system ma zadziałać, jednak przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników i pojazdów.
Największe wrażenie, o dość negatywnym zabarwieniu, wywarła na mnie próba działania ABA 4.
Organizatorzy postarali się o bardzo realistyczne
„przedstawienie”, gdyż na tor jazdy zestawu drogowego wchodził żywy człowiek. Oczywiście system
reagował za każdym razem, a zachowania instruktorów były zawsze perfekcyjne. Podczas tej demon-

Na tym zdjęciu widać najlepiej, dlaczego właśnie w tym
miejscu umieszczono radary asystenta martwego pola
i przed jakimi zagrożeniami on ostrzega

reklama

Nowa funkcja ABA 4 obejmuje rozpoznawanie
obiektów ruchomych poruszających się w poprzek
drogi, np. przechodniów czy dużych zwierząt. System wykonuje opisane działania w celu ostrzeżenia
kierowcy o zaistniałym zagrożeniu, ale nie wykonuje
hamowania. Prawdopodobnie takie skonfigurowanie
ABA 4 jest podyktowane tym, że system mógłby
reagować zbyt często na różne obiekty pojawiające
się w przestrzeni przed pojazdem. Tak czy inaczej
pieszy, który wtargnął na jezdnię przed jadącego
Mercedesa z ABA 4, ma większe szanse na przeżycie
niż w sytuacji, kiedy znalazłby się przed ciężarówką
bez takiej funkcji.
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Pomarańczowy
trójkąt ostrzegawczy na słupku „A”
oraz przeszkoda,
której nie widać
w żadnym lusterku, a którą „dostrzega” asystent
martwego pola

Imprezę uświetnił swoją obecnością
Tomasz Kuchar, który w ekstremalnej jeździe
ciężarówkami odkrył nową pasję

stracji zaproszeni uczestnicy mogli być
tylko obserwatorami. Próba z najechaniem na nieruchomy obiekt przed ciężarówką odbywała się „automatycznie”
w przeciwieństwie do działania systemu
z wykryciem pieszego, gdzie hamowanie musi wykonać kierowca.
Ciekawym doświadczeniem była próba wytrącenia ciągnika siodłowego z równowagi na kołowym torze z udziałem
systemu ESP i bez niego. Zachowanie Actrosa było dość przewidywalne, kiedy
system działał i dawało to poczucie bezpieczeństwa. Powtórzenie manewru z wyłączonym systemem ESP kończyło się
wprowadzeniem ciągnika w poślizg, który wcześniej był niemożliwy do osiągnięcia. Jazda w kontrolowanym poślizgu
była zdecydowanie przyjemniejsza.

Sporo uwagi kierującego wymagał
test sprawności na torze przeszkód wyposażonym w pojawiające się w różnych
miejscach i w różnym momencie kurtyny
wodne. Pokonanie toru wymagało szybkiej zmiany kierunku ruchu, nie było
przy tym możliwości zmniejszenia prędkości, która została ustawiona na limiterze. Ta próba była znakomitym sprawdzianem szybkości reakcji i umiejętności
szybkiego kręcenia kierownicą między jej
skrajnymi położeniami.
Reakcje asystenta utrzymania odległości od poprzedzającego pojazdu wymuszała jazda za poprzedzającym Fuso
Canterem w taki sposób, aby można było
się przekonać, że Actros zatrzyma się samoistnie zgodnie z tempem zwalniania
poprzedzającego pojazdu. Jeśli czas postoju nie był dłuższy niż 2 sekundy, Actros samoczynnie wznawiał jazdę za Canterem bez udziału kierowcy.
Ponieważ tor w Słabomierzu ma także odcinki przeznaczone do jazd terenowych, postanowiono wykorzystać je do
zaprezentowania możliwości jazdy terenowej Unimogiem. Jak przystało na samochód skonstruowany z myślą o po-
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konywaniu bezdroży, Unimog dziarsko
przedzierał się przez błotnisty odcinek
z koleinami przekraczającymi miejscami
jego prześwit poprzeczny.

Podsumowanie
Kontrolowane uczestnictwo w sytuacjach stwarzających potencjalne zagrożenie w ruchu drogowym znakomicie
poszerza świadomość związaną ze stanem naszych umiejętności, ograniczeniami fizycznymi, jakim podlega pojazd,
a także pozwala lepiej zrozumieć, jak działają systemy wspomagające kierowcę.
Doświadczenia wyniesione z jazd na torze wskazują na konieczność i możliwość szkolenia zawodowych kierowców
w takich warunkach, jakie oferuje tor
DriveLand w Słabomierzu. Na szczęście
takie tory powstają w całej Polsce właśnie w tym celu i faktycznie ich głównym
zadaniem będzie przygotowywanie kierowców zawodowych do jazdy w sytuacjach ekstremalnych.

Zdjęcia: © A. Gawron
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Transit Custom w nowej odsłonie
Ford Transit jest obecny na rynku już od ponad 50 lat.
Najbardziej wszechstronnym modelem spośród czterech
dostępnych jest Transit Custom. Warto poznać go bliżej.
ransit Custom jest bardzo chętnie wybierany przez europejskich klientów. Model, który ostatnio przeszedł modernizację, charakteryzuje się wyraziście zaprojektowanym
nadwoziem, nowym wnętrzem z wieloma nowoczesnymi systemami asystującymi oraz dużymi
możliwościami ładunkowymi.
Przód nowego Transita Custom nawiązuje wyglądem do osobowych modeli Forda. Masywny,
czarny grill podkreśla wąskie pasy reflektorów ze
światłami do jazdy dziennej LED.
Model ten to największy van w swojej klasie.
Producent oferuje dwie wysokości dachu i dwie
opcje rozstawu osi. Do tego klienci mają możliwość wyboru trzech wersji nadwozia: van, van
z podwójną kabiną oraz kombi. Ta ostatnia wersja
umożliwia transport nawet 9 osób i oferuje ponad
30 możliwych ustawień foteli. Podróżujący z pewnością docenią też komfort, jaki może zapewnić
pneumatyczne zawieszenie tylnej osi.
Z dopuszczalną masą całkowitą od 2,6 do 3,4 t
i ładownością do 1450 kg Transit Custom poradzi
sobie z wieloma zadaniami. Łatwy dostęp do przestrzeni załadunkowej zapewniają najszersze drzwi
boczne oraz najniższy próg tylny wśród pojazdów

tej klasy. Z kolei mnóstwo praktycznych rozwiązań, np. zintegrowany bagażnik dachowy, jeszcze
bardziej podnoszą jego walory użytkowe.Pod
maską Transita pracuje silnik wysokoprężny Ford
EcoBlue. Obecnie jest on jeszcze bardziej oszczędny
i ma o 20% większy zapas momentu obrotowego.
Silnik jest dostępny w trzech wariantach mocy,
z których najmocniejszy to 170 KM (125 kW).
Nowy Custom jest oferowany również w ekonomicznej odmianie ECOnetic, zużywającej średnio
5,7 l/100 km. Co więcej, już w 2019 r. na rynek
zostanie wprowadzony Ford Transit Custom PHEV,
czyli wersja hybrydowa typu plug-in, która korzystając tylko z akumulatorów, będzie mogła pokonać dystans do 50 km.
Producent przygotował również sportową odmianę Transita Custom. Rozpoznamy ją po bardziej „agresywnym” wyglądzie, pasach biegnących przez maskę i specjalnym wzorze 17-calowych
obręczy aluminiowych. Transit Custom w wersji
sport to z pewnością jeden z najatrakcyjniejszych
samochodów użytkowych na rynku.
W całkowicie przeprojektowanym i jeszcze bardziej komfortowym wnętrzu Tansita Custom kierowca poczuje się jak w mobilnym biurze. Do dys-

pozycji ma nie tylko praktyczne rozwiązania, np.
pojemne schowki, funkcjonalne uchwyty i półki,
ale także 8-calowy dotykowy ekran nowoczesnego
systemu multimedialnego. Urządzenie może być
obsługiwane dotykowo lub za pomocą głosu, ma
też pełną integrację ze smartfonem przez Apple
CarPlay i Android Auto.
Ta nowoczesna technologia to także rozbudowany wachlarz systemów poprawiających komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dzięki zaawansowanym czujnikom, radarom i kamerom Transit Custom
samodzielnie może utrzymywać pas ruchu, przełączać światła na drogowe czy zainicjować hamowanie w razie wykrycia możliwości kolizji lub
potrącenia pieszego. Co ciekawe, nowy Transit
Custom jako pierwszy samochód dostawczy sam
dostosowuje prędkość do obowiązujących limitów,
które odczytuje ze znaków drogowych. Innowacją
jest też ostrzeganie o ruchu poprzecznym przy wyjeździe tyłem z miejsca parkingowego.
Te wszystkie rozwiązania sprawiają, że nowy Ford
Transit Custom ponownie wyznacza standardy dla
swojego segmentu i pozostaje najlepszym wyborem spośród samochodów użytkowych.
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Z wizytą
w Knapen Trailers
Dariusz Piernikarski

Premiera nowej rodziny naczep z ruchomą
podłogą Knapen Trailers Next odbyła się na
targach IAA w 2016 r. W październiku br.
mieliśmy wreszcie okazję, aby bezpośrednio
zapoznać się ze szczegółami tego interesującego
pojazdu. Prezentacja miała miejsce w siedzibie
firmy w holenderskiej miejscowości Deurne.

Naczepa
z ruchomą podłogą
nowej generacji –
Knapen Next
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dwiedziny w Knapen Trailers,
oprócz udziału w pokazie działania nowej naczepy Next, były również doskonałą okazją, aby zobaczyć linie
produkcyjne, na których powstają naczepy z ruchomą podłogą marki Knapen.
Przewodnikiem zaproszonych przedstawicieli prasy branżowej był dyrektor zarządzający Knapen Trailers Peter Joosten,
który oprócz naczepy Next przedstawił
również inne innowacje produktowe. Była
to też doskonała okazja zaprezentowania nam najważniejszych obecnie i przyszłych kierunków rozwoju firmy.

Cel producenta jest jasny: w nadchodzących latach Knapen Trailers zamierza stać się liderem na rynku europejskim i liderem innowacji w dziedzinie
naczep z ruchomą podłogą. Ma to być
osiągnięte przede wszystkim przez konsekwentny rozwój i ulepszanie własnych
produktów – jest to strategia, którą producent realizuje od lat.
Knapen od 1984 r. produkuje w Deurne wyłącznie naczepy z ruchomą podłogą,
koncentrując się przy tym przede wszystkim na praktyczności zastosowań i obsługi oraz zastosowaniach indywidualnie
dopasowanych do potrzeb klientów. Peter Joosten podkreślał przy tym, iż naczepy są opracowywane i produkowane
pod kątem zrównoważonego rozwoju.
Tak więc przy zakupie ruchomej podłogi
Knapen Trailers całkowity koszt pojazdu
powinien być utrzymywany na niskim poziomie, a jego wartość rezydualna powinna pozostać tak wysoka, jak to możliwe.

Ruchome podłogi nowej generacji
Od kwietnia 2017 r. fabryka w Deurne
produkuje naczepy Knapen Next, zaprezentowane na IAA 2016. Wraz z nowymi pojazdami z rodziny Next wprowadzono wiele modyfikacji i udoskonaleń

© Knapen Trailers
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W 2016 r. zwiększono powierzchnię produkcyjną o 3100 m2 po to, by zainstalować tam
stanowiska do zrobotyzowanego spawania elementów zabudów. Renowacji poddano
pomieszczenia biurowe, powiększono również ich powierzchnię. Tym samym siedziba
firmy Knapen Trailers jest gotowa na wyzwania przyszłości

w zakresie technologii produkcji. Wykonanie kompletnego nadwozia aluminiowego wymaga położenia spoin o łącznej
długości 409,5 m. Do niedawna duże
części nadwozia były spawane ręcznie,
co wymagało znacznych umiejętności
ze strony spawaczy i wiązało się z czasochłonnym procesem kontroli jakości.
W naczepach Next wszystkie połączenia
spawane w zabudowie i ramie nośnej są
automatycznie produkowane za pomocą
robotów spawalniczych. Roboty w czasie rzeczywistym automatycznie kontrolują parametry procesu, takie jak pręd-

Peter Joosten,
dyrektor zarządzający
Knapen Trailers

Słuchamy naszych klientów i działamy jako bank wiedzy. Nie
unikamy trudnych pytań, staramy się stawić im czoła. Nasze
podejście jest przyjazne i osobiste. Chcemy budować relacje
z ludźmi, a nie z firmami. Najbardziej nam zależy na tym, aby
nasi klienci rzucali nam wyzwanie i zmuszali do przekraczania granic. Dotyczy to nie tylko czasów dostawy, ale również
specyfikacji zamówień klientów. Aby wyprzedzić naszych konkurentów z branży zarówno w zakresie „standardów modułowych”, jak i specjalistycznych konstrukcji, mamy oddzielne zespoły zajmujące się tymi dwiema grupami produktów.
Dostawa pojazdu to nie koniec: to dopiero początek. Nasi dealerzy i serwisy mają stały kontakt z naszymi klientami.

kość spawania i napięcie, co zapewnia
optymalne połączenie. Innowacyjny proces zapewnia firmie Knapen znaczny
wzrost jakości spoin.
Kolejną ważną innowacją jest zastosowanie wzmocnionego profilu krawędzi
tylnych drzwi oraz ulepszone zawiasy
i zamknięcia drzwi tylnych. Wprowadzono również rozwiązania mające poprawić komfort pracy kierowcy. Są to np.
wydłużone uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi. Przy okazji
wzmocniono drążki zamków – tego z kolei oczekiwali klienci zajmujący się transportem odpadów.
Podwozie naczep Next powstaje przy
całkowitym wykorzystaniu połączeń skręcanych/nitowanych (łączniki dwuczęściowe typu Huck Bolt). Stosowane są
specjalne narzędzia hydrauliczne, automatycznie ustawiające i dokręcające śrubo-nity Huck Bolt. Wartość momentu dokręcania jest ustawiana automatycznie
przez maszynę, co zapewnia maksymalną niezawodność i trwałość połączenia.
Ważne jest również to, że połączenia skręcane (nitowane) pozwalają na łączenie ze
sobą dwóch różnych – i nie dających się
ze sobą zespawać – materiałów, czyli aluminium i stali. Ogólnie w technologii łączenia w Knapen Trailers kierują się zasadą: spawać, gdzie to możliwe, skręcać
czy nitować tam, gdzie konieczne.
Tylna (również skręcana) część naczepy jest podzielona na 3 segmenty. Zderzak tylny oraz belkę z oświetleniem moż-
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na wymieniać oddzielnie. Sam zderzak
w naczepach Next został zoptymalizowany i ma obecnie dwukrotnie wyższą
wytrzymałość niż w wersji poprzedniej.
W razie uszkodzenia można go wymienić
bez jakichkolwiek prac spawalniczych.
Knapen Trailers produkuje naczepy
z ruchomą podłogą z rodziny Next w wersji standardowej z nadwoziem stalowym
(K100) lub aluminiowym (K200). Oprócz
tego producent jest w stanie przygotować i wyprodukować naczepy Next w wersjach specjalnych, opracowanych zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Standardowe moduły
i wersje specjalne

produktu, maksymalna elastyczność w zakresie konfiguracji oraz krótkie czasy realizacji zamówienia. Trzeba jednak dodać,
że ok. 80% produkowanych naczep to
wersje standardowe, wyposażone w tak
różne moduły, jak zaczepy holownicze,
uchwyty do podnoszenia (transport intermodalny w systemie Huckepack), oferowane są również naczepy w wersji
4-osiowej, a sama ruchoma podłoga może mieć deski w różnych wariantach
wykonania. Przykładem wykorzystania
modułów są również różne warianty
oświetlenia naczepy – standardowa oraz
stylowa i efektowna z wykorzystaniem
świateł LED.

Naczepa Next w wersji standardowej
powstaje z ok. 200 różnych modułów.
Elastyczny system produkcji pozwala na
wykonywanie kilku różnych wersji na
tej samej linii montażowej. Tak więc
utrzymywana jest wysoka i stała jakość

Naczepa Next
w akcji: rozładunek
ok. 30 t obornika
trwał nieco ponad
5 minut; zestaw
wjechał do hali,
nacisk ładunku
spowodował przesunięcie pojazdu
do przodu
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Podest roboczy montowany na ścianie przedniej
modeli Next należy do największych na rynku, drabinka wejściowa może być
umieszczona z prawej
lub lewej strony pojazdu

20% produkcji to pojazdy niestandardowe, specjalistyczne. Są to np. wersje
wodoszczelne, naczepy ze składaną ścianą
boczną, automatycznie zamykanym dachem czy pojazdy rolnicze wyposażone
w zawieszenie i ogumienie przeznaczone
do jazdy po miękkim podłożu. Knapen
Trailers stale doskonali swoje produkty,
dbając o to, aby obniżyć koszty eksploatacji swoich naczep. Przykładem może
być podłoga Dura-Floor o podwyższonej
odporności na zużycie. Naprawa uszkodzonych podłóg stanowi znaczny koszt
– Dura-Floor pozwoli obniżyć ten koszt
po stronie użytkownika.
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Dzięki unikatowej konstrukcji Knapen Trailers może zaproponować najlżejszą na rynku naczepę z ruchomą podłogą. Model
K200-Light waży zaledwie 6950 kg i jest w całości
wykonany z aluminium. Skrzynia ładunkowa ma 92 m3 pojemności oraz
35 t ładowności

© Knapen Trailers

Knapen Trailers jest w stanie wykonać niemal każdy
pojazd zgodnie z oczekiwaniami klienta, przykładem
jest zestaw członowy
z przyczepą – oba nadwozia mają ruchome podłogi

Nadwozia naczep Next to konstrukcje samonośne. Rama podłużnicowa na całej długości
nie jest konieczna, stosowane są jedynie
wzmocnienia w obszarze sprzęgu i agregatów
jezdnych oraz belki tylnej

Ruchoma podłoga w akcji
Program wizyty w firmie Knapen
Trailers obejmował również praktyczną
demonstrację możliwości nowej naczepy
Next. Skorzystano przy tym z pomocy zestawu należącego do holenderskiej firmy
M. Biemans Transport, składającego się
z ciągnika DAF XF oraz naczepy Knapen
Next. Zestaw ten dostarczył do lokalnego
gospodarstwa rolnego ok. 30 t obornika,
który następnie został rozładowany w specjalnie do tego celu wykorzystywanej hali.
Podczas prezentacji zademonstrowano poszczególne funkcje naczepy z ruchomą podłogą, wskazano także na zalety pojazdów z rodziny Knapen Next.
Do najważniejszych zaliczyć należy przede wszystkim uniwersalność zastosowań,
gdyż naczepa przewozić może zarówno
ładunek sypki, jak i towary spaletyzowane. Dzięki dużej ładowności i pojemności
ładunkowej sięgającej 100 m3 naczepy

te są szczególnie wydajne w transporcie ładunków o dużej objętości, luźnych
i lekkich, takich jak właśnie obornik czy
zrębki drewniane.
Załadunek naczepy może odbywać
się tradycyjnie z boku, jak w przypadku
wywrotek, ale również poziomo od tyłu
pojazdu, ruchoma podłoga bowiem pozwala na przesunięcie ładunku w stronę
ściany przedniej – jest to dodatkowa
zaleta i poszerzenie możliwości. Naczepa
może być wykorzystywana w przestrzeniach o ograniczonej wysokości, takich
jak hale czy magazyny, w dodatku o niekoniecznie utwardzonym podłożu, co
w przypadku wywrotki raczej nie jest
możliwe.
Knapen Trailers jest w wymiarze europejskim pierwszym producentem naczep z ruchomą podłogą, który może zaproponować pojazd wykonany całkowicie

ze stopów aluminium (podwozie i skrzynia ładunkowa). Ważnym osiągnięciem
producenta jest również opracowanie
i wdrożenie do produkcji nadwozi o samonośnej konstrukcji – rama nośna na
całej długości pojazdu nie jest konieczna,
stosowane są jedynie wzmocnienia w obszarze sprzęgu i oczywiście agregatów
jezdnych. Knapen Trailers ma również
na koncie takie rozwiązania, jak ruchome
podłogi z bocznie otwieranymi ścianami
oraz naczepy uszczelnione na tyle, że
możliwe jest przewożenie w nich materiałów półpłynnych. Interesującą własną
konstrukcją jest również automatyczny
system zamykania dachu (plandeki), którego mechanizmy rozmieszczono tak,
że pojazd nie przekracza dopuszczalnej
przepisami szerokości.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Dobra passa
Scanii Polska trwa

Dariusz Piernikarski

Tradycyjnie na początku grudnia Scania Polska podsumowała
na konferencji prasowej wyniki swojej działalności w roku 2017.
Dobra passa producenta trwa nadal.

Scania w czołówce sprzedaży
W Polsce do listopada 2017 r. dostarczono 22 687 samochodów ciężarowych
o dmc. > 16 t. Jest to wzrost rynku zaledwie o 1,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, jednak warto odnotować dynamiczny wzrost
sprzedaży podwozi pod zabudowę o 20,5%.
Scania Polska ma spore powody do zadowolenia – do końca listopada 2017 r.
sprzedano 4287 samochodów ciężarowych, co daje firmie 18,9% udziału w rynku (był to wzrost rejestracji o 3,2% r/r),
w tym 789 podwozi (11% więcej niż rok

nych i strażackich – tych ostatnich dostarczono ok. 100 szt. (niemal 90-procentowy udział w rynku).
W warunkach bardzo silnej konkurencji Scania dostarczyła również 80 autobusów (6,7% udziału w rynku). Wart
odnotowania jest rozwój sprzedaży autobusów używanych różnych marek
przez Centrum Autobusów Używanych
w Nadarzynie. Klienci – nie tylko z Polski – kupili w Centrum ponad 100 autobusów używanych. Scania Polska wy-

rnika

rski

wcześniej) oraz 3498 ciągników siodłowych (+1,6%). Jest to kolejny najlepszy
w historii firmy wynik sprzedaży. Scania
po raz czwarty z rzędu jest liderem na
rynku podwozi (21,4% udziału w rynku).
Firma w dalszym ciągu odnotowuje sukcesy w sprzedaży pojazdów komunal-

Tomasz Cwalina,

. Pie
©D

cania Polska w roku 2017 to bardzo sprawnie działająca organizacja, którą tworzy 11 dealerów
(w tym 9 własnych) oraz 38 serwisów
(w tym 27 własnych). Chociaż na mapie
sieci serwisowej w 2017 r. nie zaszły
zmiany, to rozpoczęto modernizację lub
budowę kolejnych punktów: w Mykanowie k. Częstochowy, Mławie, Świeciu i Łowiczu. Planowane otwarcia w 2018 r.
Scanii Polska to również regionalny magazyn części, centrum szkoleniowe w Nadarzynie oraz sprawnie działająca pomoc
techniczna Scania Assistance. Pod koniec roku w firmie pracowały 674 osoby
(w całej sieci Scanii 881 pracowników,
w tym 352 mechaników).

dyrektor sprzedaży
Scania Polska

W 2017 r. trwało stopniowe wycofywanie starego modelu Streamline z produkcji. To był dla nas dobry czas sprzedaży, bo mieliśmy
fanów zarówno starego, jak i nowego modelu i mogliśmy dostarczać naszym klientom pojazdy obu generacji. Nowa Scania potrafi szokować klientów pod względem niskiego zużycia paliwa.
To, co komunikowaliśmy, wprowadzając nowy model, czyli spalanie mniejsze o 5% w stosunku do poprzedniego, który bił przecież
rekordy, całkowicie się potwierdza. Mierzymy to już na dużej populacji samochodów. Klienci to zauważyli i nowy model cieszy się
bardzo dużym popytem. Pod koniec roku sprzedajemy już prawie
100% nowych samochodów. Mają one wyższą cenę, ale inwestycja szybko się zwraca dzięki niższemu zużyciu paliwa. Wyższą
cenę rekompensuje także wysoka wartość rezydualna.

56 | GRUDZIEŃ 2017 | Transport – Technika – Biznes

| BIZNES |

cani
©S

a Pol

ska

Wręczenie przyznawanej przez
dziennikarzy nagrody Master
Truck of The Year
2017, którą zdobyła Scania S500

© Scania Polska

grała kilka przetargów na autobusy miejskie, dostarczając m.in. 21 autobusów gazowych CNG do Tarnowa, 8 do Konina,
kolejne 4 miejskie Scanie pojawią się
w Kaliszu, 4 w Słupsku, 2 autobusy odbierze Biała Podlaska.
Stale rozwija się oferta usług serwisowych – klienci coraz chętniej kupują
kontrakty obsługowo-naprawcze – niemal 40% pojazdów sprzedawanych jest
wraz z kontraktami. Coraz większą popularnością cieszą się również kontrakty
obsługowo-naprawcze pojazdów używanych. Nowością w ofercie Scanii Polska
są kontrakty obsługowo-naprawcze naczep realizowane w porozumieniu z ich
producentami. Jest to wyjście naprzeciw
oczekiwaniom klientów, którzy chcą, aby
w serwisie można było wykonać nie tylko
obsługę czy naprawę ciągnika, ale całego
zestawu. Scania Polska rozwija również
ofertę usługową w zakresie likwidacji
szkód komunikacyjnych. Od 2016 r. działa we Wrocławiu profesjonalne centrum
napraw powypadkowych z profesjonalną

zakupy 1768 środków transportu ciężkiego (samochody Scania i naczepy, prognoza z listopada br.), co daje penetrację
rynku na poziomie 45%. Po 3 kwartałach 2017 r. obrót Scanii Finance Polska wyniósł 366 mln zł netto, co pozwoliło tej instytucji na zajęcie 3. miejsca
z 12-procentowym udziałem w rynku. Lider – Idea Getin Group – miał obrót ok.
637 mln zł netto).

Harald Woitke,
dyrektor generalny
Scania Polska SA

Na początku roku nie bardzo można było przewidzieć, w jakim kierunku będzie zmierzać koniunktura rynkowa. Ostatnie miesiące tego
roku potwierdziły umiarkowany rozwój i mam nadzieję, że trend
ten utrzyma się również w przyszłym roku. W mijającym roku największym wyzwaniem dla nas było to, że mieliśmy do zaoferowania naszym klientom samochody Scanii jednocześnie starej i nowej generacji. Te stare cieszyły się dużą popularnością, te nowe
musiały dopiero zdobyć uznanie. Cieszę się, że udało nam się przekonać większość klientów, że nowa Scania jest jeszcze lepsza.

kabiną lakierniczą. W 2018 r. podobne
centrum zostanie uruchomione przy serwisie Scanii w Białymstoku. System zarządzania flotą Scania Fleet Management Solutions jest aktywowany w 90%
nowo sprzedawanych samochodów.
Scania Finance Polska, mimo że działa w bardzo konkurencyjnym otoczeniu
innych instytucji, ma dobrą reputację
i od lat buduje silne relacje z klientami.
Przewiduje się, że w 2017 r. sfinansuje

Ważne wydarzenia
Najważniejsze w 2017 r. były kolejne nowości produktowe, czyli wprowadzenie pojazdów Scania XT nowej generacji dla budownictwa, a także nowych
silników V8 oraz silników zasilanych gazowo (LNG i CNG). Przez cały rok trwała sprzedaż równocześnie dwóch modeli
pojazdów – Scanii nowej generacji (kabiny S i R) oraz Scanii Streamline. Od-

notowano dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi działające w oparciu
o łączność za pośrednictwem systemów
zarządzania flotą Scania FMS. Podczas
jesiennych targów autobusowych w Kortrijk odbyła się premiera autobusów elektrycznych Scanii.
Scania nowej generacji zadebiutowała w programie „Scania – Zawsze na
czele”, w ramach którego firmy transportowe wykorzystujące zazwyczaj pojazdy innych marek mogły się przekonać
o zaletach ciągników siodłowych tej marki. 9 samochodów demonstracyjnych przejechało u klientów w sumie 225 067 km,
przy średniej masie zestawu wynoszącej 25,7 t odnotowano średnie zużycie
paliwa 22,8 l/100 km. W 2018 r. program
będzie kontynuowany, a flota testowa
rozrośnie się do 12 pojazdów.
Szkoła jazdy Scania przeszkoliła ok.
2500 kierowców, popularną formą staje
się tzw. coaching, czyli cykliczne generowanie raportów i przekazywanie informacji do flot na temat stylu jazdy poszczególnych kierowców – w ramach tej
oferty przygotowano ok. 8000 raportów.
W 2018 r. będą kontynuowane premiery produktowe w segmencie dystrybucyjnym. Scania Polska będzie również
aktywnie promować swoje pojazdy w segmencie budowlanym w ramach cyklicznych pokazów Scania Tour. W 2018 r. odbędzie się kolejna edycja konkursu dla
kierowców Scania Driver Competition
(zmieniono i poszerzono formułę konkursu Young European Top Driver) oraz
światowy finał konkursu mechaników
Scania Top Team.
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Nowy silnik gazowy
FPT Industrial

odczas tego wydarzenia jego
uczestnicy – dziennikarze, naukowcy, przedstawiciele branży
transportowej – mogli zapoznać się z najnowszymi produktami FPT Industrial,
nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w budowie silników zasilanych gazem ziemnym oraz poznać projekty FPT Industrial realizowane z myślą
o przyszłych zastosowaniach i cele, które
pozwolą firmie utrzymać wiodącą rolę
w grupie producentów silników gazowych. Ciekawym uzupełnieniem wydarzenia były jazdy pojazdami wyposażonymi w silniki zasilane gazem ziemnym
na torze testowym na terenie Industrial
Village.

Cursor 13 Natural Gas Engine
Podczas październikowych FPT Tech
Day zaprezentowano interesującą premierę – była to najnowsza wersja silnika
Cursor 13 Natural Gas, przeznaczonego
do zastosowań drogowych. Jest to pierwsza na rynku jednostka napędowa zasilana gazem ziemnym, którą opracowano

Nowość w ofercie FPT
Industrial: gazowy silnik Cursor
13 NG jest wyposażony w wielopunktowy układ wtryskowy gazu ziemnego i chłodzoną cieczą turbosprężarkę z zaworem upustu spalin. Silnik rozwija moc 460 KM
(338 kW) przy 1900 obr/min, maksymalny moment
obrotowy wynosi 2000 Nm przy 1100 obr/min

z myślą o zastosowaniach w transporcie
dalekobieżnym. Cursor 13 NG pozwoli
FPT Industrial wzmocnić pozycję lidera
w segmencie silników gazowych. Do tej
pory producent sprzedał na całym świecie w ciągu ostatnich 20 lat ponad 30 000
silników zasilanych gazem ziemnym.
Nowy Cursor 13 NG to rzędowy silnik 6-cylindrowy o pojemności skokowej
12,9 dm3, wyposażony w wielopunktowy
układ wtryskowy gazu ziemnego oraz
chłodzoną cieczą turbosprężarkę z zaworem upustu spalin. Silnik rozwija moc
460 KM (338 kW) przy 1900 obr/min,
maksymalny moment obrotowy wynosi
2000 Nm przy 1100 obr/min. Maksy-
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Pod koniec października 2017 r. w Turynie na terenie wioski
przemysłowej (Industrial Village) firma FPT Industrial po raz
pierwszy zorganizowała FPT Tech Day – spotkanie poświęcone
silnikom zasilanym gazem ziemnym.

malna moc jest o 15% wyższa, natomiast maksymalny moment obrotowy
o 18% w porównaniu z oferowanym dotychczas przez FPT Industrial silnikiem
gazowym Cursor 9 o pojemności skokowej 8,7 dm3 (400 KM/294 kW, 1700 Nm).
Cursor 13 NG jest zasilany jednopaliwowo metanem i stanowi łatwe w zastosowaniu rozwiązanie dla użytkowników końcowych, ponieważ jako paliwo
można wykorzystać zarówno CNG (sprężony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz
ziemny) o liczbach metanowych powyżej
70 oraz biometan. Biometan jako paliwo odnawialne w ogólnym bilansie ma
niemal zerową emisję CO2.
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Zastosowanie biometanu ma tę dodatkową zaletę, że zmniejsza zależność
od paliw kopalnych, ponieważ paliwo to
może być generowane z odpadów rolniczych i miejskich, ścieków lub odpadów
z przemysłu spożywczego. Gaz można
wytwarzać lokalnie, zmniejszając potrzebę transportu, a przez to zużycia
energii i emisji CO2. Ponadto proces produkcji tworzy wartościowe produkty
uboczne, takie jak bio-CO2 dla jednostek
chłodniczych i bionawóz dla rolnictwa.
W silniku Cursor 13 NG, podobnie jak
w innych silnikach gazowych z oferty
FPT Industrial, spalana jest mieszanka
stechiometryczna. Spalanie stechiometryczne jest wykorzystywane w silnikach
FPT Industrial jako skuteczny i efektywny kosztowo sposób pozwalający na
spełnienie norm emisji toksycznych składników spalin Euro VI faza C. Dzięki spalaniu stechiometrycznemu silnik Cursor 13 NG do spełnienia wymagań normy
potrzebuje jedynie łatwego w instalacji
katalizatora potrójnego działania, nie
stosuje się recyrkulacji spalin EGR, nie
ma katalizatora redukującego SCR ani
wymagającego okresowej regeneracji
filtra cząstek stałych DPF – komponentów znanych z układów oczyszczania
spalin samochodów ciężarowych z silnikami Diesla. Ponadto w porównaniu
z klasycznym silnikiem Diesla o podobnych parametrach emisja CO2 jest niższa
o 9%, a przy zastosowaniu biometanu
bliska zeru. Układ oczyszczania spalin silnika Cursor 13 NG zapewnia obniżenie
zawartości cząstek stałych o 98%, natomiast emisja tlenków azotu jest o 48%
niższa w porównaniu z emisją silników
Diesla Euro VI zasilanych olejem napędowym. Silniki gazowe też ciszej pracują
– realizowany w nich obieg Otto (taki jak
w silnikach benzynowych) pozwala na
zastosowanie stopnia sprężania 12:1,
w silnikach wysokoprężnych jest to co
najmniej 17:1. Niższy stopień sprężania

© FPT Industrial

Cursor 13 NG został pokazany po raz
pierwszy podczas zorganizowanego
na terenie Industrial Village w Turynie
spotkania Tech Day, poświęconego silnikom gazowym znajdującym się
w ofercie FPT Industrial

oznacza łagodniejszy i cichszy przebieg
spalania – hałas zewnętrzny pracującego
silnika nie przekracza 71 dB. Przeglądy
okresowe dla silnika Cursor 13 NG zaplanowano co 90 000 km.

Zrównoważony rozwój
Spalanie mieszanki stechiometrycznej bez stosowania EGR, a także wielopunktowe wtryskiwacze paliwa i szyny
paliwowe dają w efekcie wiodące w klasie zużycie paliwa. Gazowy Cursor 13 NG
pozwala na zmniejszenie kosztów paliwa
o 30–40% (w zależności od ceny zakupu)
w porównaniu z 460-konnym silnikiem
Cursor zasilanym olejem napędowym.
Biorąc pod uwagę powstające w strukturze pracującego silnika naprężenia mechaniczne i termiczne, nowy silnik Cursor 13 NG osiąga wysokie standardy
niezawodności dzięki kolektorowi wydechowemu z żeliwa niklowego, chłodzonej wodą turbosprężarce z zaworem
upustu spalin oraz głowicy cylindrów
odlanej z żeliwa wermikularnego CGI
(Compacted Graphite Iron).
Technologia FPT Industrial, która unika
stosowania oleju napędowego i Ad-Blue,
zapewnia lżejsze i bardziej kompaktowe
rozwiązanie, umożliwiające optymalizację ładunku ciężarówki i dostępności
miejsca. Ta funkcja daje możliwość zamontowania na pojeździe pojemniejszych
zbiorników paliwa, poszerzając zakres
misji. Dlatego nowy silnik Cursor 13 NG
jest najlepszą alternatywą o niskim wpływie na klimat dla operacji długodystansowych, ponieważ został opracowany

w celu spełnienia wysokich wymagań
dotyczących wydajności i niskich kosztów operacyjnych bez utraty trwałości.
Wykorzystywane przez FPT Industrial w silnikach Cursor 13 NG zasilanie
gazem ziemnym i niestosowanie AdBlue
w układzie oczyszczania spalin pozwala
na stworzenie silnika o bardziej zwartej
budowie. W stanie suchym waży on zaledwie 1240 kg. W ciągniku Stralis NP
możliwa jest optymalizacja jego ładowności oraz zwiększa się przestrzeń dostępna w obrębie podwozia, co pozwala
zamontować pojemniejsze zbiorniki paliwa i zwiększyć zasięg operacyjny.

Silniki gazowe FPT Industrial
Oczywiście w ofercie FPT Industrial
znajdują się również inne silniki gazowe
– we wszystkich spalana jest mieszanka stechiometryczna, za podawanie paliwa odpowiada układ wielopunktowego
wtrysku gazu. W dostawczych modelach Iveco Daily Hi-Matic Natural Power
stosowane są 4-cylindrowe, 3-litrowe
silniki F1 NG rozwijające moc 136 KM
(100 kW) i maksymalny moment obrotowy 350 Nm. W modelu Iveco Eurocargo CNG stosowany jest silnik NEF
N60 NG (204 KM/150 kW, 750 Nm) – jest
to jednostka 6-cylindrowa o pojemności
5,9 dm3. Modele Stralis LNG są z kolei
napędzane przez 6-cylindrowe silniki Cursor 9 NG (pojemność skokowa 8,7 dm3)
o mocy maksymalnej 400 KM/294 kW
i momencie obrotowym 1700 Nm.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Opona w cyfrowej
rzeczywistości
Dariusz Piernikarski
Otaczająca nas rzeczywistość staje się coraz bardziej
cyfrowa, a rozwój nowoczesnych technologii
zmienia oblicze współczesnego transportu. W jakim
kierunku będzie zmierzać branża? O jej przyszłości
rozmawiali przedstawiciele firmy Continental
Opony Polska w czasie listopadowego spotkania
Business Round Table.
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celu lepszego zrozumienia
współczesnego rynku transportowego oraz określenia
potrzeb firm przewozowych firma Continental przeprowadziła badanie Mobility Study 2016. Wynika z niego, że presja kosztowa w branży transportowej
nadal będzie rosnąć. Aż 80% właścicieli
flot i menedżerów zarządzających nimi
zgadza się z tym stwierdzeniem całkowicie (pozostałe 20% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”). W kontekście
szybkiego rozwoju nowych technologii
i ich wpływu na transport towarów 92%
operatorów flot wyraziło zdanie, że „rozwój ten nie powinien wpłynąć na zmniejszenie liczby przewozów”. Niektórzy badani (co prawda była to mniejszość – 6%
ankietowanych) przyznali, że rozwój nowych technologii (druk 3D) zmniejszy
liczbę przewożonych towarów w najbliższych latach. Jak widać, przewoźnicy zdają sobie sprawę z tego, że technologia
zmienia oblicze transportu, ale część z nich

© GIPA
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Wiek parku samochodowego na podstawie raportu GIPA „Pojazdy ciężarowe 2016”

nie chce pozostać „w tyle” (18% ankietowanych), dlatego inwestuje w usprawnienia ułatwiające prowadzenie działalności.
Wyniki badania pokazują również,
że właściciele flot są otwarci na innowacje, pod warunkiem że cechować je będzie szybka stopa wzrostu (poniesione
nakłady zwrócą się w ciągu roku lub najwyżej dwóch). Zapytani o potrzeby i życzenia w kontekście technologii przewoźnicy wyrazili zapotrzebowanie na
rozwiązania paliwooszczędne (66% badanych). Tyle samo osób oczekuje produktów wspierających kierowcę w codziennej pracy, a prawie połowa (48%)
jest zainteresowana systemami monitoringu ciśnienia w oponach. Z kolei 75%
kierowców oczekuje nowych rozwiązań
w kwestii ulepszonych systemów wskazujących miejsca odpoczynku, a 69% –
udoskonalonych systemów nawigacji.
Dla 67% ankietowanych bardzo istotne są funkcje zwiększające wygodę we
wnętrzu pojazdu. Co szczególnie ważne,

aż 57% wskazuje na konieczność wykorzystania nowoczesnych technologii przy
systemach monitoringu ciśnienia w ogumieniu. Dodajmy też, że większość (66%)
kierowców pozytywnie ocenia niezawodność i łatwość obsługi systemów wspomagania kierowcy. Z badania wynika również, że 72% kierowców zawodowych
z dłuższym doświadczeniem oczekiwałoby większej liczby systemów wspomagania kierowcy.
W Continental Mobility Study znalazły się też pytania dotyczące przekonań ankietowanych na temat jazdy autonomicznej. Większość właścicieli flot
uznała, że dla przyszłości ich firmy kierowanie autonomiczne jest zupełnie nieistotne. Jeśli chodzi o kierowców, to 15%
z nich ceni sobie niezależność w prowadzeniu samochodu, czyli swobodę podejmowania decyzji oraz poczucie kontroli.
Innym problemem branży jest brak
wykwalifikowanych kierowców – aż 23%
właścicieli i menedżerów flot zgadza się
lub całkowicie się zgadza (68%) z tym
stwierdzeniem. W ocenie badanych także
stan infrastruktury drogowej pozostawia
wiele do życzenia – 91% właścicieli i menedżerów flot krytycznie ocenia rozwój
infrastruktury. Zadowolonych z obecnego stanu (drogi, mosty, porty, połączenia kolejowe) jest tylko 6% uczestników
badania. Kiepsko stan infrastruktury (stan
dróg, miejsca postojowe i ich liczbę) oceniają też sami kierowcy.

Polski rynek transportowy
Mimo wszystkich trudności polski
rynek transportowy nadal sprawnie się
rozwija. Według raportu „Pojazdy ciężarowe 2016”, przygotowanego przez firmę
GIPA zajmującą się przeprowadzaniem
badań rynku motoryzacyjnego, w ciągu
ostatnich 12 miesięcy 1 na 6 dużych flot
zwiększyła liczbę ciężarówek. Jednocześnie 94% małych flot (mających mniej niż
6 pojazdów ciężarowych) nie zmieniła
liczby swoich samochodów ciężarowych.
Z badania wynika również, że co 5. flota
ma własny warsztat. W grupie średnich
flot (6–19 samochodów) jest to 51%,
w grupie dużych flot (20 samochodów
i więcej) aż 80% firm ma własne zaplecze warsztatowe.
Według raportu najwięcej starych
samochodów (10 lat lub więcej) zasila
małe floty (patrz wykres). W dużych flotach odsetek ten jest najmniejszy i wynosi 20%. Różnice między firmami (małe,
średnie, duże) widać też w „budowie”
parku samochodowego. Najwięcej pojazdów używanych (55%) znajduje się w małych flotach, najmniej (27%) w dużych.
W przypadku nowych pojazdów jest odwrotnie – najwięcej nowych samochodów
(48%) zasila szeregi dużych flot, w małych flotach odsetek ten wynosi 30%.
Okazuje się również, że w części zamienne marki producenta pojazdu wyposażane są przede wszystkim „młode”
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System zarządzania oponami
ContiConnect to kolejny krok firmy
Continental na drodze ku cyfrowej
rzeczywistości. Producent chce
zostać dostawcą rozwiązań zintegrowanych i w tę stronę będzie
podążał w kolejnych latach

ciężarówki (3 lata lub mniej). Kolejny
wniosek płynący z badania jest następujący: przegląd prewencyjny jest najczęstszym powodem wizyty w warsztacie szczególnie dla małych flot (mniej niż
6 samochodów). Na 100 wizyt w warsztacie 40% z nich dotyczyło przeglądu
(wymiana oleju, filtry), a 17% wymiany
opon. Ankietowanych zapytano też o liczbę przestojów samochodów związanych
z serwisem i naprawami. W przypadku małych flot czas ten wynosił 6,9 dnia,
w średnich flotach 8 dni, a w dużych
7,8 dnia.
Dzięki tym wszystkim informacjom
Continental może opracowywać odpowiednie produkty i rozwiązania technologiczne zgodnie z oczekiwaniami
klientów i potrzebami rynku. W świecie
postępującej cyfryzacji producent chce
być dostawcą rozwiązań zintegrowanych
i w tę stronę będzie podążał w kolejnych
latach. W ujęciu tym „integrowane” są
trzy obszary działalności firmy, czyli fizycznie dostępne, pojedyncze produkty
(np. opony), usługi związane z ogumieniem oraz obszar technologii cyfrowych,
czyli gromadzenie danych, ich późniejsza analiza, w końcu wysyłanie powiadomień i przygotowanie pełnych raportów w oparciu o pozyskane dane.

Opony monitorowane
Wraz ze zmianami zachodzącymi na
rynku transportowym swoje podejście do
biznesu zmienia też Continental. Firma
chce oferować swoim klientom produkty,
które przyniosą mu korzyść – niemalże
od razu, nie pochłaniając znacznych nakładów finansowych i czasowych. Z tego
też względu producent zaangażował swoich klientów we współtworzenie najnowszych produktów. Jest to dla nich okazja
do wcześniejszego sprawdzenia systemu,
zasugerowania zmian, zgłoszenia swoich potrzeb w tym obszarze.

© Continental

Najnowszymi produktami, które powstały w odpowiedzi na potrzeby rynku,
są nowe funkcjonalności pozwalające na
gromadzenie danych na temat opon.
Continental rozszerzył bowiem ofertę systemów i urządzeń umożliwiających zbieranie danych dotyczących opon w czasie rzeczywistym o kolejne rozwiązania.
Są to: stacja ContiYardReader do automatycznego pomiaru ciśnienia i temperatury na terenie bazy transportowej lub
warsztatu oraz system zarządzania oponami ContiConnect.
ContiYardReader to stacja monitorująca ciśnienie i temperaturę opon,
która współpracuje z czujnikami ContiPressureCheck. Rozwiązanie to umożliwia dokładny pomiar danych na terenie
bazy transportowej w czasie codziennych
czynności obsługowych, np. podczas tankowania, przeglądów, mycia pojazdu.
Zgromadzone w ten sposób dane przekazywane są na zewnętrzne serwery
Continental, gdzie następuje ich przetwarzanie i analiza. Po szczegółowej weryfikacji raporty przekazywane są menedżerowi floty lub innej wyznaczonej
do tego celu osobie. Klient może nimi zarządzać za pomocą aplikacji lub powiadomień.
Dodajmy, że ContiPressureCheck
to system monitorowania stanu ogumienia na wszystkich osiach pojazdu,
który w sposób ciągły w czasie jazdy
wykorzystuje czujniki zamontowane wewnątrz opon do monitorowania ciśnienia i temperatury. Jeżeli ciśnienie w oponach odbiega od wartości wprowadzonej
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do systemu, natychmiast wyświetla się
ostrzeżenie na desce rozdzielczej pojazdu. Umożliwia to kierowcy podjęcie
natychmiastowych działań, co eliminuje
ryzyko kosztownych przestojów spowodowanych awarią opon, a także obniża
koszty funkcjonowania firmy. ContiPressureCheck dzięki stałej kontroli ogumienia pozwala flotom uzyskać znaczne oszczędności. Testy przeprowadzone
przez Continental wykazały, że zużycie
paliwa w do pełna załadowanej ciężarówce wzrasta o 0,7 l na 100 km w sytuacji, gdy ciśnienie w oponach jest niższe zaledwie o 2 bar.
Z kolei system zarządzania oponami
ContiConnect analizuje i przetwarza takie dane jak czas, ciśnienie i temperatura
opon w całej flocie na podstawie danych
zgromadzonych przez stacje ContiYardReader z czujników ContiPressureCheck
w oponach. W ramach bieżącej analizy
stanu ogumienia menedżer floty otrzymuje raporty online wraz z propozycją
rozwiązań lub też usług naprawczych.
Na obecnym stopniu rozwoju ContiConnect mierzy wyłącznie ciśnienie i temperaturę opon. Z czasem jednak producent będzie go rozbudowywał o kolejne
funkcjonalności, moduły, tak by klient
mógł wybrać dla siebie najbardziej potrzebne opcje. W przyszłości (oczywiście
jeśli klient wyrazi na to zgodę) rozbudowany też zostanie system informowania klienta o możliwościach naprawy
usterki w samochodzie w ramach współpracy z partnerskimi serwisami sieci
Conti360°.
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100-tysięczny
samochód ciężarowy
MAN zjeżdżający z zakładowej linii produkcyjnej w Niepołomicach został odebrany
przez prezesów zarządu
Grupy Omega Pilzno

MAN numer
100 000
24 listopada br. w fabryce pojazdów
ciężarowych MAN Trucks w Niepołomicach
wyprodukowano 100-tysięczny ciągnik
siodłowy. Wydarzenie to zbiegło się
w czasie z jubileuszem 10-lecia działalności
niepołomickiego zakładu.

iągnik MAN TGX EfficientLine
3 18.460 4×2 BLS z kabiną XLX
o numerze 100 000 został odebrany przez prezesów zarządu Grupy
Omega Pilzno, Adama i Mariusza Godawskich, którzy uroczyście dokręcili
śruby w kole ciężarówki.
„100 000 pojazdów MAN wyprodukowanych w fabryce w Niepołomicach
to dla nas wyjątkowy powód do dumy.
Ta uroczystość łączy się z jubileuszem
10-lecia działalności fabryki. Przez ten
czas zakład zdobył zaufanie klientów z całego świata. Nas cieszy fakt, że wspólnie
z MAN Financial Services dostarczamy
naszym klientom w Polsce produkt i rozwiązania najwyższej jakości. Właścicielom firmy Omega Pilzno gratuluję wyboru
i dziękuję za zaufanie, jakim obdarzają
naszą markę” – podkreślił podczas uroczystości Piotr Stański, prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska.
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Przekazany klientowi model wyposażony jest w system kontroli zmiany
biegów EfficientCruise 2 wspomagany
GPS, tempomat ACC z funkcją utrzymania odległości, skrzynię biegów MAN
TipMatic z funkcją EfficientRoll oraz systemem MAN Easy Start, jak również podgrzewany fotel kierowcy z pneumatycznym zawieszeniem, regulacją podparcia
lędźwi i pleców. Pojazd wyposażony jest
także w pakiet bezpieczeństwa Plus oraz
pakiet MAN Media.
„Na nasze decyzje dotyczące wyboru
ciągników marki MAN ma wpływ wiele
czynników. Warto wspomnieć, że kierujemy się w dużej mierze względami ekonomicznymi, obejmującymi aspekt warunków finansowych nabywania nowych
pojazdów. Niebagatelne znaczenie, przy
tak rozbudowanej flocie jak nasza, mają
również czynniki związane z kosztami
eksploatacji, zużyciem paliwa. Duże zna-

Mariusz Godawski, prezes zarządu
Grupy Omega Pilzno, dokręca
śruby w kołach 100-tysięcznego
modelu MAN TGX

Heiko Kayser,
prezes zarządu
MAN Trucks sp. z o.o.

„Samochody Specjalne”: Pracuje Pan w tej fabryce już kilka lat. Jakie są najważniejsze zalety tego
zakładu?
Heiko Kayser: Przede wszystkim należy zauważyć,
że cała infrastruktura i rozplanowanie fabryki zostały bardzo dobrze przygotowane. Dotyczy to także
przepływu materiałów w procesie produkcji wewnątrz zakładu. Mimo upływu dziesięciu lat nadal
uważam, że zostało to doskonale zaprojektowane.
Zwróciłbym również uwagę na ogólnie panujące warunki produkcji – w halach jest bardzo przestronnie,
jasno, hałas też jest na niskim poziomie. W naszej
fabryce pracuje zespół o bardzo wysokich kwalifikacjach. Wielu pracowników jest z nami od początku, a poziom migracji załogi jest bardzo niski. To
sprawia, że uzyskujemy bardzo wysoką jakość montażu i produkujemy wspaniałe pojazdy.
Czy istniejąca infrastruktura pozwala na zwiększenie produkcji?
Tak, mamy wciąż niewykorzystane moce produkcyjne. Jeśli pojawi się potrzeba dalszego rozwoju,
mamy takie możliwości, bo spora część działki jest
jeszcze niezagospodarowana.
Jak się Pan odnajduje tu, w fabryce w Niepołomicach, jako prezes zarządu?
Moi polscy współpracownicy są bardzo ambitni, dobrze wykwalifikowani i zaangażowani w to, co robią. Odważnie podchodzą również do wprowadzanych zmian. To sprawia, że wszystkim, nie tylko
mnie, pracuje się tu bardzo dobrze.
Czy to znaczy, że spełniły się oczekiwania, jakie Pan
zapewne miał, gdy otrzymał to stanowisko?
Swoją karierę zawodową zaczynałem w Monachium.
Bezpośrednio przed objęciem stanowiska w Niepołomicach byłem szefem fabryki MAN w Południowej Afryce – mniejszej niż ta. Biorąc pod uwagę warunki pracy, wsparcie zespołu, jakie otrzymuję, to
jest tu bardzo podobnie jak w Niemczech. Jesteśmy
też częścią całej sieci produkcyjnej, więc pozostaję
w bliskim kontakcie z kolegami z innych zakładów
produkcyjnych MAN – nie tylko na moim poziomie.
Ważne, że mamy możliwość bezpośredniego wymieniania się ideami czy pomysłami zmian, jakie wprowadzamy. Prywatnie bardzo podoba mi się mieszkanie w Krakowie.
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Uroczyste przekazanie 100-tysięcznego ciągnika siodłowego. Na zdjęciu od lewej: Mariusz i Adam Godawscy, zarządzający
firmą Omega Pilzno, Heiko Kayser, prezes zarządu MAN Trucks, oraz Piotr Stański, prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska

czenie ma również fakt, że mamy w ramach Grupy Omega Pilzno autoryzowany serwis pojazdów ciężarowych marki
MAN w Rzeszowie, tak więc ułatwia nam
to dbałość o techniczny stan pojazdów”
– powiedział Mariusz Godawski, prezes
zarządu Grupy Omega Pilzno.
Omega Pilzno to znany operator logistyczny, który w tym roku obchodzi
jubileusz 25-lecia swojej działalności
na rynku TSL. Z firmą MAN współpracuje od 2008 r. Firmowa flota Omegi
Pilzno liczy obecnie prawie 700 pojazdów, z czego 380 marki MAN.
„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy
między firmami Omega Pilzno i MAN,
szczególnie w zakresie dostaw nowych
pojazdów. W ciągu ostatnich 2 lat wypracowaliśmy wspólnie sprawnie funkcjonujące mechanizmy handlowe w tej
sferze. Obecnie pracujemy nad optymalizacją procesów obsługi posprzedażnej
i gwarancyjnej” – dodał Adam Godawski, wiceprezes zarządu Grupy Omega
Pilzno. W uroczystości przekazania pojazdu udział wzięli przedstawiciele zarządu MAN Truck & Bus Polska oraz
przedstawiciele zarządu spółki Volkswagen Financial Services.

10 lat fabryki MAN w Polsce
W otwartej w październiku 2007 r.
fabryce w Niepołomicach powstają pojazdy klasy ciężkiej TGX i TGS. Trafiają
na rynki całej Europy, a serie TGX WW
i TGS WW również poza jej granice.
W minionych 10 latach zakład przeszedł zaledwie kilka zmian organizacyjnych i nadal jest jedną z najnowocześ-

niejszych w Europie montowni pojazdów
ciężarowych, rozlokowaną w halach i budynkach o powierzchni 240 tys. m2 (cała
fabryka zajmuje 1160 tys. m2). Najważniejsze operacje technologiczne realizowane na linii produkcyjnej to montaż podwozia (rama, zawieszenie, osie,
elementy mocowane do ramy), lakierowanie kompletnej ramy, montaż układu
napędowego (silnik, skrzynia biegów),
instalacja przewodów i wiązek, montaż
kabiny na podwoziu. Obok głównej linii
produkcyjnej rozlokowane są stacje podmontażu osi, silnika i skrzyń biegów. Całość montażu kończy się parametryzacją
najważniejszych układów (geometria
układu jezdnego, ustawianie tempomatu, EBS itp.) i dokładny test funkcjonalny całego pojazdu.
W zakładzie zatrudnionych jest 546
pracowników (440 pracowników fizycznych i 106 biurowych). MAN Trucks jest
zdobywcą wielu nagród i certyfikatów, takich jak Top Employers 2012/2013, OHSAS
18001-2007, EMAS ISO9001:2008,
ISO14001: 2004, EMAS, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu firm odpowiedzialnych społecznie w Małopolsce (mały
ranking „Dziennika Gazety Prawnej”),
trzecie miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy w kategorii pracodawca: organizacja pracy bezpiecznej
w 2014, trzecie miejsce w rankingu Filary Polskiej Gospodarki organizowanym
przez „Puls Biznesu”.
Obecnie zakład w Niepołomicach produkuje 80 samochodów ciężarowych
dziennie. Plan produkcyjny na 2017 r. to
15 842 samochody TGX lub TGS różnych
wersji.

Ważne finansowanie
Warto dodać, że zarówno zakup 100-tysięcznego ciągnika siodłowego, jak
i kolejnych 20 zamówionych w drugim
i trzecim kwartale 2017 r. sfinansowała
spółka MAN Financial Services. Firma ta
powstała 10 lat temu, by wspierać klientów MAN Truck & Bus w Polsce.
„W ciągu 10 lat działalności na polskim rynku MAN Financial Services osiągnął naprawdę wiele. Podpisaliśmy kontrakty na łączną wartość ponad miliarda
złotych, sfinansowaliśmy niemal 4000
pojazdów, w tym 3682 z serii TGX, a poziom penetracji rynku ubezpieczeń wynosi obecnie aż 74%” – powiedział Piotr
Borowski, dyrektor zarządzający MAN
Financial Services. – Naszymi najważniejszymi produktami finansowymi są najem
długoterminowy pojazdów ciężarowych
oraz produkty oparte na leasingu operacyjnym”. Dodajmy, że w tym roku uruchomiono też sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych oraz programu MAN Card.
W styczniu 2014 r. MAN Financial
Services dołączył do największego europejskiego podmiotu specjalizującego się
w finansowaniu w branży motoryzacyjnej – Volkswagen Financial Services AG
(VWFS), stając się tym samym przedsiębiorstwem Grupy Volkswagen. Wartość
portfela VWFS AG przekroczyła 105 mld
euro i opiera się na niemal 19 mln umów
na finansowanie pojazdów różnymi formami kredytu i leasingu oraz umów ubezpieczeniowych i serwisowych.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Jubileuszowa naczepa
dla Raben Transport

Katarzyna Biskupska

1 grudnia br. przedstawiciele Raben Transport odebrali w Strykowie naczepę
kurtynową Schmitz Cargobull – 50-tysięczny pojazd niemieckiego producenta,
dostarczony na polski rynek przez spółkę EWT Truck&Trailer Polska
od początku istnienia tej firmy, czyli od 1998 r.

towarów bez konieczności stosowania desek pomiędzy kłonicami. Znacznie ułatwia to i skraca przygotowanie naczepy do
załadunku oraz rozładunku. Pojazd ma
certyfikat EN 12642 XL, certyfikat Daim© K. Biskupska

-Benz. Wyposażenie tego modelu zostało specjalnie do tego celu przygotowane.
Naczepa została wyposażona w kurtynę
ze zintegrowanymi pionowymi listwami
wzmacniającymi, co umożliwia transport

© K. Biskupska

bie firmy, EWT Truck & Trailer Polska, autoryzowany dealer Schmitz
Cargobull w Polsce, i spółka Raben,
współpracują od początku swego istnienia. W ciągu ostatnich 8 lat EWT dostarczyła polskim spółkom Grupy Raben 1149
pojazdów marki Schmitz Cargobull. Przekazana naczepa kurtynowa S.CS Mega
będzie wykorzystywana przez Raben
Transport głównie do transportu na rzecz
branży motoryzacyjnej – będzie woziła
części zamienne dla pojazdów Mercedes-

Jubileuszowa naczepa mega
Schmitz Carbobull to certyfikowane bezpieczeństwo załadunku
bez użycia desek burtowych,
co znacznie skraca czas załadunku i rozładunku towarów
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Podczas przekazania
naczepy obecni byli
(od lewej) Marco
Raben – Grupa Raben, Dirk i Natascha
Hoffmann – właściciele i zarząd EWT
Truck & Trailer GmbH
& Co. KG, Paweł
Trębicki – dyrektor
generalny Raben
Transport oraz Boris
Bilich – dyrektor
sprzedaży Schmitz
Cargobull

ler 9.5 oraz certyfikat VDI 2700 do przewozu napojów. „Szczególnie cieszy nas
to, że to właśnie naszemu długoletniemu
i lojalnemu klientowi, firmie Raben Transport, przekazujemy 50-tysięczną naczepę
marki Schmitz Cargobull, dostarczoną na

rynek przez EWT Truck&Trailer Polska
od początku istnienia, czyli od 1998 r.
Nasza współpraca trwa od ponad 20 lat”
– podkreślił Dirk Hoffmann podczas uroczystego przekazania naczepy S.CS Mega
w serwisie EWT w Strykowie.

reklama

Dodajmy, że Raben Transport to spółka Grupy Raben specjalizująca się w ładunkach intermodalnych oraz całopojazdowych – dostarczanych w przewozach
międzynarodowych i krajowych. Na rynku
działa od 25 lat i świadczy usługi dla
klientów z różnych sektorów gospodarki,
w tym producentów motoryzacyjnych,
realizując dla nich dostawy w systemie
na czas (Just-In-Time). Firma ma ponad
400 zestawów własnych oraz floty kontraktowej, a także własny autoryzowany
serwis, który dba o stan techniczny taboru. Wszystkie pojazdy własnej floty
spełniają wymagania umowy ADR, a naczepy mają certyfikat DIN-EN 12642 XL
oraz są przystosowane do przewozów intermodalnych drogowo-szynowych. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych towarów, efektywnego zarządzania flotą oraz sprawnej komunikacji pojazdy kompleksowo wyposażono
w komputery pokładowe, dzięki którym
poza określaniem pozycji pojazdu możliwe jest potwierdzenie statusów realizacji zlecenia, a także przesłanie skanów dokumentacji transportowej.
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Goodyear
wspiera floty

Renata Pawliszko

Floty transportowe nieustannie poszukują
sposobów na zwiększenie efektywności
prowadzonej działalności. Pomocne w tym
zakresie będzie na pewno rozwiązanie
Goodyear Proactive Solutions – wprowadzone
w październiku br. na rynek polski.
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stotną zmienną używaną w transporcie do określenia poziomu efektywności przewozów jest koszt przejechania 1 km. W 2014 r. wynosił on
3,83 zł, natomiast w 2016 r. był mniejszy i kształtował się na poziomie 3,45 zł.
Jak wiemy, na jego wysokość wpływa
wiele czynników, a koszty ogumienia
(patrz wykres) to prawie 2% łącznego
kosztu przejechania 1 km. Uwzględniając jednak fakt, że ogumienie wpływa na takie czynniki, jak koszty paliwa
czy napraw, udział ogumienia w koszcie przejechania 1 km „rozciąga się” do
ponad 37%.
Goodyear stale analizuje potrzeby
klienta i w oparciu o nie rozwija swoje produkty. Aktualnie klienci oczekują od ogumienia wysokiego przebiegu, niezawodności, efektywności paliwowej (niskie
opory toczenia przekładające się na niskie
zużycie paliwa), większej nośności opon
oraz mobilności w warunkach zimowych.
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Koszt przejechania 1 km pojazdem ciężarowym
w 2016 r.

Opona to nie wszystko
W ujęciu rynkowym doskonały produkt to jednak nie wszystko. Goodyear
chce wspierać firmy przewozowe w codziennych obowiązkach. Do tego celu
firma postanowiła wykorzystać nowoczesne technologie – łączność dającą
możliwość przetwarzania wielu danych
w jak najkrótszym czasie, które można
przesyłać na duże odległości.
Producent dostrzega zatem zachodzącą zmianę rynkową i chce dostarczać swoim klientom zintegrowane rozwiązania, usługi, a nie tylko pojedyncze
produkty. Nowo opracowanym rozwiązaniem dla klientów flotowych, dzięki któremu mogą usprawnić swoje działania
oraz zoptymalizować koszty transportowanych ładunków, jest program Goodyear Proactive Solutions.
„Jesteśmy świadkami ogromnej zmiany systemowej, która w znaczący sposób wpływa na rynek działań realizowanych przez pojazdy komercyjne. W dobie
cyfrowej ekonomii zarówno klienci indywidualni, jak i firmy oczekują, że dostawy będą odbywały się szybciej, taniej
i maksymalnie komfortowo. W rezultacie rynek tego rodzaju usług staje się bardziej zintegrowany i zautomatyzowany.
Goodyear Proactive Solutions oferuje operatorom flot jednostopniowe i intuicyjne rozwiązanie, które umożliwi redukcję kosztów przy jednoczesnej poprawie
w zakresie czasu pracy, efektywności
oraz zrównoważonego rozwoju” – powiedział Piotr Czyżyk, Director Commercial
PBU Central Europe.
Opracowany przez Goodyear system
rozwiązań ma pomóc przewoźnikom
w rozwijaniu ich firm, optymalizowaniu
kosztów ich prowadzenia oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.
„Klienci flotowi poszukują skutecznych i zarazem nowoczesnych rozwiązań,
które będą wspierały efektywną działalność firm, generując ich wartość doda-

ną. Nie chcą jednak kupować produktów
i usług u różnych dostawców. W odpowiedzi na te potrzeby opracowaliśmy
system zintegrowanych rozwiązań dla
flot Goodyear Proactive Solutions. Nasze
podejście zostało docenione zarówno
przez partnerów TruckForce, jak i floty,
a opracowany program wzbudza duże zainteresowanie polskich operatorów flot”
– dodaje Krzysztof Kozerski, Sales Leader Proactive Solutions na rynek polski.
Cechą charakterystyczną Goodyear
Proactive Solutions jest możliwość zarządzania pojedynczymi pojazdami wchodzącymi w skład floty z wykorzystaniem
nowoczesnych rozwiązań telemetrycznych oraz analitycznych. „Goodyear Proactive Solutions podkreśla naszą pozycję kluczowego partnera operatorów flot
dzięki połączeniu najnowszych rozwiązań
technologicznych i analizy danych z już

obecnymi na rynku usługami wsparcia dla
klientów flotowych. Przykładem może
być program TruckForce, który z ponad
2 tys. serwisów partnerskich i 350 tys.
zarejestrowanych pojazdów jest największym tego rodzaju systemem wsparcia
w Europie. Nasze innowacyjne rozwiązanie jest kompatybilne ze wszystkimi
oponami do pojazdów użytkowych, dzięki
czemu każdy operator flot będzie miał
możliwość skorzystania z zalet nowego
zintegrowanego systemu zarządzania
flotą” – dodaje André Weisz, dyrektor generalny Goodyear Proactive Solutions.

Składowe systemu
Nowa usługa jest dostępna w dwóch
wariantach. Pierwszy to rozwiązanie Proactive Tire, na które składają się usługi
TPMS oraz Drive-Over-Reader.

reklama
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Liczba pojazdów ciężarowych w Polsce

Usługa TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) działa w oparciu o algorytm
monitorujący w czasie rzeczywistym ciśnienie i temperaturę każdej opony. Jego
zadaniem jest wykrycie i przesłanie powiadomienia o istniejących odchyleniach
obu parametrów od ustalonego poziomu.
Na podstawie zgromadzonych danych
Goodyear Proactive Solutions generuje ra-

Z danych Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba firm przewozowych zarejestrowanych w Polsce w 2017 r.
(na podstawie informacji z października br.) wyniosła 129 tys. Z grupy
tej aż 34 tys. firm świadczy usługi
transportu międzynarodowego na
rzecz Unii Europejskiej. Daje to 25,4-procentowy udział polskich firm przewozowych w rynku europejskim.

© Goodyear

Udział polskich firm transportowych w europejskim
rynku przewozowym

porty oraz ostrzeżenia pomagające operatorom flot podjąć odpowiednie decyzje
dotyczące interwencji serwisowych.
Drugi wariant to Dive-Over-Reader
(urządzenie zamontowane na ziemi, po
którym przejeżdża zestaw ciężarowy) –
mierzy ciśnienie i aktualną głębokość
bieżnika za każdym razem, gdy samochód wraca do bazy. W rezultacie klient
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na bieżąco otrzymuje informacje o stanie ogumienia we flocie i może odpowiednio wcześnie zareagować na odstępstwa
od normy.
Gromadzone dane są analizowane
przez tzw. algorytm predykcyjny. Producent podaje, że dzięki systemowi ostrzeżeń operatorzy flot mogą otrzymywać
sygnały o problemach z oponami nawet
z pięciodniowym wyprzedzeniem, co pozwala zmniejszyć liczbę awarii ogumienia do 75%.
Drugi wariant rozwiązania Proactive
Solution to usługa Proactive Fleet, składająca się również z dwóch modułów
wspierających operatorów flot. W tym
przypadku są to usługi Track & Trace
oraz Driver Behavior.
Rozwiązanie Track & Trace pozwala
na lokalizowanie samochodów ciężarowych w dowolnym miejscu w Europie
w czasie rzeczywistym i zarządzanie nimi.
Z kolei Driver Behaviour analizuje 12 parametrów jazdy zapisanych przez telematyczne urządzenia pokładowe zatwierdzone przez Goodyear. Operatorzy flot
mogą śledzić styl jazdy każdego kierowcy i na podstawie przesyłanych raportów
podejmować odpowiednie działania optymalizacyjne, co może skutkować np. przygotowaniem dostosowanego do indywidualnych potrzeb programu szkoleń.
Goodyear Proactive Solutions jest już
dostępny w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii oraz
Wielkiej Brytanii, a teraz także w Polsce.
Następne miesiące mają przynieść wprowadzenie usługi w kolejnych krajach.
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Strategia ZPL na lata 2018 –2020
© ZPL

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy,
przyjął strategię na najbliższe lata. Za najważniejsze uznano działania
dotyczące digitalizacji procesu leasingowego, projektów badawczych,
motoryzacji oraz otwarcie się na nowe trendy.

trategia definiuje na nowo misję
ZPL, opierając ją na 5 filarach, takich jak: rozwój, bezpieczeństwo,
wizerunek, jedność i platforma. Widocznym efektem przyjętej strategii ma
być m.in. silniejszy głos branży w Polsce i Europie, większa aktywność grup
roboczych działających w ramach organizacji, a także nowe inicjatywy.
Znaczenie leasingu, a tym samym
siła polskiej branży leasingowej, wzrasta.
Według badań opublikowanych ostatnio
przez Komisję Europejską leasing jest
w Polsce najbardziej istotnym źródłem
finansowania MŚP. Dane KE znajdują
potwierdzenie w krajowych wynikach
branży. W ciągu ostatnich 5 lat polska
branża leasingowa rosła średniorocznie
o 16,8%. Analizy ZPL wskazują też na to,
że w 2017 r. łączna wartość nowych
kontraktów polskich leasingodawców
może wynieść blisko 66 mld zł.
„Aby sprostać wyzwaniom, które
stoją przed firmami leasingowymi w kolejnych latach, a tym samym przygotować się do zmian zachodzących na polskim rynku, jako branża opracowaliśmy
i przyjęliśmy strategię działania Związku
Polskiego Leasingu na lata 2018–2020.
W pierwszej kolejności stawiamy na digitalizację procesu leasingowego, projekty badawcze oraz szeroko pojęty obszar motoryzacji. Nie zapominamy także

o tak istotnych aspektach naszej działalności, jak prawo i podatki, rachunkowość,
etyka, szkolenia oraz o działaniach zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa
w obrocie gospodarczym” – powiedział
Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Dodatkowe wsparcie
Realizację nowej strategii będzie wspierał Komitet Wykonawczy ZPL w składzie:
Andrzej Krzemiński, prezes zarządu PKO
Leasing, Ewa Łuniewska, prezes zarządu
ING Lease Polska, Marcin Balicki, prezes
zarządu Millennium Leasing, Grzegorz
Borowiec, były prezes Siemens Finance,
Radosław Kuczyński, prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego,
Artur Nowicki, dyrektor generalny Fraikin Region Europy Środkowej i Wschodniej, Leszek Pomorski, członek zarządu
PZWLP i Mieczysław Woźniak, członek
zarządu Leaseurope.

Działania zdefiniowane w nowej strategii ZPL będą realizowane m.in. przy
udziale zespołów i grup roboczych działających w ramach Związku Polskiego
Leasingu oraz pracowników biura ZPL.
Eksperci branży leasingowej pracują społecznie na rzecz rozwiązań istotnych dla
funkcjonowania polskich leasingodawców i ich klientów.
Dodajmy, że w Związku działają: Grupa ds. digitalizacji, Grupa ds. rynku motoryzacyjnego, Grupa ds. rozwiązań prawnych, Grupa ds. rachunkowości, Grupa
ds. statystyki i monitorowania rynku,
Grupa ds. PR i marketingu oraz Zespół
ds. przeciwdziałania wyłudzeniom. Związek liczy obecnie 31 członków, przy czym
w latach 2016–2017 organizacja pozyskała 6 nowych podmiotów, do których
należą: Alior Leasing, BMW Financial
Services, Fraikin Polska, Leasing Polski,
PSA Finance Polska, Santander Consumer Multirent.

Opracowała Renata Pawliszko
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Wybrańcy roku 2018
Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego i Miejskiego Solutrans,
które odbyły się pod koniec listopada w Lyonie, obfitowały w wiele
branżowych wydarzeń. Jednym z nich było wręczenie wyróżnień w kategorii
międzynarodowej ciężarówki, vana i pick-upa roku 2018.

Nowe modele CF
i XF marki DAF
wyróżniono tytułem Międzynarodowych Samochodów Ciężarowych
Roku 2018

| TECHNIKA |

Ciężarówka Roku 2018

© DAF Trucks

Niezależne jury złożone z europejskich dziennikarzy zajmujących się transportem drogowym przyznało tytuł International Truck of the Year 2018. Tym
razem wyróżnienie Międzynarodowy Samochód Ciężarowy Roku przyznano nowym modelom DAF CF i XF.
W imieniu firmy DAF Trucks tę prestiżową nagrodę z rąk Gianenrico Griffiniego, przewodniczącego jury, odebrał
Preston Feight, prezes firmy DAF Trucks.
To coroczne wyróżnienie jest przyznawane pojazdom ciężarowym lub gamie
modeli, w których zastosowane rozwiązania w największym stopniu przyczy-

niają się do zwiększenia efektywności
transportu drogowego. Brane są tu pod
uwagę następujące kryteria: innowacyjne rozwiązania techniczne, komfort kierowcy, bezpieczeństwo na drodze, właściwości jezdne, oszczędność paliwa, wpływ
na środowisko naturalne oraz całkowity
koszt eksploatacji. „Prezentując nowe modele z serii CF i XF, firma DAF wprowadziła na rynek gamę średnich i ciężkich
pojazdów ciężarowych, która ustanawia
nowe standardy w kwestii sprawności
układu napędowego i całkowitej wydajności” – uzasadnił Gianenrico Griffini.
Nowe modele DAF CF i XF wyróżniają się zupełnie nowymi układami napędowymi z bardzo wydajnymi skrzyniami

© DAF Trucks

biegów i tylnymi osiami. Nowoczesne
rozwiązania, takie jak kompaktowe układy oczyszczania spalin, zaawansowane
oprogramowanie czy zoptymalizowane
własności aerodynamiczne, przyczyniają
się do obniżenia poziomu zużycia paliwa i emisji CO2 aż o 7%. W przypadku
podwozi pod zabudowę uzyskano redukcję masy nawet do 300 kg, co powoduje
dalszy wzrost efektywności transportu.
„Ciężko pracowaliśmy na to, aby udoskonalić najlepsze pojazdy ciężarowe na
rynku. Efektem tego są nowe modele
CF i XF — reprezentujące prawdziwą doskonałość (idea Pure Excellence). To wspaniałe, że ten ogromny wkład został nagrodzony w tak wyjątkowy sposób. Poza
tym zdobycie tytułu Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku 2018

stanowi uznanie dla naszych dostawców i dealerów, a co więcej – jest ukłonem w stronę wszystkich klientów, którzy wybrali lub wybiorą nowe modele
DAF CF lub XF. Jury w uzasadnieniu
podało, że są to wiodące pojazdy ciężarowe pod względem efektywności transportu” – powiedział Preston Feight, odbierając nagrodę.

Samochód Dostawczy Roku 2018
Nagrodę w kategorii International
Van of the Year 2018 przyznano nowej
linii pojazdów Iveco Daily Blue Power.
Tytuł Międzynarodowy Samochod Dostawczy Roku potwierdza zaangażowanie Iveco w technologię wspierającą rozwój zrównoważonego transportu.
W historii konkursu Iveco Daily nagrodzone zostało tym prestiżowym tytułem trzy razy: w 2010 r. (III generacja
modelu), w 2015 r. (VI generacja) i obecnie (VI generacja, linia Blue Power).
Jury konkursu potwierdziło, że Daily
Blue Power „łączy główne i dostępne do
zastosowania rozwiązania w celu zmniejszenia wpływu samochodów dostawczych
na środowisko naturalne w obszarach
miejskich oraz podmiejskich”. Sędziowie
docenili też nagrodzony model „za nowy
silnik wysokoprężny spełniający parametry emisji mierzonych w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) na 3 lata
przed unijnym rozporządzeniem, które
będzie obowiązkowe dla pojazdów dostawczych, wyprzedzając w ten sposób
konkurentów” oraz przyjemność płynącą
z jazdy Daily Hi-Matic Natural Power.
„Gratuluję Iveco imponujących osiągnięć w zakresie rozwoju linii produktów
Daily Blue Power. Iveco zawsze było na
czele rozwoju zrównoważonego transportu w segmencie pojazdów dostawczych. Nowa gama Daily Blue Power potwierdza tę pozycję” – powiedział w trakcie
uroczystości Jarlath Sweeney, przewodniczący jury International Van of the Year.
Pierre Lahutte, prezes marki Iveco,
odbierając nagrodę, dodał: „W roku 40
rocznicy Daily po raz trzeci został wybrany międzynarodowym samochodem
dostawczym roku. Poza uznanym i odnoszącym sukcesy produktem nagroda
ta jest docenieniem ogromnych wysiłków
podejmowanych przez Iveco, które mają
decydujący wkład w walkę o czyste powietrze w naszych miastach i redukcję
emisji CO2. Daily Blue Power w wersji
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Tytuł International Van of the Year
2018 przyznano nowej
linii pojazdów Iveco
Daily Blue Power

elektrycznej, gazowej i najbardziej zaawansowanej wersji wysokoprężnej jest
pierwszym i jedynym pojazdem oferującym 3 opcje, które stanowią odpowiedź na wzrost ograniczeń w dostępie
do centrów miast. To zabezpiecza inwestycje naszych klientów i zapewnia im
przewagę konkurencyjną, której potrzebują, aby rozwijać swoje zrównoważone przedsięwzięcia”.
Jak wspomniał Pierre Lahutte, linia
pojazdów Daily Blue Power obejmuje:
Daily Hi-Matic Natural Power (napędzany sprężonym gazem ziemnym (CNG)
z 8-stopniową automatyczną skrzynią
biegów), Daily Euro 6 RDE 2020 Ready
(z silnikiem wysokoprężnym Iveco F1A
o pojemności 2,3 dm3 testowanym i weryfikowanym pod kątem emisji spalin
(RDE) w rzeczywistych warunkach eksploatacji) oraz Daily Electric (oferujący
zasięg do 200 km w rzeczywistych warunkach miejskich; w trybie szybkim ponowne naładowanie trwa 2 godziny).

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za przyznanie nagrody, czujemy się wyróżnieni
decyzją ekspertów międzynarodowego
jury. Tworząc nowego Amaroka, jeszcze
bardziej wsłuchiwaliśmy się w życzenia
przyszłych użytkowników, stworzyliśmy
samochód z jeszcze mocniejszym silni-

Volkswagen Amarok to International
Pick-up of the Year 2018. Tytuł ten
przyznano mu po raz drugi – poprzednio w 2010 r.

Pick-up Roku 2018
W tym roku jury przyznało również
nagrodę International Pick-up Award
2018 (jest ona na ogół wręczana co dwa
lata). Wyróżnieniem tym nagrodzono
Volkswagena Amaroka, który tytuł ten
zdobył po raz drugi (poprzednio w 2010 r.).
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kiem, jeszcze wyższym momentem obrotowym, zdolny do pracy w każdym terenie – auto, które daje więcej niż sam
luksus i styl życia” – powiedział dr Eckhard Scholz, prezes zarządu Volkswagen
Samochody Użytkowe podczas uroczystości wręczenia nagrody w Lyonie.
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wszystkich klientów szukających wysokiej mocy i momentu obrotowego”. Warto dodać, że Amarok drugiej generacji
wyposażony w silnik V6 znalazł też uznanie klientów – od stycznia do października 2017 r. marka Volkswagen Samochody Użytkowe dostarczyła im 65 200
pojazdów (w roku poprzednim 57 600),
co oznacza wzrost o 13,2%.

Autokar Roku 2018
Po raz pierwszy w historii tytuł International Coach of the Year (przyznawany na przemian z nagrodą International Bus of the Year) zdobył autokar marki
Irizar. Jury złożone z 22 europejskich

Pamiątkowa statuetka została wręczona w czasie wieczornej gali na targach
Busworld w Kortrijk. Z rąk Toma Terjesena, przewodniczącego konkursowego
jury, statuetkę odebrał Jose Manuel Orcasitas, CEO marki Irizar. „Zwycięzcę charakteryzuje wygląd, który jest symbolem
zarówno przyszłości, jak i teraźniejszości.
Nie tylko wygląda jak autokar klasy premium, ale też zapewnia pasażerom oraz
kierowcy komfort godny tej klasy” – powiedział Tom Terjesen.
Jury testowane autokary oceniało
m.in. pod kątem hałasu, wytrzymałości,
wygody prowadzenia, komfortu pasażera, ładności/pojemności przestrzeni
bagażowej, miejsca pracy kierowcy. Nagrodzony model doceniono za wysoki
poziom komfortu, luksusowe wnętrze,
dobre warunki pracy i wysoki poziom
bezpieczeństwa. Irizar i8 bardzo dobrze
poradził też sobie podczas testów hamowania i przyspieszania na drodze otwartej i pokonywania mieszanej trasy o długości 30 km.
Należy dodać, że dostarczony do testów pojazd był wersją 3-osiową, 14-metrową i konkurował z trzema innymi 12-metrowymi i 2-osiowymi pojazdami,
© Irizar

© Irizar

Jury doceniło Amaroka za prostą i wyrazistą sylwetkę nadwozia oraz wysoką
jakość wykonania. Nowoczesna podwójna
kabina zapewnia miejsce dla pięciu osób,
a przeznaczone dla kierowcy i pasażera
fotele ergoComfort z atestem AGR zapewniają komfort jazdy. Jury zwróciło także
uwagę na ośmiostopniową automatyczną
skrzynię biegów oraz szeroką ofertę silników V6. Członkowie jury docenili też
dobre właściwości jezdne Amaroka V6
na drogach asfaltowych oraz w terenie.
W dalszej części decyzji jury czytamy: „Moc nie jest w wypadku Amaroka V6 żadnym wyzwaniem. Szeroki wybór trzylitrowych jednostek TDI o mocy
od 120 do 190 kW zadowoli oczekiwania

© Volkswagen

Po raz pierwszy w historii nagrodę
International Coach of the Year
przyznano autokarowi marki Irizar

dziennikarzy czasopism branżowych doceniło model Irizar i8 za wzornictwo, komfort jazdy (zarówno kierowcy, jak i pasażera), bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W tym roku (również po raz pierwszy) testy autokarów w ramach Coach
Euro Test odbyły się w Szwecji w miasteczku Linköping (240 km od Sztokholmu). Irizar i8 o długości 14 m z silnikiem
Paccar MX-13 o mocy 375 kW (510 KM)
ze zautomatyzowaną skrzynią biegów
ZF AS-Tronic 12 rywalizował z innymi
autokarami. Wśród nich znalazły się:
Iveco Bus Evadys, Mercedes-Benz Tourismo, Neoplan Tourliner, Scania Interlink HD i dwupokładowy VDL Futura
FDD2-141.

które są znacznie lżejsze. Wyróżniony
model jest też o 10 cm węższy od innych
modeli testowych. W efekcie uzyskano
mniejszy opór aerodynamiczny i niższe
zużycie paliwa. Model ten wyróżniają
też reflektory LED w standardzie oraz
systemy: wspomagania nagłego hamowania (AEBS – Advanced Emergency
Braking System), ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW –
Lane Departure Warning), monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS – Tyre
Pressure Monitoring System) i np. dostępny opcjonalnie aktywny tempomat (ACC
– Adaptive Cruise Control).

Opracowała Renata Pawliszko
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W szkoleniach
kierowców jest moc
Katarzyna Biskupska
Kierowcy ciężarówek, zaraz po pieszych, zostali
ocenieni jako najbardziej bezpieczni uczestnicy
ruchu drogowego. Z czego to wynika? Z większej
świadomości kierowców zawodowych, lepszej
infrastruktury i systemów bezpieczeństwa
w ciężarówkach, a także – co istotne – szkoleń
z ecodrivingu.

ak wynika z raportu pracowni IBIS,
która przeprowadziła badania na
zlecenie organizatorów akcji społecznej „Profesjonalni kierowcy”, kierowcy samochodów ciężarowych zostali
wskazani przez ankietowanych jako jedna z grup stwarzających najmniejsze zagrożenie na drodze. Pytano zarówno kierowców samochodów osobowych, jak
i ciężarowych. Co ciekawe, jak zauważył
mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Komendy
Głównej Policji, „Kierujący samochodami ciężarowymi z roku na rok powodują
coraz mniej wypadków drogowych, jak
również rzadziej naruszają przepisy normujące porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Należy zauważyć, że
rośnie liczba kierowców bardzo dobrze

Dziś kierowca musi jeździć wydajnie, bezpiecznie, a przy tym ekonomicznie. Finał Optifuel Challenge 2017 przeprowadzony został
na trzech zestawach Renault T480 High Sleeper Cab z naczepami
Wielton wiozącymi ładunek o łącznej wadze 22 t
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Na szkoleniach akcji społecznej „Profesjonalni
kierowcy” uczestnicy poznawali zasady jazdy
ekonomicznej, bezpiecznej i defensywnej,
uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy oraz
– co najważniejsze – doskonalili jazdę samochodem ciężarowym z naczepą w realnym
ruchu drogowym

© Profesjonalni Kierowcy

przeszkolonych i świadomych zagrożeń
występujących podczas ich ciężkiej pracy.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt
wykorzystywania przez nich coraz nowocześniejszych, sprawniejszych, a tym
samym bezpieczniejszych pojazdów”.

Bezpieczeństwo i umiejętności
Badani uważali m.in., że w ostatnich
latach zwiększyło się zarówno bezpieczeństwo, jak i kultura jazdy kierowców
ciężarówek. Wskazał na to więcej niż jeden na dziesięciu zapytanych. Potwierdzają to również dane Komendy Głównej
Policji, która w publikowanym co roku
raporcie na temat wypadków na polskich
drogach informuje, że w ciągu ostatnich
10 lat ogólna liczba wypadków w Polsce
zmniejszyła się o 1/3, a w przypadku kierowców samochodów ciężarowych spadek wyniósł ponad 50%. Bieżący rok
2017 może być kolejnym, gdy liczba tego typu zdarzeń zmaleje. Dlaczego? Już

w pierwszym półroczu br. KGP odnotowała 3% mniej wypadków niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Akcja społeczna „Profesjonalni kierowcy”, organizowana przez ostatnie 2
lata w całej Polsce przez 5 firm związanych z branżą transportową – Volvo
Trucks, Renault Trucks, Wielton, Ergo
Hestia i Michelin, to kilkadziesiąt bezpłatnych kursów doszkalających dla kierowców mających prawo jazdy kat. C+E
potrzebujących praktyki i chcących podnieść swoje kwalifikacje, ale do tej pory
niepracujących w zawodzie. Osoby, które
ukończyły szkolenie, otrzymały certyfikat „Profesjonalnego kierowcy” i trafiły
do bazy, do której mają dostęp potencjalni pracodawcy – firmy transportowe
i logistyczne. Wielu adeptów szkoleń już
podjęło pracę w zawodzie. W długofalo-

Marcin Majak,
Renault Trucks Poland

Poprawa statystyk, jak i coraz lepsza opinia o kierowcach zawodowych to z pewnością wynik wielu szkoleń, w których
biorą oni udział. Do tej pory w ramach naszej akcji „Profesjonalni kierowcy” przeszkoliliśmy już ponad 500 osób. Beneficjentem akcji jest jednak każdy z nas. Większa świadomość, wiedza i umiejętności wyniesione ze szkoleń z pewnością
przekładają się na wzrost bezpieczeństwa na drogach. Jeśli
dzięki naszej inicjatywie choć jeden kierowca uniknie niebezpiecznej sytuacji, z pełnym przekonaniem będziemy mogli
powiedzieć, że było warto.

wych planach ci wyszkoleni kierowcy
będą wsparciem dla polskiej branży przewoźniczej, która jak wiadomo zmaga się
z problemem ogromnego deficytu liczby
odpowiednio wykwalifikowanej kadry
zawodowej. A jak wynika z oficjalnych
danych – 40% z 700 tys. obecnie pracujących w zawodzie kierowców ma powyżej 65 lat. Oznacza to potrzebę szybkich działań mających na celu poprawę
sytuacji w branży. Z szacunków polskich
przewoźników wynika, że rocznie branża
potrzebuje 30 tys. nowych, dobrze przygotowanych do zawodu kierowców zawodowych.

Oszczędności
Wiedza szkolonego kierowcy zyskuje
na znaczeniu w praktyce, gdyż przynosi
przedsiębiorstwu ogromne oszczędności.
W firmach transportowych coraz częściej pojawiają się wewnętrzne systemy
motywacyjne, według których kierowca
jest nagradzany finansowo za racjonalną
jazdę, dzięki której udaje mu się obniżyć
zużycie paliwa i koszty eksploatacji pojazdu, czyli jednym słowem przywieźć
zaoszczędzone pieniądze do firmy.
Jako że od kierowcy w największym
stopniu zależą koszty eksploatacji pojazdu, jego odpowiednie wyszkolenie powierza się trenerom ekonomicznej jazdy.
„Nie jest sztuką jechać wolniej i zużyć
mniej paliwa. Szkoła Jazdy Ekonomicznej Renault Trucks uczy jeździć przynajmniej tak samo szybko, jeśli nie szybciej – bo w większości przypadków po
szkoleniu średnia prędkość wzrasta –
przy znacznym spadku średniego zużycia
paliwa” – przekonuje Łukasz Kurcbard,
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menedżer ds. telematyki i szkoleń kierowców w Volvo Group Trucks Sales.
I tak dla przykładu przytoczyć można firmę Sped Partner, w której dzięki szkoleniom z ecodrivingu średnie zużycie paliwa w samochodach w latach 2012–2015
spadło średnio o 3 l na 100 km, a w ostatnich dwóch latach o kolejne 2 l. „Prowadząc biznes transportowy, na wiele czyn-

ników nie mamy wpływu, np. coraz to
nowe obwarowania prawne, kurs euro
czy ceny paliwa. Zużycie paliwa jest
kosztem zmiennym, na który jednak do
pewnego stopnia mamy wpływ” – zauważył Radosław Sowiński, prezes zarządu
Sped Partner, firmy, w której od 2012 r.
funkcjonuje system szkoleń i premiowania kierowców za ecodriving, oraz
wywiązywanie się z zadań i realizacji
zleceń itd. Firma korzysta też aktywnie
ze szkoleń ekonomicznej jazdy oferowanej przez Renault Trucks Poland.

Radosław Sowiński,
prezes zarządu
spółki Sped Partner

Zostawiam specjalistom ich pracę – mają
świetnych szkoleniowców, serwis, finansowanie, mają pole do działania. W przypadku
Renault Trucks muszę przyznać, że mają najlepszy serwis szkoleniowy. Pracują tam ludzie z bardzo długim stażem, którzy się na tym
po prostu znają, a co ważne, mają pasję. Myślę,
że żadna z firm istniejących na rynku polskim
nie oferuje takiego poziomu serwisu szkoleniowego jak Renault Trucks.

Konkurs Optifuel Challenge
Trenerzy jazdy ekonomicznej mają
terminarze wypełnione po brzegi, co tylko potwierdza realną potrzebę takich
szkoleń, a o tym, że warto inwestować
w kształcenie kierowców, idealnie dowodzą konkursy ekonomicznej jazdy. Zainteresowanie konkursem Optifuel Challenge, organizowanym przez Renault
Trucks Poland, systematycznie wzrasta.
Niezmienne pozostają stosowane od lat
zasady tego konkursu, na podstawie których wybierany jest zwycięzca: mistrzem
ekonomicznej jazdy zostaje osoba, która
konkursową testową trasę pokona, uzyskując najniższe zużycie paliwa przy jednocześnie najwyższej średniej prędkości
jazdy. „Należy umieć znaleźć kompromis
między tymi dwiema wartościami podczas
jazdy, a także oszacować drogę, umieć
ją przewidzieć, dostosować styl jazdy do
panujących warunków, tak aby na odcinku testowym obniżyć zużycie paliwa,

© Renault Trucks Poland

Jedną z atrakcji dla uczestników finału Optifuel Challenge
2017 w Bednarach był przejazd na fotelu pasażera ciężarówką wyczynową Renault
Racing. Za kierownicą zasiadł
Grzegorz Ostaszewski – jedyny jak dotąd Polak startujący
w eliminacjach wyścigów
ciężarówek
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Łukasz Kurcbard

,
menedżer ds. telematyki
i szkoleń kierowców
w Volvo Group Trucks Sales

Moje top 3 ekonomicznej jazdy?
Przewidujemy, toczymy się i nie
zatrzymujemy. Jak to rozumieć?
Nie możemy się toczyć, nie przewidując, dlatego przewidywanie
jest nr 1, staramy się nie zatrzymać, no chyba że przepisy mówią
inaczej, dlatego jedziemy z poszanowaniem przepisów ruchu
drogowego.

Mistrzowie mistrzów A.D. 2017
Mistrzem tegorocznej, 8. już, edycji
polskiego konkursu Optifuel Challenge,
który odbywał się 8 września br. na torze

© Renault Trucks Poland

a jednocześnie nie zapomnieć o średniej
prędkości jazdy” – przypomniał zasady
konkursu Łukasz Kurcbard.
Podczas konkursu uczestnicy rywalizują za kierownicą obciążonego 22 tonami ładunku zestawu drogowego, wy-

posażonego we wszystkie stosowane
w ciągnikach Renault rozwiązania obniżające koszty eksploatacji, m.in. Optivision, Optibrake i Optifleet. Do finału krajowego dostają się zwycięzcy eliminacji
regionalnych, którzy walczą o tytuł polskiego Mistrza Ekonomicznej Jazdy i bilet na finał światowy. Rozgrywki finału krajowego podzielone są na 2 etapy:
część teoretyczną (test składający się
z 20 pytań dotyczących funkcjonalności
pojazdu związanych z oszczędzaniem paliwa) i część praktyczną – pokonanie zestawem konkursowym wyznaczonej trasy
tak, aby uzyskać możliwie najniższe zużycie paliwa oraz najwyższą prędkość
średnią z poszanowaniem ograniczeń
prędkości wyznaczonych przez ustawione znaki drogowe. Do ścisłego finału przechodzi trzech najlepszych zawodników,
którzy w walce o podium mają do pokonania określoną trasę, tym razem z dodatkowymi przeszkodami w postaci tzw.
jokerów. Kolejność zaliczenia jokera (przejazdu przez strome wzniesienie, ciasnej
szykany i ronda objeżdżanego dookoła)
zależy od decyzji uczestnika konkursu.
Ponownie zwycięzcą zostaje kierowca,
który wypracuje idealny kompromis pomiędzy wysoką prędkością średnią a niskim zużyciem paliwa.

Ostatecznie polski finał w Bednarach wygrał i mistrzem ekonomicznej jazdy
2017 został Zenon Korsak z firmy Kortrans (25,4 l/100 km i 42,7 km/h)
(na zdjęciu). Drugi w kolejności był Mariusz Gruszczyński, LKW Poland
(24,9 l/100 km i 41,2 km/h), trzeci Paweł Bucior, Styropianex (24 l/100 km
i 38,9 km/h)

doskonalenia techniki jazdy w Bednarach, został Zenon Korsak (25,4 l/100 km
i 42,7 km/h), wyprzedzając Mariusza Gruszczyńskiego (24,9 l/100 km i 41,2 km/h)
i Pawła Buciora (24 l/100 km i 38,9 km/h).
Zwycięzca reprezentował Polskę w 4. edycji międzynarodowego finału, który odbył się 18 października br. w hiszpańskim
Toledo, niedaleko Madrytu. To tam wraz
z 29 najlepszymi kierowcami z 29 krajów walczył o cenne nagrody: voucher
o wartości 6000 euro i … ciężarówkę Renault Trucks T480 Optifuel.
Konkurs finałowy podzielono na 2
części: teoretyczną i praktyczną. Finaliści odpowiadali na pytania teoretyczne
dotyczące wiedzy o ekonomicznej jeździe, test miał wagę 10% ostatecznej oceny uczestników. Następnie zawodnicy za
kierownicą zestawu Renault Trucks T480
w wersji Optifuel rywalizowali w 40-minutowej jeździe konkursowej. Najbardziej ekonomicznym kierowcą roku 2017
i zwycięzcą konkursu został Bułgar Plamen Ivanov. Drugie miejsce zajął rumuński kierowca Adrian Ţintea, a trzecie Jochen Becker z Luksemburga.
Polski zawodnik, Zenon Korsak, właściciel i kierowca firmy Kortrans, zajął ostatecznie 5. miejsce, uzyskując najlepszy
wynik w teście teoretycznym i bardzo dobry wynik w zużyciu paliwa. Niestety na
koniec zabrakło mu odrobiny szczęścia.
„Konkurs był rozgrywany na drogach
publicznych dookoła Toledo. Traf chciał,
że przejazd pana Zenona odbywał się
w fatalnych warunkach pogodowych (tak
tak… w Toledo też potrafi padać ulewny deszcz), które natychmiast poskutkowały powstaniem korka na autostradzie. W związku z tym przez dużą część
odcinka „szybkiego” nasz finalista poruszał się z prędkością nieprzekraczającą
35 km/h!” – skomentował wynik Polaka
Łukasz Kurcbard. – Chociaż rezultat końcowy był kompensowany przejazdem
ciężarówki referencyjnej, to jednak wpływu na stres zawodnika w związku z niespodziewanymi utrudnieniami nie da się
zniwelować. Tym bardziej ogólny wynik
należy uznać za bardzo dobry”. Warto
również zaznaczyć, że 5. miejsce w klasyfikacji generalnej Optifuel Challenge
to najwyższa pozycja, jaką jak dotąd zajął zawodnik z Polski w całej historii
konkursu.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Innowacje Volkswagen
Truck and Bus

Katarzyna Wachowiak

Elektryczna
wersja modelu
TGM. Do roku 2021
ruszy produkcja
seryjna

Utworzona dwa lata temu grupa, w skład której wchodzą m.in. MAN Truck & Bus,
Scania i południowoamerykański Volkswagen Caminho~es e Ônibus, zamierza
w ciągu najbliższych pięciu lat wydać prawie półtora miliarda euro na wdrażanie
najnowszych technologii do swoich pojazdów.

październiku w Hamburgu
odbył się Volkswagen Truck
and Bus Innovation Day –
spotkanie branżowe, podczas którego
grupa zaprezentowała plany dotyczące
produkcji pojazdów autonomicznych,
napędów alternatywnych i komunikacji
elektronicznej.
„Pracuje nad nimi wspólny dział badawczo-rozwojowy złożony z inżynierów reprezentujących różne marki grupy.
Każda z tych marek jest odpowiedzialna
za określone projekty. W ten sposób za-

mierzamy uniknąć powielania badań
prowadzonych przez poszczególne marki
i liczymy na obniżenie kosztów przy
wprowadzaniu ich do produkcji – tłumaczył Andreas Renschler, prezes Volkswagen Truck and Bus. – 10 lat temu byliśmy bardzo skupieni na konstrukcji
pojazdu. Dziś największy potencjał leży
w sprytnym połączeniu jej z oprogramowaniem. Łącząc kompetencje specjalistów naszych marek, chcemy tworzyć
transport zautomatyzowany, skomunikowany i ekologiczny”.
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Pojazdy autonomiczne
Prezentacja rozpoczęła się od wymienienia dotychczasowych sukcesów. Scania
odda wkrótce do użytku ciężarówkę w pełni autonomiczną, która będzie wykorzystywana na terenie kopalni, MAN Truck
& Bus natomiast zaprojektował i przetestował bezzałogowy pojazd techniczny
zabezpieczający prace na autostradzie.
Kolejny krok w przyszłość stanowią
konwoje połączonych ze sobą elektronicznie zestawów drogowych. Scania

| BIZNES |
właśnie przygotowuje dla Singapuru konwój, który ma być pierwszym na świecie pełnoprawnym uczestnikiem ruchu
drogowego. Będzie się składał z czterech ciężarówek przewożących kontenery pomiędzy dwoma terminalami portowymi. Pierwszą poprowadzi kierowca,
pozostałe pojadą autonomicznie. Równolegle MAN przygotowuje do testów
swoje konwoje. Wiosną 2018 r. wyjadą
na tor testowy na autostradzie A9 między Monachium i Norymbergą.
Następnym etapem będą konwoje
złożone z samochodów różnych marek,
a najdalej sięga projekt „Fellow Truck”.
Rolę kierowcy przejmą w nim moduły
sztucznej inteligencji zdolnej do uczenia
się, a autonomiczna jazda osiągnie tzw.
piąty poziom, czyli pojazd będzie radził
sobie na drodze całkowicie samodzielnie.
Andreas Renschler zapowiedział premierę takiego autopilota na rok 2020.
Najbardziej skomplikowane jest stworzenie pojazdów autonomicznych przeznaczonych do ruchu miejskiego – najgęstszego i najbardziej nieprzewidywalnego.
Testy autonomicznych autobusów ruszą
z początkiem kolejnej dekady, ale jak
twierdził Renschler, jest mało prawdopodobne, by szybko stały się elementem miejskiej codzienności.
„Jesteśmy gotowi do budowania bardzo zaawansowanych technologicznie
pojazdów, jednak w praktyce decyzja
o tym, czy pojawią się one na drogach,
zależy od prawodawstwa” – podkreślał.

Oprogramowanie
Zespół Volkswagena pracuje nad
stworzeniem platformy w chmurze, która
połączy wszystkie pojazdy Volkswagen
Truck and Bus – docelowo 650 tysięcy
samochodów. Będzie ona nie tylko zbierać dane o ich eksploatacji, które producent może wykorzystać na wiele sposobów,
ale ma też wiele zalet dla użytkowników.
Jej zaczątek to platforma RIO zaprojektowana dla branży TSL. Łączy
wszystkich uczestników łańcucha dostaw: nadawcę, spedycję, przedsiębiorstwo transportowe, firmę załadowczą, dysponenta, kierowcę i odbiorcę w ramach
jednolitego systemu informatycznego.
„Nie mamy na celu wprowadzenia
na rynek kolejnego produktu telematycznego. Platforma RIO została świadomie zaprojektowana jako otwarty system łączący pojedyncze rozwiązania

System informatyczny
RIO – będzie łączył
w chmurze dane kilkuset tysięcy samochodów. Od sierpnia tego
roku MAN wyposaża
w niego wszystkie
swoje pojazdy Euro VI

wyspowe” – wyjaśniał Markus Lipinsky,
kierujący w MAN działem Digital Solutions i odpowiedzialny za RIO.
RIO daje jednak narzędzia telematyczne, m.in. śledzenie pojazdów, komunikację kierowców, analizy jazdy i wydajności,
zarządzanie cyfrowymi konserwacjami
i danymi tachografów. Jest też bazą dla
rozmaitych aplikacji, w tym giełdy frachtowej Loadfox, która umożliwia zarządzanie zleceniami w zakresie ładunków
częściowych. Jak zapowiadał Andreas
Renschler, dzięki gigantycznej sieci skomunikowanych pojazdów będzie można
lepiej zaplanować wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Obecnie wykorzystuje się ją jedynie w połowie – ponieważ
kierowcy na ogół jadą w trasę powrotną
pustym samochodem. Loadfox może ten
wynik podnieść do 80%. Druga aplikacja, którą Volkswagen pochwalił się podczas konferencji, nazywa się sennder
i dotyczy ekspresowego dostarczania
przesyłek.
Rok 2017 poświęcono na testowanie
systemu RIO przez ponad 100 pojazdów
z różnych krajów Europy, w tym Polski
– wypadły pozytywnie i od sierpnia tego
roku firma MAN wyposaża w niego
wszystkie swoje pojazdy Euro VI. Portal
rusza od roku 2018. Będzie kompatybilny
z systemem Scania One – już działającym, integrującym 280 tysięcy pojazdów.

Napędy alternatywne
Grupa Volkswagen Truck and Bus
ma całe portfolio autobusów zasilanych
gazem ziemnym, biogazem, etanolem,
biodieslem, a także hybrydowych. Jednak podobnie jak pozostali producenci
stawia przede wszystkim na pojazdy

elektryczne. Podczas Innovation Day
firma MAN Truck & Bus pochwaliła się
elektryczną wersją modelu TGM. Dziewięć egzemplarzy eTGM-ów trafi z końcem roku 2017 do klientów w Austrii.
„Napęd elektryczny jest idealny do
dystrybucji miejskiej, nie zatruwa powietrza i nie hałasuje, a jednocześnie
spełnia wszystkie oczekiwania nabywców.
Obserwujemy wzrost zapotrzebowania”
– podkreślał Joachim Drees, prezes MAN
Truck & Bus, i podał kilka terminów
wdrożenia e-pojazdów do seryjnej produkcji. Jako pierwszy w 2018 r. pojawi się
seryjny eCrafter (produkowany we Wrześni), do roku 2021 ruszy produkcja eTGM,
a w 2022 produkcja I.D. Buzz Cargo,
dostawczaka mniejszego od Craftera.
Podczas Innovation Day zapowiedziano też premierę całkowicie nowego
modelu e-Delivery – będzie on produkowany w Brazylii przez spółkę Volkswagen Caminho~es e Onibus. Zasilać go
będą pakiety akumulatorów litowo-jonowych, które pozwolą na uzyskanie
107 KM i zasięg do 200 km. Samochód
wejdzie do produkcji w roku 2020, jest
przeznaczony do dystrybucji globalnej,
a więc ma pojawić się też w Europie.
W 2020 r. rozpocznie się produkcja
elektrycznych autobusów. Więcej czasu
wymaga wyprodukowanie pojazdów do
długodystansowej jazdy i przewozu ładunków – w tym wypadku napęd elektryczny jest wciąż zbyt ciężki (zwłaszcza
akumulatory) i drogi. Renschler stwierdził, że ten rynek jeszcze długo pozostanie zdominowany przez kombinację
dieslowo-elektryczną.

Zdjęcia: © Volkswagen Truck & Bus
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Krzysztof Otrząsek

Marco Reichwein

Od września obejmuje nowo utworzone stanowisko menedżera ds. rozwiązań cyfrowych w Continental Opony Polska. Jest odpowiedzialny
za rozwój oraz wdrażanie inteligentnych rozwiązań cyfrowych dla opon
do ciężarówek, autobusów i pojazdów specjalistycznych na rynku polskim i w krajach nadbałtyckich. Ukończył informatykę na Uniwersytecie Śląskim. Zanim dołączył do Continental Opony Polska, pracował
w branży telekomunikacyjnej, gdzie współtworzył dział sprzedaży B2B.
Wcześniej zarządzał jednym z najnowocześniejszych salonów sprzedaży IT w Polsce. Interesuje się zagadnieniami związanymi z internetem rzeczy i big data. Prywatnie jest miłośnikiem biegów górskich.

Od stycznia 2018 r. będzie dyrektorem generalnym Schmitz Cargobull
Telematics GmbH – spółki zależnej Schmitz Cargobull. Studiował
zarządzanie na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen. Po studiach
pracował jako dyrektor sprzedaży i marketingu oraz dyrektor zarządzający w różnych firmach z branży motoryzacyjnej. Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu w Volvo Financial Services. Odpowiadał za centrum obsługi obejmujące Francję, Hiszpanię i Włochy. Bezpośrednio
przed przejściem do Schmitz Cargobull, w latach 2013–2017, był prezesem EURO-Leasing GmbH.

Bogdan Grzybowski

Wolf-Stefan Specht

Jest nowym prezesem Toyota Bank Polska. Ukończył wydział zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę rozpoczął w latach 90.
od stanowiska analityka w biurze maklerskim BRE Bank SA, a następnie w Ford Bank Polska SA. W latach 1998–2001 pracował jako kierownik ds. rozwoju w Fiat Bank Polska SA. W roku 2001 związał się
z koncernem Toyota, rozpoczynając pracę równolegle na stanowiskach
kierownika ds. rozwoju banku oraz kierownika ds. klientów flotowych
w spółce leasingowej. Po kilku latach awansował na dyrektora sprzedaży oraz członka zarządu Toyota Leasing Polska, a następnie członka
zarządu Toyota Bank Polska.
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Z początkiem listopada objął stanowisko prezesa zarządu w Volkswagen Group Polska. Ukończył studia na politechnice w Brunszwiku
jako dyplomowany inżynier budowy maszyn. W koncernie Volkswagen
pracuje od 2001 r. Od 2004 r. pełnił kierownicze funkcje związane
ze sprzedażą – był dyrektorem ds. sprzedaży marki Volkswagen
w regionie Europa Północna, w regionie Europa Środkowa, w Indiach
i na Dalekim Wschodzie. Od września 2014 r. kierował działem europejskiej sprzedaży marki.
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zaprosili nas
Firma Uniwar na otwarcie stacji CNG w Gorzycach (przy autostradzie A1).
Volkswagen Poznań na konferencję prasową
podsumowującą produkcję w roku 2017.
Solaris Bus & Coach na konferencję prasową
podsumowującą wyniki firmy w roku 2017
oraz na prezentację swojej floty autobusów
elektrycznych.
Bridgestone i Polski Komitet Olimpijski na
konferencję inaugurującą kampanię Globalne
Partnerstwo Olimpijskie Bridgestone.

Shell Polska na konferencję Shell Road Safety
2017.
LOT Aircraft Maintenance Services na lunch
prasowy zorganizowany z okazji 5-lecia
współpracy LOTAMS z firmą British Airways
City Flyer.
Polska Izba Elektromobilności na konferencję
„Rozwój polskiego rynku elektromobilności”.

W GRUDNIU NA ANTENACH

ORAZ

Grudzień przebiegać będzie pod znakiem ważnych dla przewoźników zagadnień poruszanych
w różnych miejscach kraju. Nie zabraknie pojazdów nowych i tych nieco starszych. Przez cały
miesiąc wracać będą echa minionego lata, odzywające się w relacjach z imprez i zlotów.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

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

sponsor
programu

1. odcinek grudniowy
nowe Iveco Stralisy we flocie firmy Link;
co podniesie bezpieczeństwo przewozu
drogowego; podsumowanie cyklu
o zabezpieczaniu ładunków; sposób
na aerodynamikę; relacja z Trakerskich
Spotkań w Drodze.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek grudniowy
kameralny zlot w Zlinie; sposób na braki
kadrowe w transporcie; Agro Show
Bednary – cz. 2; relacja z targów
TransPoland/Translogistica – cz. 2;
amerykański zlot w Oleśnie.

2. odcinek grudniowy
Crusar – firma z pasją; wpływ polityki
na transport drogowy; Agro Show
Bednary – cz. 1; kto i co pokazał
na targach TransPoland/Translogistica;
zlot American Cars Mania 2017.

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

Zapraszamy do oglądania!

4. odcinek grudniowy
przebojowy Mercedes Tourismo w nowej
wersji; kogo częściej kontroluje ITD; Agro
Show Bednary – cz. 3; co przewozi się
cysternami i silosami; prawdziwe
amerykańskie Monster Trucki w Opolu.

5. odcinek grudniowy
technologie przyjazne przewoźnikom;
wizyta w chorwackiej firmie Klanatrans;
„życiorysy” aut niosących pomoc;
oldtimery na trasie – 6. Rajd Polski
Historyczny.
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