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12 Nadchodzą inteligentne naczepy
Naczepy postrzegane były jako ubogie krewne
ciągników siodłowych. Pozbawione nie tylko
nowoczesnych technologii, atrakcyjnej stylistyki, ale nawet właściwych metod obsługi
technicznej. Sytuacja ta ulega zmianie: nowoczesna naczepa staje się pojazdem niemal
równie złożonym jak ciągnik, wkracza też
w erę łączności i digitalizacji.

24 Actros 2018: wszyscy mówią
– jeden dostarcza
5 września, w Berlinie, na dwa tygodnie
przed rozpoczęciem targów IAA, podczas
uroczystego wieczoru odbyła się światowa
premiera najnowszego wcielenia flagowego
modelu Mercedes-Benz Trucks – na scenie
pojawił się nowy Actros.
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28 Na rynku dość stabilnie
Jak wygląda sprzedaż pojazdów użytkowych
po pierwszym półroczu 2018 r. w Polsce
i Unii Europejskiej? Ze statystyk Zrzeszenia
Europejskich Producentów Samochodowych
i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że branżowy rynek ma się dość
stabilnie.

40 Volvo ciężarów się nie boi
W sierpniu br. w Goeteborgu uczestniczyliśmy w specjalnym wydarzeniu przygotowanym przez Volvo Trucks, a poświęconym
segmentowi transportu ponadnormatywnego.
Program obejmował m.in. jazdy testowe na terenie Volvo Trucks Experience Center.
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49
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50 Tylny podest załadowczy
– dystrybucyjny niezbędnik
W transporcie dystrybucyjnym podest załadowczy stał się niezbędnym elementem wyposażenia. Nie może ważyć dużo, ale musi być
w stanie wytrzymać znaczne obciążenia. Klasyczne, składane, kolumnowe – oprócz tych
podstawowych cech, dobierając podest, należy uwzględnić wiele innych jego własności.
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Mieć ciastko
i zjeść ciastko
Korki uliczne, wypadki, zablokowane drogi – dla wielu z nas
myśl o pojazdach ciężarowych poruszających się po drogach
publicznych kojarzy się tylko z jednym: ze stresem. Nieunikniony
rozwój gospodarczy i rosnące zapotrzebowanie społeczeństw na
dobra konsumpcyjne prowadzą do tego, że coraz więcej samochodów ciężarowych wyjeżdża na drogi lokalne i autostrady.

O

publikowane niedawno wyniki badań przeprowadzonych przez firmy Bosch i Innofact wskazują na to, że mieszkańcy Niemiec (podobne
wyniki uzyskalibyśmy zapewne i w Polsce)
czuliby się zdecydowanie bezpieczniej w otoczeniu autonomicznych samochodów ciężarowych, poruszających się po drogach bez
udziału kierowcy. O ile niemal 40% respondentów wolałoby, aby ciężarówki miały kierowcę za kierownicą, to już 37% procent nie
ma już preferencji dla człowieka nad maszyną.
Na razie ciężarówki bez kierowcy wciąż
są niezrealizowaną wizją, ale chociażby ze
względu na bezpieczeństwo sytuacja ta zapewne ulegnie zmianie w najbliższych latach.
Inteligentna technologia na pokładzie ciężarówek autonomicznych może zapobiec dużej liczbie wypadków, w rzeczywistości bowiem dziewięć na dziesięć wypadków wynika z błędu
ludzkiego.
Wszyscy chyba jesteśmy zgodni co do
tego, że drogowy transport towarów w przyszłości powinien być nie tylko bezwypadkowy,
ale również wolny od szkodliwych emisji
i stresu dla wszystkich użytkowników dróg.
Na razie większość jeżdżących samochodami
spędza wiele czasu w korkach ulicznych,
a ciężarówki i samochody dostawcze postrzegane są raczej jako denerwujące. 57% respondentów wspomnianego badania czuje się
niebezpiecznie w krytycznych sytuacjach
z udziałem ciężarówek, np. podczas wjeżdżania
na autostradę lub gdy samochód ciężarowy
zakręca. Ponad połowa ankietowanych (56%)
uważa również, że na drogach jest zbyt wiele
pojazdów ciężarowych, tylko co piąty respondent stwierdził, że ruch ciężarówek im nie
przeszkadza.

Niestety, mimo niezadowolenia nie
jesteśmy skłonni do podjęcia działań, które
mogłyby odciążyć ruch na drodze. Na przykład
73% ankietowanych nie zamierza kupować
mniej w sieci, choć to handel internetowy jest
obecnie głównym czynnikiem generującym
zwiększone zapotrzebowanie na dostawy
w obszarach miejskich. Tylko 49% badanych
byłoby skłonnych dłużej oczekiwać na dostawę
zamówionego towaru, gdyby np. dostawy raz
w tygodniu, a nie codziennie, pozwoliły na
zmniejszenie natężenia ruchu. Nie wchodzą
w rachubę również wyższe opłaty za dostarczane paczki, co pozwoliłoby np. na realizację
dostaw w porach wieczornych i nocnych
w celu rozłożenia ruchu w ciągu dnia
– akceptuje to 15% respondentów.
Badanie wskazuje, że społeczeństwa są
bardzo krytycznie nastawione wobec towarowego transportu drogowego. Jednocześnie
widać, że nie jesteśmy gotowi na ustępstwa,
nie chcemy podejmować działań, które kosztem niewielkiego ograniczenia naszych wygód
pozwoliłyby przeciwdziałać obciążeniom, na
które tak się skarżymy. Słowem, mamy klasyczną sytuację: chcemy mieć ciastko i jednocześnie je zjeść…
Do 2040 r. transport drogowy wzrośnie
o 40%, a w tym kontekście jeszcze ważniejsze
staje się zapobieganie wypadkom i optymalizacja łańcucha dostaw pozwalająca na złagodzenie uciążliwości transportu. Na targach IAA
w Hanowerze zobaczymy z pewnością, jak
wielu producentów pojazdów i dostawców rozwiązań okołotransportowych skutecznie mierzy
się z tym problemem.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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DAIMLER INWESTUJE
W CHINY
oncern Daimler AG uzyskał już licencje na
próby drogowe pojazdów autonomicznych w Niemczech i USA. Teraz autonomiczne pojazdy Mercedes-Benz zaczną brać
udział w testach drogowych w realnych warunkach, bo na ulicach Pekinu.

© Wikimedia
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SOLARIS
HISZPAŃSKO-POLSKI
godnie z wcześniejszymi doniesieniami
Solaris został sprzedany hiszpańskiej
grupie CAF. Przedsiębiorstwo zajmuje się
projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i dostawą taboru kolejowego oraz pojazdów szynowych. W obszarze jego aktywności leżą także
najnowsze rozwiązania dla transportu miejskiego, w tym e-mobilność. Umowę z Hiszpanami podpisano 4 września.

Z

„Przestaję wraz z rodziną być właścicielem firmy
Solaris, ale nigdy nie przestaniemy być jej założycielami. To był niezwykły etap mojego życia.
Odchodzę z przedsiębiorstwa Solaris, ale nie rezygnuję z realizacji moich pasji. Już niebawem
będę mogła zaprosić do mojego gospodarstwa

ekologicznego pod Poznaniem. Oprócz ekologicznych autobusów chcę bowiem promować
zdrowy styl życia, a jego nieodłącznym elementem jest działalność edukacyjna oraz zdrowa
żywność, którą chcę oferować” – powiedziała
Solange Olszewska, założycielka firmy Solaris
Bus & Coach SA.
Jednocześnie CAF zawarł porozumienie z Polskim
Funduszem Rozwoju związane z objęciem przez
PFR mniejszościowego pakietu Solarisa – 35%.
„Zależy nam, by Solaris zachował polski charakter
i porozumieliśmy się, że będzie centrum kompetencyjnym CAF w obszarze autobusów oraz
że Solaris będzie prowadził prace rozwojowe lokalnie. Nie nastąpi też przeniesienie produkcji”
– zapowiedział Paweł Borys, prezes PFR. Podkreślił też: „Żadna ze stron nie pozbędzie się
akcji Solarisa przez co najmniej 10 lat”. (KW)

Jest to element szerzej zakrojonych działań koncernu mających na celu zbliżenie do rynku chińskiego. Wraz z firmą Baidu Daimler angażuje się
też w badania nad zautomatyzowaną jazdą za
pośrednictwem autonomicznej platformy napędowej typu open source o nazwie Apollo. Celem
badań jest dogłębne zrozumienie szczególnych
wymagań dotyczących zautomatyzowanej jazdy
w Chinach i – jak czytamy w informacji dla prasy
– „wytworzenie intuicji co do lokalnych trendów
technicznych”. Ponadto dzięki wspólnemu centrum
badawczemu na rzecz zrównoważonego transportu
Daimler oraz znany chiński uniwersytet Tsinghua
od 2012 r. wspierają projekty związane ze zrównoważonym transportem w specyficznym dla Chin
środowisku drogowym. Przeprowadzone przez centrum badanie pozwoliło na zebranie danych dotyczących typowych sytuacji w ruchu drogowym
(badanie oparte na wizualnym wykrywaniu zagrożeń dla użytkowników dróg – VRU) i stworzenie cyfrowych modeli proporcji ciał mieszkańców
Wschodniej Azji na potrzeby symulacji w testach
zderzeniowych.
(KW)

HOL-EXPO PO RAZ DRUGI
NA TARGACH KIELCE
argi Polska Pomoc Drogowa Hol-Expo, czyli wystawa branży pomocy
drogowych w Europie Środkowo-Wschodniej, odbędą się w Kielcach
w terminie 23–25 października br. Ich współorganizatorem jest Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa.
Zgodnie z opiniami konsumentów dobra pomoc drogowa to pomoc dobrze
wyposażona. Duża ilość i różnorodność sprzętu daje firmie możliwość wykonywania wielu zleceń w różnych miejscach jednocześnie oraz pozwala na
przeprowadzenie skomplikowanych akcji ratowniczych.
Na wystawie będzie więc można zobaczyć gotowe pojazdy pomocy drogowej
i ofertę producentów zabudów pomocy drogowej oraz osprzętu. Na stoiskach
zaprezentowane zostanie też oświetlenie ostrzegawcze i robocze, wyciągarki
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oraz przyciągarki hydrauliczne i elektryczne, systemy mocowania i podnoszenia
ładunku, elementy hydrauliki siłowej i sterowania radiowego. Swoje propozycje
przedstawią także towarzystwa ubezpieczeniowe, asystorzy obsługujący systemy asistance oraz firmy pomocy drogowej. Będzie to druga edycja targów.
Poprzednią odwiedziło ponad 5,5 tysiąca zwiedzających.
(KW)

www.lampyostrzegawcze.pl

© Renault Trucks
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CAŁA EUROPA W JEDNYM
URZĄDZENIU
KV Box Europe – urządzenie pokładowe, które wkrótce umożliwi
rozliczanie opłat drogowych w całej Europie w systemie EETS
– przeszło w sierpniu końcową fazę testów. Oprócz naliczania
transakcji testowane są jeszcze aspekty techniczne obsługi urządzenia oraz
proces obsługi klienta. Wkrótce u klientów DKV zostanie zainstalowanych
ponad tysiąc boxów.

D

ROMB W WERSJI SPORTOWEJ
enault Trucks wypuściło serię 99 pojazdów dalekobieżnych z limitowanej serii opracowanej wspólnie z Renault Sport Racing.
Znakiem rozpoznawczym jest żółty kolor w odcieniu Sirius. To kolor bolidów F1 produkowanych przez Renault.

R

Osłony lusterek wstecznych są pokryte czarnym błyszczącym lakierem,
podobnie romb i osłona chłodnicy. Aby podkreślić sportowy styl, na bocznych owiewkach pojawiły się elementy żółto-czarnej szachownicy. Oprócz
tego każdy pojazd limitowanej serii ma czarną tabliczkę z numerem identyfikacyjnym. Wnętrze jest spójne z wyglądem zewnętrznym: fotel i kierownica
pokryte zostały czarną skórą obszytą żółtą nicią. Żółte szwy pojawiają się
też na leżance i na wykładzinie podłogowej, nawiewy są obramowane żółtymi
konturami, a na pas bezpieczeństwa założono żółty pokrowiec. Seria jest
wyposażona w 13-litrowy silnik o mocy 520 KM i automatyczną skrzynię
biegów Optidriver.
(KW)

„Niedługo przewoźnicy będą mogli korzystać tylko z jednego urządzenia
pokładowego na terenie całej Europy” – mówi Gertjan Breij, dyrektor zarządzający DKV Euro Service. Podkreśla, że DKV Box Europe nie będzie
musiało być zastępowane innym urządzeniem na późniejszym etapie rozwoju systemu EETS.
Technologia uruchamiana w nowych krajach będzie integrowana z systemem DKV bezprzewodowo, a więc w pełni automatycznie i niezależnie
od lokalizacji pojazdu. Klienci będą mogli łatwo aktywować lub dezaktywować kraje lub przypisywać swoje urządzenia pokładowe do innych pojazdów za pomocą portalu internetowego.
DKV Box Europe zacznie działać w Niemczech prawdopodobnie na początku 2019 r., w ciągu kilku miesięcy do użytkowników powinny dołączyć
Austria, Francja, Hiszpania i Portugalia, a następnie Włochy. Nowa technologia umożliwi także w 2019 r. płatność za przejazd mostami Öresund
i Storebault w Skandynawii.
(KW)

E-CRAFTER
JUŻ NA RYNKU
e wrześniu br. do sprzedaży trafi e-Crafter – pierwszy samochód użytkowy
Volkswagena z napędem elektrycznym. Zasięg samochodu wynosi 173 km, a jego
prędkość maksymalną ograniczono celowo do
90 km/h – został bowiem stworzony dla firm,
które działają w centrach miast (usługi kurierskie,
dostawcze, taksówki itp.).
Parametry e-Craftera dobrano w wyniku obszernych analiz aż 210 000 realnych przewozów wykonanych przez ponad 1500 klientów. Okazało się,
że większość kierowców samochodów dostawczych
przejeżdża dziennie od 70 do 100 km. I właśnie
z myślą o takich odległościach – z uwzględnieniem
licznych przystanków po drodze – skonstruowano
e-Craftera. Dzięki temu akumulatory nie musiały
być zbyt duże, a przez to cena auta jest konku-

© Volkswagen Pojazdy Użytkowe
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rencyjna (w Niemczech od 69 500 euro netto, polskie ceny będą znane za kilka tygodni).
e-Crafter nie jest samochodem wtórnie przystosowanym do napędu elektrycznego, lecz został od
samego początku zaprojektowany jako model
bezemisyjny. Dlatego np. akumulator litowo-jonowy znajduje się w podłodze, dzięki czemu można
w pełni wykorzystywać całą przestrzeń ładunkową auta mieszczącą do 1,72 t towaru.
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W samochodzie zamontowano elektryczny silnik
synchroniczny osiągający moc 100 kW (136 KM).
Moment obrotowy jest przenoszony na koła przedniej osi za pomocą bezstopniowej 1-biegowej przekładni skonstruowanej do samochodów użytkowych. Silnik, przekładnia oraz mechanizm różnicowy
tworzą jeden niewielki moduł produkowany w zakładzie VW w Kassel. Pozostałe elementy techniczne układu napędowego to jednostka sterująca
silnikiem oraz wysokowydajna elektronika. (KW)
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NOOTEBOOM
Z NAGRODĄ
ZA INNOWACYJNOŚĆ
agrodę przyznała komisja „The Heavies”
współpracująca z brytyjskim Stowarzyszeniem Ciężkiego Transportu. Wyróżnia nią przedsiębiorstwa, które „w znaczący sposób
przyczyniają się do efektywnego i wydajnego działania branży transportowej w Wielkiej Brytanii”.
Nooteboom otrzymał tę nagrodę już po raz drugi.
Produktem uznanym przez „The Heavies” za innowację roku w kategorii naczepa średniej masy,
3 do 5 osi została naczepa niskopodwoziowa Manoovr z muldą koparkową i 80-tonowymi rampami
hydraulicznymi do ciężkich zastosowań. Naczepa
bazuje na istniejącej już konstrukcji, lecz została
poddana modyfikacjom, aby zmniejszyć wyso-

© Nooteboom
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kość transportową oraz umożliwić szybki i bezpieczny załadunek ciężkiego sprzętu budowlanego. Podczas przewożenia koparek lub maszyn
wyburzeniowych ich wysięgnik może być umieszczony w muldzie międzyosiowej, zatem całkowita wysokość transportowa jest znacznie zre-

dukowana. Natomiast specjalne hydrauliczne
rampy najazdowe do ciężkich zastosowań pozwalają na nawet 20-tonowy nacisk koła. A dzięki
specjalnemu kształtowi końców rampy kąt natarcia
wynosi zaledwie 10 stopni, co znacznie ułatwia
załadowywanie.
(KW)

© K. Biskupska

Najpiękniej udekorowany i wyposażony DAF X-MEN firmy
Gosped Adamscy Sp.J. – zdobywca pierwszego miejsca
i tytułu Master Truck Best of Show. Pojazd otrzymał
nagrodę dla najlepiej oświetlonego DAF-a zlotu

ŚWIĘTO TUNINGU
– 14. MASTER TRUCK
SHOW
iemal 400 ciężarówek z kraju i zagranicy
wzięło udział w Międzynarodowym Zlocie Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck Show, który odbył się w dniach
20–22 lipca br. na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi.
Impreza została zorganizowana już po raz 14.
przez Telewizyjne Studio Brawo. Przybyli na teren
zlotu odwiedzający mogli podziwiać nie tylko
ciągniki siodłowe, całe zestawy ciężarowe z na-

N

czepami czy holowniki pomocy drogowych, ale
również tuningowane vany, oldtimery, pojazdy
strażackie, a także amerykańskie trucki. Na terenie podopolskiego lotniska prezentowały się
ciężarówki z Polski, Finlandii, Austrii, Niemiec,
Węgier, Czech, Słowacji, a nawet ze słonecznej
Chorwacji.
Każdy ze zwiedzających otrzymał kartę do głosowania, która upoważniała do wyboru najpiękniejszej ciężarówki. W sumie przyznano 93 nagrody
w różnych kategoriach. Jury oceniało m.in. jakość lakierowania, ogólny pomysł i efekt wykonania całości tuningu, ale także wnętrza kabin
oraz oświetlenie ciężarówki.
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Jak co roku akredytowani na zlocie polscy dziennikarze motoryzacyjni zajmujący się tematyką
transportu drogowego przyznali tytuł Master Truck
of the Year – tegorocznym zwycięzcą został Mercedes-Benz Actros. W głosowaniu oceniano najciekawsze rozwiązania techniczne i ekologiczne
wpływające na efektywną realizację zadań transportowych oraz najbardziej przyjazne kierowcy
i przewoźnikowi. Oceniane były samochody ciężarowe powyżej 7,5 t dmc., będące w aktualnej
ofercie handlowej przedstawicielstw producentów samochodów ciężarowych działających na
terenie Polski.
Dla gości zlotu przygotowano liczne konkursy
i atrakcje, odbył się m.in. konkurs na precyzję
i przejazd ciężarówką między beczkami, slalom
taczką z beczką oleju czy konkurs sprawnościowy
na toczenie opon. Zlot uatrakcyjniły pokazy umiejętności motocyklowych oraz drift show w wykonaniu ciężarówki wyczynowej Renault Premium.
Na scenie przez cały dzień występowały zespoły
country, a wieczorem odbył się pokaz oświetlenia pojazdów. Obszerna galeria zdjęć ze zlotu
znajduje się na profilu Samochody Specjalne Magazine na Facebooku: www.facebook.com/SamochodySpecjalnePL.
(KB)

www.lampyostrzegawcze.pl
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Nadchodzą
inteligentne
naczepy

Dariusz Piernikarski

© Frost & Sullivan

Naczepy postrzegane były jako ubogie krewne
ciągników siodłowych. Pozbawione nie tylko
nowoczesnych technologii, atrakcyjnej stylistyki,
ale nawet właściwych metod obsługi technicznej.
Sytuacja ta ulega zmianie: nowoczesna naczepa
staje się pojazdem niemal równie złożonym jak
ciągnik, wkracza też w erę łączności i digitalizacji.

elem ogólnym każdego producenta naczep jest skonstruowanie pojazdu, którego cechy konstrukcyjne oraz wykorzystane wyposażenie
sprawią, że dla klienta wyraźnie widoczna będzie różnica pomiędzy naczepą dobrą a doskonałą. Wymiernie oznacza to
większe oszczędności, poprawę efektywności eksploatacji i podniesienie bezpieczeństwa – bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
z zakupem.
Niektóre z „naczepowych” innowacji
są nowe, inne pojawiły się już jakiś czas
temu, jednak ich rozpowszechnienie było
dłuższym procesem, jeszcze niektóre zupełnie się nie przyjęły, czy to ze względu
na koszt, zbytnie skomplikowanie, czy po
prostu przez dotychczasowe „zwyczaje
i praktyki”. Czasy się zmieniają, rosną
ceny paliwa, maleją marże handlowe
w transporcie, a konieczność bycia konkurencyjnym obowiązuje zarówno producentów, jak i firmy transportowe.

Rysunek 1. Zestawienie najważniejszych czynników
stymulujących i hamujących rozwój rynku naczepowego w perspektywie krótko- i długookresowej

12 | WRZESIEŃ 2018 | Transport – Technika – Biznes

| TECHNIKA |
Niektórzy twierdzą, że popularna firanka czy kurtynówka
– naczepa z nadbudową z plandeką – jest jak dinozaur w ciągle
zmieniającym się świecie logistyki i transportu na czas. Naczepa kurtynowa przeżyła wiele zmian technologicznych i nadal
ma się dobrze. Dziś jednak naczepy są ładowane, rozładowywane, sprzęgane i rozłączane znacznie częściej niż, powiedzmy,
dziesięć–piętnaście lat temu, a przeładunek kompletacyjny
(cross-docking), szybkie dokowanie i dostawa na czas (just-in-time) stały się normą. Jednocześnie firmy transportowe muszą
przestrzegać surowych przepisów dotyczących zabezpieczania ładunku. Producenci naczep kurtynowych musieli zareagować, aby stara kurtyna mogła nadążyć za duchem czasu.
Także naczepy kurtynowe stają się „inteligentne” i wkraczają
w erę digitalizacji i łączności.

Złożone otoczenie rynkowe
Chcąc przeanalizować trendy wpływające na europejską
branżę naczepową – zarówno w wymiarze rynkowym, obejmującym poziomy produkcji i sprzedaży czy dochody i udziały rynkowe poszczególnych producentów, jak i stricte technologicznym, uwzględniającym najważniejsze zmiany konstrukcyjne,
należy pamiętać, że zagadnienie to jest wielowymiarowe.
Segment transportu dalekobieżnego, w którym dominują zestawy ciągnik siodłowy–naczepa, jest kształtowany oczywiście przez koniunkturę ekonomiczną i popyt na środki transportu. Istotnym czynnikiem wpływu są również obowiązujące
normy i dyrektywy dotyczące ekologii, ostatnio zwłaszcza
w aspekcie emisji dwutlenku węgla. Nie bez znaczenia jest również coraz wyraźniej zarysowujące się nastawienie społeczeństw
na rozwój zrównoważony ekologicznie i ekonomicznie, w którym kwestie np. walki z efektem cieplarnianym czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zajmują znaczące miejsce.
Gdzieś w tle znajdują się oczekiwania bezpośrednich użytkowników pojazdów użytkowych i chcących je spełniać producentów pojazdów i stosowanych w nich komponentów.
W tak złożonym otoczeniu biznesowym można jednak
wyodrębnić najważniejsze czynniki stymulujące lub hamujące
rozwój rynku naczep zarówno w ujęciu krótkookresowym, jak
i długookresowym – przedstawiono je na rysunku 1. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kilka z nich ma efekt zarówno stymulujący, jak i hamujący. Przykładem może być dostępność nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstruowania
czy eksploatacji naczep – ich wdrożenie do produkcji seryjnej
w naturalny sposób podnosi jakość produktów, jednakże skutkiem „ubocznym” jest wzrost cen pojazdu, konieczny do zrównoważenia ponoszonych nakładów badawczo-rozwojowych.
Podobnie starzejąca się populacja naczep mogłaby zwiększyć
popyt na nowe naczepy, jednak ich wydłużony cykl życia
związany z wyższą trwałością czy niezawodnością działa
hamująco.
Kolejnym przykładem jest to, że floty wykazują coraz
większe zainteresowanie dedykowanym naczepom rozwiązaniom telematycznym w zakresie zarządzania flotą czy zdalną
diagnostyką, jednak inwestycje w telematykę hamuje brak skutecznych mechanizmów wspomagających w zakresie prawnym
czy finansowym (stawki ubezpieczeń, podatki), niejako „nagradzających” dążenie do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i obniżania zużycia paliwa. Jazda bezpieczna (defen-

sywna), zwiększenie dyspozycyjności pojazdu oraz niższa
emisja dwutlenku węgla (mniejsze zużycie paliwa) to przecież
podstawowe korzyści wynikające ze stosowania telematyki
w transporcie drogowym.

Producenci pod presją klientów
Otoczenie ekonomiczne, w jakim działa branża transportowa, istotnie wpływa na tempo rozwoju rynku naczepowego
– i to nie tylko w zakresie ilościowym, wyrażającym się liczbą
sprzedanych pojazdów, ale i jakościowym. W tym przypadku
można brać pod uwagę zakres i rodzaj wyposażenia naczep,
na jaki decydują się klienci przy ich zakupie.
Większość firm transportowych wyciągnęła wnioski z kryzysu lat 2008–2009 i obecnie dostosowuje skład swoich flot,
tak aby optymalizować wykonywane zadania, dążąc do uzys-
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Optymalizacja floty dzięki synchronizacji różnych rozwiązań systemowych – koncepcja portalu telematycznego Krone

pojawiają się elementy konstrukcyjne,
układy funkcjonalne czy systemy elektroniczne i informatyczne, które jeszcze kilka
lat temu uznawane były za innowacyjne,
ale niekoniecznie uzasadnione czy praktyczne w codziennej eksploatacji. Można
wspomnieć chociażby o zaawansowanych systemach wspomagających bezpieczeństwo, takich jak kontrola ciśnienia w ogumieniu TPMS czy sterowane
elektronicznie układy hamulcowe TEBS
z takimi funkcjami jak ABS (system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu), RSC (przeciwdziałanie wywróceniu) czy ESP (kontrola stabilności).
Producenci naczep, zwiększając skalę
produkcji, musieli zoptymalizować zarówno swoje procesy technologiczne, jak
i samą konstrukcję produkowanych przez
siebie pojazdów. Efektem tego jest pionowa integracja i modularyzacja stosowanych komponentów. Zauważalne jest
© D. Piernikarski

kania możliwie największej efektywności. Jednym z efektów jest odnowa flot
i wymiana taboru naczepowego na nowszy, bardziej wydajny (np. pod względem
ładowności) i niezawodny. Trwająca od
kilku lat korzystna koniunktura rynkowa
pozwala przewoźnikom również na rozszerzanie skali działania, co oczywiście
zwiększa popyt na nowe naczepy. Zarówno producenci naczep, jak i ich klienci
– firmy transportowe – znajdują się pod
stałą presją cenową, wpływa na to duża
konkurencja na rynku oraz restrykcyjna
polityka cenowa prowadzona przez podmioty zlecające usługi transportowe.
Klienci oczekują produktów o wysokiej jakości, oferowanych po konkurencyjnych rynkowo cenach i z aktywnym
wsparciem producenta w zakresie finansowania zakupów. Czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu
o wyborze danej marki jest też oferta
w zakresie obsługi posprzedażnej – gęstość i jakość sieci serwisowej czy oferowane możliwości odkupu używanego
pojazdu.

Trendy technologiczne
Użytkownicy naczep w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje wdrożenie najnowszych
rozwiązań technologicznych w eksploatowanych przez nich pojazdach. Tym
samym w wyposażeniu coraz częściej

14 | WRZESIEŃ 2018 | Transport – Technika – Biznes

również dążenie do wykorzystania możliwych efektów synergii pomiędzy producentami ciągników siodłowych i naczep.
Obie grupy coraz chętniej angażują się
we wspólnych projektach badawczych,
koncentrując się przy tym na integracji
ciągnika i naczepy na płaszczyźnie elektronicznej i informatycznej. Coraz większą rolę odgrywają w tym dostawcy komponentów zaopatrujący obie strony.
Producenci pojazdów użytkowych
znajdują się pod bardzo silną presją związaną z koniecznością ograniczania efektu cieplarnianego i emisji CO2 (zarówno
w aspekcie prawnym, normatywnym, jak
i wizerunkowym). Zmusza to producentów samochodów ciężarowych, naczep
i przyczep do wspólnych prac badawczo-rozwojowych i do integralnego, całościowego traktowania zestawu członowego
(np. w zakresie możliwości obniżania
oporu aerodynamicznego), co jeszcze
W dążeniu do najniższej
masy własnej: ramy naczep
projektowane są za pomocą
programów obliczeniowych
uwzględniających rzeczywiste warunki eksploatacji,
wykorzystywane są materiały konstrukcyjne najnowszej generacji, takie jak
udoskonalone stale o podwyższonej wytrzymałości
AHSS

www.lampyostrzegawcze.pl
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Możliwości wykorzystania telematycznej transmisji danych
do kontroli stanu technicznego
i wyposażenia naczepy na przykładzie Krone Trailer Check
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Monitoring ciśnienia w ogumieniu naczepy
to już za mało – obecnie producenci proponują systemy pozwalające na dopompowywanie kół na trasie

Naczepa Kögel Lightplus Coil nowej generacji
waży od 5420 kg z indywidualnym wyposażeniem oraz 5790 kg z wyposażeniem
podstawowym; niska masa własna i wysoka
ładowność – tego oczekują klienci

kilka lat temu nie miało miejsca. Nowe
rozwiązania wprowadzane są równolegle w ciągnikach i naczepach.
Istotnym aspektem rozwoju produktu
jest stałe dążenie do poprawy jego osiągów. Biorąc pod uwagę naczepę, kluczowym parametrem jest tu niska masa własna pozwalająca na zwiększenie
ładowności. Dzięki zaawansowanym metodom projektowania i badań stanowiskowych nowym materiałom konstrukcyjnym oraz lżejszym komponentom
dostarczanym przez podwykonawców
naczepy stają się coraz lżejsze. Jednocześnie zwiększa się długość cyklu życia
produktu – przyczyniają się również do
tego nowe, doskonalsze technologie produkcji, np. automatyzacja procesów spawalniczych czy coraz skuteczniejsze metody zabezpieczania antykorozyjnego.
Najwięksi europejscy producenci mogą już zaoferować swoim klientom „inteligentne” naczepy, wnoszące w działania
flot wartość dodaną – tą nową jakością
są np.:
• zwiększone osiągi w zakresie np. wykorzystania przestrzeni ładunkowej
i ładowności poprzez bieżący monitoring dostępnej przestrzeni czy
określenie rzeczywistego ciężaru pojazdu wraz z ładunkiem,
• wyrafinowane mechaniczno-elektroniczne zabezpieczenia przed kradzieżą: wzmacniane kurtyny, telemetria
położenia pojazdu, identyfikacja nieuprawnionego dostępu, sterowane
zewnętrznie zamki kodowe,

• stały monitoring stanu technicznego
kluczowych komponentów i diagnostyka prewencyjno-predykcyjna maksymalizująca współczynnik gotowości technicznej,
• systemy telematyczne pozwalające na
ocenę stanu przewożonego ładunku:
temperatury, wilgotności.
Oczywiście nowe rozwiązania technologiczne na pokładzie wymagają odpowiedniego dostosowania organizacji
serwisowych: mechanicy zajmujący się
obsługą i naprawami naczep muszą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności – rośnie bowiem udział komponentów elektronicznych.

Kilka problemów do rozwiązania
Rosnąca liczba rozproszonych układów
elektronicznych w naczepach w coraz
większym stopniu wpływa na bezpieczeństwo, łączność i zarządzanie pojazdem. Aby wykorzystać w pełni pojawiające się możliwości, konieczne staje
się tworzenie elektronicznych i informatycznych interfejsów z kluczowymi
systemami naczep i podukładów. Równolegle wymusza to organiczny rozwój
systemów telematycznych stosowanych
w naczepach.
Rosnąca liczba komponentów elektronicznych zwiększa zapotrzebowanie
na energię elektryczną. Tym samym pojawił się spory problem do rozwiązania,
jakim jest zarządzanie zasilaniem naczepy i stworzenie infrastruktury elektronicznej i elektrycznej zapewniającej
lepszą komunikację wzajemną między
naczepami oraz między naczepą a ciągnikiem. Istniejące rozwiązania, jak np. transmisja CAN czy standard interfejsu FMS,
okazują się niewystarczające.
Zmienność cen paliw oraz zaostrzające się przepisy powodują z wolna, iż
to menedżerowie i właściciele flot chcą
wprowadzać zaawansowane technologie
w swoich pojazdach, stwarzając popyt,
któremu muszą sprostać producenci i dostawcy tych rozwiązań.
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Producenci naczep dysponujący potencjałem projektowania i produkcji
zaawansowanych rozwiązań technologicznych stosowanych w naczepach (nie
tylko w zakresie elektroniki i informatyki) wykorzystują to do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Jednakże
zbyt wiele opcji przy jednocześnie ograniczonych możliwościach finansowych
klientów kupujących pojazdy może stworzyć producentom trudności w wyborze
właściwych konfiguracji do integracji
pionowej.

Summary
Some of the innovations in semitrailers are brand new, others have
appeared some time ago, but their
acceptance by the users was a longer process, some of them have been
not completely accepted, either because of the cost, complicity or simply because of the current "customs
and practices". Times are changing,
fuel prices are rising, trade margins
in transport are decreasing, and the
need to be competitive applies to both
producers and transport companies.
The curtain semi-trailer has undergone many technological changes
and is still doing well. Today, however, trailers are loaded, unloaded,
coupled and disconnected much more
often than, say, ten to fifteen years
ago, and cross-docking, fast docking
and just-in-time delivery have become the norm. At the same time,
transport companies must comply
with strict provisions regarding the
securing of cargo. Manufacturers of
curtain trailers had to react so that
the old curtain could keep up with
the times. Curtain semitrailers also
become "smart" and enter the era of
digitization and connectivity.
Manufacturers of semi-trailers with
the potential to design and produce
advanced technological solutions
used in semi-trailers (not only in the
field of electronics and information
technology) use this to build their
competitive advantage.
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Ważne szczegóły

Dariusz Piernikarski

ożna by się zastanowić, jakie
wyposażenie dodatkowe było
potrzebne w zestawie ciągnik–
naczepa 30 lat temu? Drabinka wejściowa, przedłużka do klucza do odkręcania kół, sam krzyżakowy klucz do kół,
dwa pasy mocujące (do zamocowania
ładunku z tyłu naczepy) i może jeszcze
w przypadku transportu międzynarodowego po wysoko położonych drogach
górskich haki do mocowania łańcuchów
na kołach osi napędowych. Wszystkie
te przedmioty przechowywano w metalowej skrzynce z dwoma zatrzaskami
jako zamknięcie. Często do skrzynki narzędziowej przekładano również podnośnik hydrauliczny wykorzystywany
podczas wymiany koła, a mocowany
przez producenta w kabinie ciężarówki.
Powód był prosty – niedbale lub nawet
źle zamocowany grzechotał we wnętrzu
i często powodował wgniecenia blach.

Schowki w naczepie
Można powiedzieć, że problem braku
odpowiednio zwymiarowanych schowków w kabinie ciągnika siodłowego został w ostatnich latach przez producentów rozwiązany. Powiększenie rozmiarów

© D. Piernikarski

W dawnych czasach nowo zakupiona ciężarówka, naczepa lub przyczepa trafiały
do własnego warsztatu firmowego. Tam, jeszcze przed wyruszeniem w pierwszą
trasę, pojazdy te otrzymywały niezbędne wyposażenie dodatkowe. Zwyczaj ten,
z ważnych powodów, odszedł do przeszłości.

Schowek – z pojedynczym czy podwójnym
zamkiem? Powinna decydować jakość
i funkcjonalność, a niekoniecznie cena

kabiny zaowocowało dodatkowymi schowkami – także dostępnymi z zewnętrz pojazdu. Pamiętajmy jednak, że pakowanie
tych schowków powinno być wykonywane w inteligentny sposób. Sprzęt ratunkowy, który może być przydatny podczas niespodziewanej awarii na drodze
(choćby przysłowiowego złapania gumy),
nie powinien być instalowany po lewej
stronie pojazdu ze względu na ryzyko
wypadków na pasie pobocza.
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie
floty nie muszą sztywno trzymać się wyposażenia narzuconego im przez producentów ciężarówek czy naczep. Ko-
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nieczne jest tylko określenie, jaki osprzęt
dodatkowy musi być przypisany do ciągnika, a jaki należy do naczepy. To nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy w firmie
dochodzi często do zmiany konfiguracji
zestawów i naczepy czy przyczepy są
wymieniane. Stąd też w ostatnich latach liczba rzeczy przechowywanych
przez kierowców w skrzyniach i skrzynkach montowanych na podwoziach naczep i przyczep zauważalnie wzrosła.
W przypadku naczep kurtynowych
są to głównie urządzenia służące do zabezpieczania ładunku: pasy, haki, łańcuchy, a nawet wtykane belki czy drążki
(choć te łatwiej przewozić we wnętrzu).
Skrzynka narzędziowa jawi się zatem
jako ważny element doposażenia naczepy, choć w porównaniu ze starszymi
konstrukcjami zauważymy, że ich producenci oszczędzają na okuciach i zawiasach. Nie dlatego, że są one niepotrzebne, ale dlatego, że klienci przeważnie nie
zwracają uwagi na takie szczegóły i nie
chcą płacić dodatkowo za ulepszenia.
Jednak biorąc pod uwagę koszty odzyskiwania utraconego lub skradzionego
sprzętu, te dodatkowe nakłady na osprzęt
podczas zakupu pojazdu okażą się dobrze
wydanymi pieniędzmi.

www.lampyostrzegawcze.pl
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Nie ma nic złego w stalowej szpilce
jako osi zawiasu plastikowego pojemnika, jeśli jest ona chroniona przed brudem i wodą. Pokrywa może również mieć
drugi – dobrze widoczny z zewnątrz – zamek, jeśli wewnętrzny nie będzie widoczny. Ponadto uchwyty skrzynek powinny być lekko pochylone do wewnątrz,
tak aby zawartość pudełka nie ślizgała
się i nie uderzała o pokrywę podczas
jazdy.

Sprzęg przyczepowy
Rockinger RO*50 BNA
można obsługiwać
zdalnie, a specjalny
układ hydrauliczny odpowiada za tłumienie
luzów między sworzniem a uchem dyszla

Ponad 30 lat temu resorowana pneumatycznie oś napędowa w ciągniku wciąż
była rzadkością. Rozłączenie naczepy
wiązało się wówczas z koniecznością
wykonania kilku żmudnych i niekiedy
wymagających siły czynności: najpierw
należało opuścić nogi podporowe na ziemię, korzystając z dużego przełożenia,
a następnie, korzystając z biegu o niskim
przełożeniu, podnieść naczepę na tyle
wysoko, aby odciążyć resory piórowe osi
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Podpory i sprzęgi
napędowej. W erze zawieszeń pneumatycznych odbywa się to za pomocą funkcji opuszczania. Bez dwubiegowych nóg
podporowych w naczepie można się zatem już obejść. Można już wykorzystać
sterowane pneumatycznie systemy podpierające, w których po wysunięciu podpór jest ustawiana wcześniej określona
wysokość.
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Od wielu lat sprzęgi siodłowe oferowane są z funkcją wykrywania blokowania, a w przypadku sprzęgów przyczepowych rozwiązania tego typu wciąż
stanowią wyposażenie opcjonalne. Urządzenia takie oceniamy zazwyczaj z punktu widzenia możliwości wykrywania
i sygnalizowania nieprawidłowości podczas sprzęgania czy rozprzęgania.
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czy to przez producentów ogumienia,
czy niezależne warsztaty nie zawsze jest
pod ręką.
Na domiar złego w dzisiejszych czasach kierowca powinien wiedzieć, gdzie
na podwoziu jego ciężarówki czy naczepy znajduje się kosz na koło zapasowe i w jaki sposób należy te urządzenia
obsługiwać – okazuje się bowiem, że

Funkcjonalność i jakość

© D. Piernikarski

Według statystyk ADAC Truckservice
uszkodzenia opony to najczęstsza usterka na drodze: niemal 36% awarii zestawów wiąże się z tzw. gumą. Jeszcze
w nie tak odległych czasach ciągnik i naczepa zawsze miały własne koła zapasowe. W ciągniku znajdował się klucz
krzyżakowy do kół oraz rura – przedłużka
do jego obsługi, natomiast hydrauliczny
podnośnik mocowano w schowku pod
dolną leżanką. Zakładano również, że
kierowca ciężarówki potrafi samodzielnie zmienić koło, korzystając z narzędzi
pokładowych. Dziś niestety zdecydowa-

stosowane przez producentów rozwiązania w istotny sposób różnią się między sobą, a do tego każde podwozie jest
dziś zupełnie inne.

Wiele firm działających na polskim rynku
specjalizuje się w zaopatrywaniu użytkowników naczep w części zamienne –
przykładem może być firma Suer Technika
Pojazdów Użytkowych. W stałej ofercie
znajdują się m.in. systemy kurtynowych
dachów przesuwnych, systemy drzwi tylnych i bocznych, profile i burty aluminiowe, systemy zabezpieczenia ładunków,
elementy oświetlenia, błotniki, skrzynki
narzędziowe; na zdjęciu – z oferty Suer
elementy mocowania ładunku oraz pasy
transportowe z hakiem typu Krone

© Suer

nie częściej słabo wyszkoleni kierowcy
dzwonią po pomoc – zdarza się nawet,
że zgłaszają uszkodzenie opony, nie
wiedząc dokładnie, która z 12 opon zestawu uległa uszkodzeniu…
Nadal jednak w kolekcji narzędzi
ciężarówki znajdziemy wąż do pompowania opon, który po połączeniu z regulatorem pozwala na dopompowanie
kół i uzyskanie wymaganego ciśnienia
wynoszącego co najmniej 8 barów. W tym
przypadku trzeba przyznać, że świadomość negatywnego wpływu zbyt niskiego ciśnienia na zużycie paliwa i trwałość
opon jest coraz większa.
Jeśli mówimy o koszach na koło zapasowe lub wciągarkach, często pojawia
się pytanie, czy naczepa powinna w ogóle
wozić koło zapasowe, aby np. kierowca
mógł zmienić koło, zatrzymując się na lewym pasie autostrady. Wiadomo, że taki
manewr przy obecnym natężeniu ruchu
jest wysoce niebezpieczny. Większość
właścicieli firm uważa jednak, że samochody ciężarowe i naczepy powinny mieć
zapasowe koła, zwłaszcza gdy używają
mniej popularnych rozmiarów powszechnych np. w pojazdach o dużej pojemności
ładowni, takich jak naczepy typu mega.
Mobilny serwis opon 24/7 oferowany
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Części zamienne poszukiwane
W trakcie eksploatacji naczepy niektóre jej komponenty podlegają naturalnemu zużyciu. Nieoczekiwana awaria
jest kosztowna, a uszkodzona naczepa
zaparkowana na poboczu drogi może
stać się przyczyną wypadku, a opóźnienia w realizacji zlecenia pogarszają renomę przewoźnika. Aby zminimalizować

© Suer

© D. Piernikarski

Czy potrzebne koło zapasowe w naczepie?
Większość firm uważa,
że tak. Do jego przewożenia można wykorzystać wiele rozwiązań

W przypadku wyposażenia dodatkowego instalowanego w samochodzie ciężarowym czy naczepie regułą powinno
być kierowanie się funkcjonalnością i jakością danego rozwiązania, a niekoniecznie jego ceną. Przykładowo: jeśli
pokrywa schowka narzędziowego z pojedynczym zamkiem, otwierając się podczas jazdy, nie zabezpieczy zgromadzonego w nim sprzętu o wartości kilkuset
euro (mogą to być też np. sprzęgi i przyłącza w silosie czy cysternie), szybko
okaże się, że oszczędności poczynione
wcześniej przy zakupie nie zrównoważą
poniesionych strat. Dotyczy to wszystkich
elementów wyposażenia dodatkowego,
a na rynku istnieje wiele rozsądnych alternatyw.

© Suer

Kosze na koło zapasowe

© D. Piernikarski
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W trakcie normalnej
eksploatacji wiele komponentów podlega naturalnemu zużyciu, inne
– takie jak np. poduszki
ochronne na belce
tylnej – narażone są
na łatwe uszkodzenia

to ryzyko, w ramach obsług okresowych
wymieniane są opony, klocki i tarcze
hamulcowe, elementy układu jezdnego
– osi i zawieszenia, odboje, elementy
układu elektrycznego czy pneumatycznego itp.
Zdarza się jednak, że w trakcie eksploatacji pojazdu uszkodzeniu ulegają
różne drobne komponenty, które niekoniecznie muszą eliminować naczepę
z eksploatacji, ale w istotny sposób utrudniają jej prawidłową obsługę lub zwiększają ryzyko wypadku przy pracy. Trzeba
wówczas pomyśleć o wymianie na nowe

takich komponentów jak np. światła obrysowe, rolki plandeki, kosze na palety,
błotniki, zamki do drzwi, klamry mocujące plandekę, napinacze itp. Zdarza
się także, że elementy wyposażenia zostaną zagubione lub skradzione (tu na
listę można by wpisać np. deski stelażu,
kliny pod koła) lub uszkodzone w wyniku
aktów wandalizmu (przecięta plandeka).
W takich przypadkach skorzystać
trzeba z bogatej oferty części zamiennych. W poszukiwaniach niezbędnych
do naprawy uszkodzenia komponentów
pomaga oczywiście internet, aktywnie

reklama

działają duże sieci sprzedaży komponentów motoryzacyjnych, zawsze można
także skorzystać z oferty części zamiennych producenta pojazdu. Każda z firm
transportowych ma zazwyczaj w tym
przypadku swoje indywidualne preferencje, czy to wynikające z kryteriów cenowych, bliskości źródła zaopatrzenia,
czy też pozytywnych doświadczeń wynikających z dłuższej współpracy z wiarygodnymi partnerami biznesowymi.
Oferenci komponentów istniejący na
rynku wtórnym działają w bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Muszą stale nadążać za zmieniającymi oczekiwaniami swoich klientów (chociażby
w zakresie warunków i czasu dostawy czy
finansowania), jak i podążać za ewolucją
konstrukcji naczep. Z kolei z punktu widzenia producenta pojazdu w ogólnym
bilansie ekonomicznym części zamienne
to bardzo atrakcyjny element działalności, w mniejszym stopniu zależny od
ogólnej koniunktury rynkowej wpływającej na popyt na pojazdy nowe czy używane. Słowem: ten obszar rynku transportowego jawi się jako bardzo trudny
kawałek chleba.
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Wymiana łożyska
piasty osi BPW

Jerzy Horbaty

Zespół specjalistów Schaeffler przy współpracy z firmą Q-Service Truck Krix-Pool
dokonał wymiany łożysk piasty kół jezdnych w naczepie wyposażonej w oś BPW.
Wymianę wykonano w siedzibie firmy, w Izabelinie-Dziekanówku.

Zdjęcie 1

zęścią zamienną, którą wykorzystano, był
najnowszy produkt Schaeffler, czyli zestaw łożysk FAG SmartSET o numerze
referencyjnym 723700110 (zdj. 1). W jego skład
wchodzą moduły łożyska wewnętrznego i zewnętrznego piasty koła, pierścienie montażowe
oraz instrukcja montażu (zdj. 2, 3).
Moduły są nasmarowane i zmontowane w procesie produkcji, mają też wykonany naciąg wstępny.
Koszyk z rolkami złączony jest z pierścieniem sprężystym, spinającym dwie bieżnie łożyska (zdj. 4).
Bieżnie łożyska pokryte są czarną powłoką Duratect-B (zdj. 5) charakteryzującą się wysoką odpornością na korozję, niwelującą mikropęknięcia
i zmniejszającą tarcie. Zastosowany smar LOAD 150
daje dobre właściwości smarujące przy niskich
prędkościach obrotowych kół oraz wytrzymuje duże
obciążenia mechaniczne i termiczne. Dzięki nowej
powłoce i specjalnemu środkowi smarnemu łożyska te mają trwałość sięgającą nawet 1 mln km.
Specjalnie wykonane fazy na bieżniach ułatwiają
ich montaż zarówno w piaście, jak i na osi oraz
czopie zwrotnicy. Taka konstrukcja łożyska umożliwia łatwiejszy i szybszy montaż.

Zdjęcie 4
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Zdjęcie 2

Zdjęcie 3
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Proces wymiany

o średnicy zbliżonej do średnicy narzędzia – siła
wprasowania znajdzie się w osi łożyska. Podczas
wprasowywania ważne jest, żeby siła nie była
mniejsza niż 0,5 t (jeśli tak by się stało, należy wymienić piastę) (zdj. 6, 7, 8) – w przypadku braku bezpośredniego odczytu decyduje przelicznik ciśnienie–siła. W trakcie wciskania łożyska maksymalna
siła nie może przekroczyć siły podanej w instrukcji montażu, określającej prawidłową głębokość
osadzenia łożyska. Uwzględniając powyższe instrukcje, wprasowano małe łożysko. Końcowym
etapem było wprasowanie pierścienia uszczelniającego z użyciem pierścienia montażowego
większej średnicy (również dołączonego do zestawu), co przedstawia zdj. 9. Tak przygotowaną
piastę połączono z bębnem hamulcowym. Na oś
założony został pierścień pomocniczy. Następnie
posmarowano wargę uszczelniacza i włożono na oś
zespół piasta–bęben hamulcowy, uwzględniając
osiowe ustawienie (dzięki specjalnie sfazowanym
bieżniom łatwy montaż na osi, czopie).

Zdjęcie 7

Po przygotowaniu naczepy przystąpiono do wymiany łożysk. Po zdjęciu kół jezdnych i cofnięciu
regulacji ustawienia szczęk hamulcowych zdemontowano pokrywę piasty. Następnie odbezpieczono i odkręcono nakrętkę centralnej piasty,
po czym zsunięto zespół piasta – bęben hamulcowy. Kolejną czynnością było odłączenie bębna
od piasty i wymontowanie łożysk (wyjęcie bieżni
wewnętrznych wraz z koszykiem z rolkami i wybicie za pomocą wybijaka bieżni zewnętrznych
z piasty). Następnie umyto piastę osi (popularnie
zwaną czopem) i zdjęto uszczelniacz piasty z pierścienia pomocniczego.

Zdjęcie 5

Zdjęcie 8

Zdjęcie 6

łożyska z użyciem dołączonego pierścienia montażowego (narzędzie o specjalnym kształcie umożliwiającym wciśnięcie łożyska w gniazdo, działające
siłą na bieżnię zewnętrzną). Łożysko należało ustawić tak, aby krawędź bieżni zewnętrznej tworzyła
z osią piasty kąt 90° (zapobiega to zaklinowaniu się łożyska). Pomiędzy narzędziem a tłoczyskiem prasy należy zastosować pierścień lub tuleję

Zdjęcie 9
Ważnym etapem wymiany była weryfikacja części
w celu określenia uszkodzeń łożysk i ich przyczyny. Oś i piasta nie miały widocznych defektów.
W przypadku uszczelniacza warga uszczelniająca
była urwana, a w łożysku wewnętrznym (większej
średnicy) stwierdzono ubytek materiału na bieżni
zewnętrznej i na niektórych rolkach, a także skorodowane obszary, ponadto smar wymieszany
był z wodą (zdj. 5). Ten stan łożyska powodował
jego głośną pracę i duże opory toczenia. Powodem było uszkodzenie wargi uszczelniacza w wyniku współpracy z uszkodzoną (porysowaną) powierzchnią pierścienia pośredniego, osadzonego
na osi od strony tarczy kotwicznej (zdj. 6). Po
oględzinach łożyska umyto je w celu weryfikacji
powierzchni bieżni zewnętrznej od strony osadzenia w piaście. Powierzchnia bieżni miała równomierny ślad osadzenia w piaście, co potwierdza
brak owalizacji piasty.
W kolejnym etapie przystąpiono do montażu zestawu FAG SmartSET zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Zaczęto od wprasowania większego

Zdjęcie 10

W kolejnym etapie dokręcono i zabezpieczono nakrętkę centralną zalecanym przez producenta osi
momentem dokręcenia. Przy tej konstrukcji łożyska
nie było konieczności obracania piastą (w przeciwieństwie do tradycyjnego łożyska) (zdj. 10).
Po zakończeniu wymiany łożysk zespół specjalistów Schaeffler przeprowadził rozmowę z mechanikiem, z którym wspólnie dokonał naprawy.
Mechanik zaobserwował, że przy zastosowaniu
zestawu SmartSET montaż był czysty, prosty
i szybki, ponieważ nie był potrzebny smar, gdyż
nie obraca się kołem. Dzięki specjalnie obrobionej bieżni wprasowanie łożyska i osadzenie piasty na osi koła jest łatwe i bezpieczne.
„Stosowanie zestawów FAG SmartSET jest szybsze i łatwiejsze niż użycie tradycyjnych łożysk.
Dla mnie krótszy czas przestoju, zwłaszcza w przypadku samochodów ciężarowych, przekłada się
wprost na pieniądze” – powiedział po przeprowadzonym montażu Sławomir Drużba, właściciel
warsztatu.
Dodatkowe informacje na temat wymiany łożyska
można znaleźć na portalu Repxpert.
Zdjęcia: © Schaeffler
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Actros 2018: wszyscy mówią
– jeden dostarcza
Dariusz Piernikarski

5 września, w Berlinie, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem targów
IAA, podczas uroczystego wieczoru odbyła się światowa premiera
najnowszego wcielenia flagowego modelu Mercedes-Benz Trucks –
na scenie pojawił się nowy Actros.
ctros staje się inteligentną ciężarówką. Mniejsze zużycie paliwa, większe bezpieczeństwo
i niezawodność oraz lepsze miejsce do
pracy – w ramach realizacji tych założeń
strategicznych Mercedes-Benz wprowadza swoją flagową ciężarówkę, czyli
model Actros, w erę transportu cyfrowego i połączonego.
Opisanie w szczegółach wszystkich
nowości przekracza ramy tego artykułu,
dlatego jedynie zasygnalizujemy najważniejsze cechy nowego Actrosa. Do
bliższego poznania możliwości tego auta
okazji na pewno nie zabraknie… Po premierze można jedynie powiedzieć, że

nowy Actros to pojazd dający przyszłym
użytkownikom wiele możliwości – aby je
w pełni wykorzystać, konieczne będzie
choć częściowe przestawienie myślenia
na nowe tory Transportu 4.0.

MirrorCam – kamery zamiast
lusterek
Najbardziej wyraźnym elementem
zewnętrznym w nowym Actrosie, odróżniającym go od poprzednika, są umieszczone na opływowych wspornikach kamery systemu MirrorCam, zastępujące
lusterka zewnętrzne główne i szeroko-
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kątne. Tworzą go dwie kamery (rozdzielczość 2,1 Mpix) zamocowane na ramie
dachowej. Rejestrowane obrazy są widoczne w rozdzielczości 720 × 1920 pikseli na dwóch 15-calowych wyświetlaczach umieszczonych przy słupkach A.
Brak lusterek na zewnątrz zwiększa pole
widzenia kierowcy na ukos do przodu.
Soczewki kamer mają powłokę chroniącą przed zanieczyszczeniami, wyposażono je również w podgrzewanie. Ramiona
kamer składają się zarówno w kierunku
jazdy, jak i w kierunku przeciwnym. Niektóre funkcje MirrorCam można ustawiać
indywidualnie. Manualnie reguluje się
jasność wyświetlaczy. Także pole wi-

www.lampyostrzegawcze.pl
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MirrorCam – kamery
cyfrowe i 15-calowe
wyświetlacze
zastąpiły klasyczne
zewnętrzne lusterka
boczne

dzenia można zmieniać, podobnie jak
w zwykłych lusterkach, za pomocą panelu obsługowego w drzwiach.
Podczas jazdy do przodu na wyświetlaczach widoczny jest klasyczny podział
pól widzenia, analogiczny do zwykłych
lusterek. W ciągnikach siodłowych na
zakrętach obraz na wyświetlaczu po wewnętrznej stronie zakrętu obraca się wraz
ze skrętem, zapewniając optymalną widoczność na całą naczepę – to ogromna
poprawa w porównaniu z układem tradycyjnych lusterek. Kolejnym innowacyjnym elementem są linie odległościowe,

ułatwiające prawidłową ocenę ruchu za
pojazdem. Możliwe jest też indywidualne
ustawienie dodatkowej linii, np. dla oznaczenia końca naczepy, co jeszcze upraszcza manewrowanie. O zmierzchu system
przechodzi w tryb noktowizyjny. MirrorCam wyposażono również w specjalną
funkcję widoku manewrowego podczas
cofania. W górnej części wyświetlacza widoczny jest wtedy obszar przy pojeździe,
a w dolnej obszar odległy od pojazdu,
przy czym oba lekko na siebie nachodzą.

System MirrorCam można również
wykorzystać podczas postoju na parkingu, włączając go na dwie minuty. Umożliwia to kierowcy skontrolowanie otoczenia pojazdu i w razie potrzeby pozwala
wszcząć alarm.

Multimedialny kokpit
W przeobrażeniach kabiny nowego
Actrosa najważniejsza jest reorganizacja miejsca pracy kierowcy związana
z wprowadzeniem kamer zamiast lusterek (MirrorCam) i pulpitu multimedialnego. Funkcje dotykowe, panoramiczny
format wyświetlaczy oraz detale powierzchni, elementów ozdobnych i niewielu pozostawionych przełączników
analogowych nadają otoczeniu kierowcy
bardzo nowoczesny, wręcz „cyfrowy” charakter. Na zewnątrz kabiny zauważalne
nowe detale to dynamicznie zaprojektowane kamery MirrorCam oraz nowe reflektory przednie z diodami LED.

Zestawienie najważniejszych nowości wprowadzonych w modelu Actros

Active
Drive Assist

Nowy kształt
reflektorów i światła
dzienne LED

Predictive
Powertrain
Control (PPC)

Traffic Sign
Assist
Nowe przełożenie
tylnej osi
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W nowym Actrosie nie znajdziemy
typowej tablicy wskaźników z zegarami
oraz deski rozdzielczej z licznymi przełącznikami. Zastąpiono je dwoma interaktywnymi ekranami wysokiej rozdzielczości o rozmiarach 10 cali – są one
głównym źródłem informacji. Oprócz
istotnych dla kierowcy podstawowych
informacji na ekranach znajdują się również informacje na temat działania systemów asystujących. Oprócz bezpośredniej łączności z siecią pokładową pojazdu
kokpit multimedialny można połączyć
z dwoma telefonami (np. prywatnym
i służbowym) dzięki aplikacjom Apple
CarPlay i Android Auto.
Kokpit multimedialny daje się łatwo
dostosowywać do potrzeb użytkownika.
W wersji rozszerzonej wyświetlacz główny ma przekątną 12 cali. Kierowca może
wybierać pomiędzy dwoma stylistykami
ekranu „classic” i „advanced”. Stylistyka
„classic” jest tożsama ze sposobem wizualizacji w zwykłym kokpicie multimedialnym. Stylistyka „advanced” umożliwia zindywidualizowany, zmienny sposób
prezentacji treści. Na panelu bocznym
można w łatwy sposób zintegrować obsługę funkcji dodatkowych związanych
np. z urządzeniami dodanymi do pojazdu przez firmę wykonującą zabudowę.
Odejście od klasycznej koncepcji na
rzecz kokpitu multimedialnego zapewnia kierowcy unikatowy komfort obsługi
i wizualizacji wskazań – znacznym ułatwieniem jest możliwość wykorzystania
umieszczonych po obu stronach koła kierownicy przycisków dotykowych Touch
Control, nazywanych też dotykowymi panelami sterującymi. Pozostawiono jednak kilka podstawowych przełączników
w układzie klasycznym (np. światła, blokada tylnej osi, wyłączenie ESP itp.).
Wartością dodaną dla przedsiębiorców
jest możliwość kontrolowania samochodu
ciężarowego w czasie rzeczywistym przez
Fleetboard i Mercedes-Benz Uptime oraz
możliwość uruchomienia wykorzystywanych w firmie aplikacji logistycznych.
Zaletą nowego kokpitu multimedialnego
jest możliwość zapisania nawet sześciu
profili kierowców z klasyczną kartą kierowcy DTCO lub kartą Fleetboard.

Active Brake Assist 5
System hamowania awaryjnego Active Brake Assist 5 minimalizuje ryzyko
najechania na inny pojazd lub ryzyko

Kokpit multimedialny
w wersji rozszerzonej
ma wyświetlacz główny
o przekątnej 12 cali,
na którym możliwy jest
zindywidualizowany,
zmienny sposób prezentacji treści

System hamowania
awaryjnego Active
Brake Assist 5 minimalizuje ryzyko najechania na inny pojazd
lub ryzyko kolizji z pieszym przecinającym
tor jazdy samochodu,
idącym z przeciwka
lub poruszającym się
tym samym pasem
ruchu

kolizji z pieszym przecinającym tor jazdy
samochodu, idącym z przeciwka lub poruszającym się tym samym pasem ruchu.
Dotyczy to także pieszych, którzy nieuważnie wejdą przed samochód i zszokowani tam się zatrzymają – w dobie
smartfonów taka sytuacja zdarza się coraz częściej.
System ABA 5 reaguje kilkustopniowo:
najpierw kierowca otrzymuje wizualne
i akustyczne ostrzeżenie o zagrożeniu, gdy
reakcja kierowcy jest niewystarczająca,
rozpoczyna się hamowanie częściowe
(opóźnienie do 3 m/s2, czyli ok. 50% siły
hamowania). Jeżeli pomimo hamowania
częściowego nadal istnieje ryzyko kolizji,
system podejmuje autonomicznie pełne
hamowanie awaryjne (100% siły hamowania) do całkowitego zatrzymania pojazdu – uaktywnione zostają również światła ostrzegawcze. W zakresie możliwości,
w porównaniu z ABA 4, nowością jest to,
że uniknięcie kolizji z pieszym jest możliwe przy prędkości do 50 km/h (poprzednio 30 km/h) i niezależnie od kierunku,
z jakiego pojawi się on na torze ruchu
pojazdu. Możliwości poznawcze systemu
Active Brake Assist 5 bazują obecnie na
kombinacji systemu czujników radarowych i systemu kamer (wcześniej wykorzystywano tylko czujniki radarowe).

26 | WRZESIEŃ 2018 | Transport – Technika – Biznes

W wyposażeniu nowego Actrosa jest
również wprowadzony w 2016 r. asystent martwego pola. System ten monitoruje strefę po stronie pasażera, a podczas
skrętu w prawo pomaga kierowcy unikać
ewentualnych kolizji z rowerzystami, pieszymi lub nieruchomymi przeszkodami,
np. lampami sygnalizacji świetlnej, znakami drogowymi czy słupami oświetleniowymi. Funkcja ostrzegania jest aktywna do prędkości 36 km/h i jest przydatna
szczególnie w ruchu miejskim.
Pamiętajmy jednak, że niezależnie
od stopnia zaawansowania systemów
asystujących stosowanych w pojazdach
Mercedes-Benz działają one zawsze w ramach ograniczeń systemowych (fizycznych), zatem to kierowca w dalszym
ciągu ponosi pełną odpowiedzialność za
zdarzenia na drodze.

Active Drive Assist
W nowym Actrosie, aby wesprzeć
kierowcę oraz jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i komfort, wprowadzono standardową możliwość jazdy
częściowo zautomatyzowanej (poziom 2).
Nowy system Active Drive Assist to rozszerzenie systemu automatycznego utrzymywania odległości o funkcje prowa-
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dzenia na pasie ruchu i przyspieszania
do ustawionej prędkości – także z funkcją stop-and-go. Co ważne, system ten
umożliwia jazdę częściowo zautomatyzowaną nie tylko w wybranych, ale we
wszystkich zakresach prędkości. System ten wykorzystuje nowy układ kierowniczy Servotwin ze wspomaganiem
elektrohydraulicznym. Po dezaktywacji
Active Drive Assist umożliwia aktywne
sprowadzenie pojazdu z powrotem na
pas ruchu (Lane Departure Protection).

System Active Drive
Assist to rozszerzenie
systemu automatycznego utrzymywania odległości o funkcje prowadzenia na pasie
ruchu i przyspieszania
do ustawionej prędkości – także z funkcją
stop-and-go – system
ten wykorzystuje nowy
układ kierowniczy
Servotwin ze wspomaganiem elektrohydraulicznym

Jeszcze mniejsze spalanie
W porównaniu z poprzednikiem nowy
Actros spala jeszcze mniej paliwa. Jak
deklaruje producent, na autostradzie
oszczędności mogą sięgać 3%, natomiast
w ruchu podmiejskim jest to nawet do
5%. Redukcja zużycia paliwa stała się
możliwa dzięki zmniejszeniu oporów aerodynamicznych kabiny poprzez zastosowanie systemu MirrorCam i nowych spojlerów bocznych.
Z kolei system Predictive Powertrain
Control (PPC), inteligentnie sterujący
tempomatem i skrzynią biegów, pracuje

bardzo wydajnie, a dzięki rozszerzonym
mapom cyfrowym można go używać
także na trasach podmiejskich. System
obecnie zna nie tylko topografię terenu,
ale również potrafi ocenić kształt, geometrię zbliżających się zakrętów, skrzyżowań i rond. Cenną funkcją jest również rozpoznawanie znaków drogowych
(głównie ograniczenia prędkości, ale i np.
zakazu wyprzedzania). W ten sposób
system PPC optymalizuje technikę jazdy
nie tylko na wzniesieniach czy spadkach

terenu, ale także na krętych drogach
podmiejskich, na których używanie tempomatu było dotąd problematyczne.
Kolejnym elementem wpływającym
na obniżenie zużycia paliwa jest nowe
standardowe przełożenie osi tylnej, którą
zoptymalizowano również pod względem
masy. Dotychczasowe przełożenie 2,533
zredukowano do 2,412.

Zdjęcia: © Mercedes-Benz

reklama
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Na rynku
dość stabilnie

© M. Alonso

Renata Pawliszko

Jak wygląda sprzedaż pojazdów użytkowych po pierwszym półroczu 2018 r.
w Polsce i Unii Europejskiej? Ze statystyk Zrzeszenia Europejskich Producentów
Samochodowych i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika,
że branżowy rynek ma się dość stabilnie.

godnie z danymi ACEA, czyli Zrzeszenia Europejskich Producentów
Samochodowych, w pierwszej połowie 2018 r. (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego)
całkowita sprzedaż wszystkich nowych
pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej wzrosła o 4,7%. Na wynik ten przełożyła się liczba prawie 1,3 mln nowych
zarejestrowanych pojazdów. W omawianym okresie największy wzrost odnotowano na rynku hiszpańskim (+10,9% r/r).
Na następnych miejscach uplasowały się
Francja (5,0% r/r), Niemcy (3,7% r/r)
oraz Włochy (2,1% r/r). Co ciekawe, mimo
ubiegłorocznego spadku (–2,7% r/r) rynek brytyjski również zanotował pozytywne wyniki (3,5% r/r). Dodajmy, że rynek polski w omawianym okresie miał
się całkiem dobrze – łączna liczba wszystkich rejestracji wyniosła 48 932 jednostki, co dało wzrost 11,2% r/r.

W grupie średnich i ciężkich samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5 t ) od
stycznia do czerwca 2018 r. zarejestrowano 195 191 nowych ciężarówek. Było
to 3,4% więcej niż w ub.r. Dobre wyniki
sprzedaży w tym segmencie odnotowały
Włochy (14,5% r/r), Hiszpania (6,2% r/r)
oraz Francja ( 5,8% r/r). W przeciwieństwie do nich Wielka Brytania zanotowała spadek (–9,8% r/r) – warto dodać,
że w analogicznym okresie 2017 r. rynek
ten odnotował pozytywny wynik sprzedaży, który wyniósł 5,6%). W Polsce zarejestrowano 15 079 pojazdów, co oznacza wzrost o 13,7% r/r.
Z kolei w segmencie ciężkich samochodów ciężarowych o dmc. > 16 t rynek europejski wzrósł o 3,9% r/r, co wskazuje na
stabilny popyt na tego typu pojazdy. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku zarejestrowano 159 881 nowych ciężarówek. Pozytywne wyniki, potwierdzające
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stabilny popyt w tym segmencie, widoczne były na rynkach włoskim (16,7% r/r),
francuskim (7,3% r/r), hiszpańskim (5,4%
r/r) oraz niemieckim (1,6% r/r). Niestety
popyt spadł w Wielkiej Brytanii, gdzie rynek odnotował spadek 11,6% r/r. Na rynku polskim wzrost widoczny był również
i w tym segmencie – sprzedaż 13 948
pojazdów to wzrost o 14% r/r.
W grupie samochodów dostawczych
(dmc. < 3,5 t, włączając w to mini- i midibusy) w ciągu pierwszego półrocza
2018 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano 1 066 703 nowe samochody, co
oznacza wzrost o 5,1% r/r. Jedynym rynkiem ze spadkiem sprzedaży była Wielka
Brytania (–2,3% r/r), podczas gdy rynki
hiszpański, francuski i niemiecki osiągnęły wzrosty odpowiednio: 11,6% r/r,
5% r/r i 5% r/r. W Polsce zarejestrowano
32 430 pojazdów, co stanowiło wzrost
o 9,6% r/r.

www.lampyostrzegawcze.pl
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Sprzedaż
[szt.]

-------

Kraj

-------

-------

Tabela 1. Rejestracje nowych pojazdów
użytkowych w Unii Europejskiej w okresie
styczeń–czerwiec 2018 r.
Zmiana
r/r [%]

3
4
5
6

Francja
Wielka
Brytania
Polska
Włochy
Hiszpania
EU28

47 203
28 220
24 554
15 079
14 035
12 039
195 191

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

2

Niemcy

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

1

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

Samochody ciężarowe o dmc. > 3,5 t
0,8
5,8
–9,8
13,7
14,5
6,2
3,4

3
4
5
6

Francja
Wielka
Brytania
Polska
Włochy
Hiszpania
EU28

34 211
24 565
17 604
13 948
11 483
9 709
159 881

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

2

Niemcy

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

1

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

Samochody ciężarowe o dmc. > 16 t
1,6
7,3
–11,6
14,0
16,7
5,4
3,9

nięcia w obszarze transportu i gospodarki magazynowej. Według danych GUS
w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego
roku przewieziono w celach zarobkowych
112,3 mln t ładunków, czyli o 17,3% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Wzrost ten był trochę bardziej dynamiczny niż przeciętnie w całym ub.r.
– wówczas przewieziono 245,3 mln t ładunków, tj. o 11,9% więcej niż w 2016 r.).
Potencjał przewozowy do końca maja br.
zwiększył się o 12%, podczas gdy w całym 2017 r. wynosił 11,9%.
W segmencie ciągników siodłowych
wydano 11 405 pojazdów ( w 2017 r. było ich mniej o 1035 szt.), co oznacza
wzrost o 10,0% r/r. Najwięcej samochodów wydał DAF – 2996 szt. (25,1% więcej niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego). Drugie miejsce zajął MAN
(2277 szt., 46,1% r/r), trzecie natomiast
Scania (2129 szt., 0,6% r/r).
W omawianym okresie przybyły też na
rynku 3674 kompletne lub skompletowane podwozia (27,3% r/r; więcej o 787
niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym). Wśród producentów na pierwszym
miejscu znalazł się MAN (766 szt.), który
w ubiegłym roku zajął trzecią lokatę. Za-

W przypadku autobusów i autokarów o dmc. > 3,5 t w pierwszym półroczu 2018 r. zarejestrowano 20 206 nowych pojazdów. Wynik ten (–0,9%) był
delikatnie niższy niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku. Popyt mocno
wzrósł we Włoszech (19,0% r/r), ale liczba
nowych rejestracji spadła w Wielkiej Brytanii (–16,3% r/r) i Niemczech (–6,1%).
Dobre wyniki rynek polski miał i w tym
segmencie – rejestracja 1423 pojazdów
przełożyła się na wzrost 23,4% r/r.

Polski rynek ma się dobrze
Według danych Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego, przygotowanych na podstawie informacji pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów,
w ciągu pierwszych sześciu miesięcy
2018 r. zarejestrowano 16 502 nowe pojazdy użytkowe > 3,5 t dmc. i jest to więcej o 14,5% r/r.
W ciągu tego okresu w grupie nowych
samochodów ciężarowych > 3,5 t dmc.
klienci zarejestrowali 15 079 samochodów ciężarowych, co przełożyło się na
skumulowany wzrost 13,7% r/r. Tak dobrym wynikom sprzyja ogólnie dobra
koniunktura w gospodarce, ale też osiąg-

raz za nim są Iveco (662 szt.), Mercedes-Benz (613 szt. ), DAF (544 szt.) oraz bez
zmiany pozycji Scania (473 szt.).
W pierwszym półroczu w rankingu
marek samochodów > 3,5 t dmc. klienci
najwięcej odebrali pojazdów DAF – było
ich 3540. Wzrost sprzedaży tego producenta wyniósł 30,8% w porównaniu
z analogicznym okresem roku poprzedniego, a udział w rynku 23,5% (20,4%
w 2017 r.). Drugie miejsce w tej kategorii zajął MAN ze wzrostem 46,8% r/r,
na co przełożyło się 3053 zarejestrowane pojazdy. Udział w rynku tego producenta wyniósł 20,3%. Kolejną pozycję
zajęła Scania, wydając 2602 pojazdy
i uzyskując wzrost 2,8% r/r i udział w rynku 17,3%. Kolejne miejsca zajęły Volvo
(2081 szt., 1,6% r/r, 18,8% udziału w rynku) i Mercedes-Benz (1919 szt., –1,5% r/r,
12,7% udziału w rynku), uzyskując prawie taki sam wynik jak w roku ubiegłym.

Dostawcze i autobusy
Według analiz PZPM w grupie samochodów dostawczych o dmc. < 3,5 t w ciągu pierwszego półrocza br. przybyło na
rynku 32 430 nowych samochodów, co
Zmiana poziomu sprzedaży r/r
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Wykres 1. Sprzedaż
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o dmc. >3,5 t
w Polsce w okresie
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przełożyło się na wzrost 9,6% w skali
roku. Dynamiczny rozwój w czerwcu
2018 r. (po raz pierwszy w historii czerwcowe rejestracje w tej grupie przekroczyły 6 tys. szt. – wydano 6365 samochodów) sprawił, że w drugim kwartale br.
rozwój rynku osiągnął dwucyfrowe tempo wzrostu (14,1%) po spokojniejszym
wzroście w pierwszym kwartale (5% r/r).
W rankingu marek nadal pierwsze
miejsce należy do Fiata (5422 wydane pojazdy, –10,1% r/r, 16,7% udziału w rynku).
Za nim plasuje się Renault ze sprzedażą mniejszą o 299 pojazdów (28,4% r/r)
i udziałem w rynku mniejszym o niespełna 1 pkt procentowy, czyli 15,8%. Trzecią pozycję zajmuje Ford (3648 szt.,
25,6% r/r, 11,3% udziału w rynku), czwartą Peugeot (2991 szt., 2,9% r/r, 9,2%
udziału), a piątą Iveco (2793 szt., –1,1%
r/r, 8,6% udziału).
W omawianym okresie największą
popularnością wśród klientów cieszył się
Renault Master (4205 szt., 31% r/r),
Fiat Ducato (3190 szt., –16,8%), Iveco
Daily (2789 szt., –1,2%). Poza pierwszą
trójką znalazł się Mercedes-Benz Sprinter (1842 szt., 21,5%) i Peugeot Boxer
(1688 szt., 5,2%).
W segmencie autobusów i autokarów
(dmc. > 3,5 t) zarejestrowano w pierwszej połowie br. 1423 autobusy – jest to
o 23,4% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. W grupie pojazdów
najcięższych (dmc. > 16 t) przybyło na
rynku 841 autobusów, przy czym w roku
2017 było ich 579. Najwięcej odebrano
Wykres 2. Sprzedaż
nowych naczep ciężarowych o dmc. > 3,5 t
w Polsce w okresie
styczeń–czerwiec 2018 r.
wraz ze wskaźnikami
zmiany r/r (dane PZPM)

autobusów marki Solaris (206 szt.), Mercedes-Benz (199 szt.) i w następnej kolejności MAN (165 szt.).
W rankingu marek na pierwszym
miejscu znalazł się Mercedes-Benz, który przekazał klientom w pierwszym półroczu 591 autobusów (–0,5%), kolejne
miejsce zajął Solaris, rejestrując 230 pojazdów (51,3%) oraz MAN – 167 szt., z rekordowym wzrostem 263 % r/r.

Przyczepy i naczepy
W grupie przyczep i naczep o dmc.
> 3,5 t w pierwszej połowie br. zarejestrowano 13 993 pojazdy. Sumę tę tworzą 1484 przyczepy (wzrost o 30,6% r/r)
i 12 509 naczep (12,9% r/r).
W rankingu marek na pierwszym miejscu w omawianym okresie uplasował
się Schmitz Cargobull, który wydał 3180
pojazdów, tj. o 16% więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Drugą
pozycję zajęło Krone z liczbą 2386 pojazdów – mniej o 204 szt. w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego (–7,9%). Na trzeciej pozycji jest – również niezagrożony – Wielton. Producent
wydał klientom 2043 nowe pojazdy – było
to więcej o 5% r/r.
Pierwszą piątkę zamykają firmy Kögel
i Kässbohrer. Kögel dostarczył klientom
1148 pojazdów i osiągnął wzrost 21,5% r/r.
Za nim na piątym miejscu znalazła się firma Kässbohrer z wynikiem 616 rejestracji i wzrostem 42,3% r/r.

Zmiana poziomu sprzedaży r/r
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Kässbohrer Pozostali

Od stycznia do czerwca 2018 r. wśród
naczep o dmc. > 3,5 t (12 509 szt.) największą grupę stanowiły, bez zmiany,
platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym
kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie
z nazewnictwem danych rejestracyjnych).
Przybyło ich razem 7214 szt. (+415 szt.,
6,1% r/r). Ich udział w tej części rynku wyniósł 57,7%.
Następne w kolejności, również bez
zmiany, są wywrotki, których zarejestrowano 2186 (31,8% r/r). Ich udział w tej
części rynku wyniósł 17,5%. Trzecie miejsce (13,1% udziału w rynku) przypadło
furgonom (1641 szt., 10,5% r/r). Wyróżniono wśród nich 1282 (10,1% r/r) chłodnie i 318 (8,9% r/r) furgonów uniwersalnych oraz 40 izoterm. Natomiast jeśli
chodzi o cysterny, w grupie naczep > 3,5 t
dmc. zarejestrowano w pierwszej połowie roku 310 szt. (–3,7% r/r).
W grupie przyczep ciężarowych > 3,5 t
dmc., których w pierwszej połowie roku
2018 zarejestrowano 1484 szt., zasadniczą część stanowią przyczepy kurtynowe i skrzyniowe – przybyło ich 1038 szt.
i jest ich więcej o 41,6% niż rok wcześniej (+305 szt.).

Summary
In the first six months of 2018 (compared to the same period last year),
total sales of commercial vehicles in
the European Union increased by
4.7%, reaching almost 1 300 000
units. In heavy truck segment (GVW
> 16 t) European market grew by
3.9% – 159 881 vehicles were sold.
In Poland in the first half of 2018,
16 502 new commercial vehicles were
registered, this represents a 14.5%
increase compared to the first half
of 2017. In the overall ranking of
brands in the group of trucks with
GVW > 3.5 t leading importer was
DAF with 3540 units (increase by
30.8%). In the first half of this year,
13 993 trailers and semi-trailers
were sold. Market leader – Schmitz
Cargobull, delivered 3180 vehicles,
second in the ranking – Krone – sold
2386 units (less 204 units than previous year), and Wielton – 2043 units.
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Konfigurator produktu
– sposób na wiele wariantów
Konfigurator produktu ERP
firmy proALPHA to narzędzie
usprawniające proces sprzedaży
i poprawiające jakość obsługi
klienta. Wiele elementów wyposażenia pojazdów specjalnych
to pozycje modułowe, których
schemat konfiguracji można
zapisać w systemie.

zięki konfiguratorowi produktu pracownik
przyjmujący zamówienie klienta może,
bez wsparcia i udziału działu technicznego, stworzyć kolejny wariant bazowego wyrobu,
korzystając z przewidzianych wcześniej parametrów i zmiennych. W ten sposób można skompletować indywidualne zlecenie sprzedaży, stanowiące jednocześnie podstawę do wyliczenia
ceny oferowanego odbiorcy wyrobu. Sam proces konfiguracji realizowany może być również
samodzielnie przez klienta z poziomu webowej
aplikacji B2B.

Case study
Jeden z klientów – producent zabudów skrzyniowych – zwrócił się do firmy proALHPA, aby znaleźć rozwiązanie dla zapytań klientów, którzy od
jakiegoś czasu coraz częściej prosili o wprowadzenie pewnych modyfikacji w standardowych zabudowach. W takich sytuacjach do tej pory niezbędna była interwencja konstruktora. Niezależnie
od tego czy klient chciał przesunąć drzwi, czy zastosować inną windę, konstruktor musiał stworzyć
od początku nowy model, wykonać niezbędne obliczenia, a następnie udostępnić nowe dane osobom
wprowadzającym je do systemu ERP.
Kolejnym dodatkowo angażowanym w ten proces
pracownikiem był technolog dokonujący niezbęd-

nej kontroli i w zależności od nowych wymagań
uruchamiał produkcję albo szukał innego sposobu,
by zrealizować zamówienie klienta spoza dostępnego
aktualnie parku maszynowego. Wszystko to zajmowało czas i wymagało dodatkowej pracy. Potrzebne
było zatem rozwiązanie, które skróciłoby do maksimum termin dostarczania gotowego produktu.
Aby wspomóc klienta, proALPHA zastosowała
dwa narzędzia: konfigurator produktów oraz narzędzie CA-Link, służące do integracji z systemami CAD. Pierwszy program odpowiadał za zebranie wszystkich danych o zamawianej zabudowie
(wysokość, szerokość, liczba drzwi bocznych, ich
umiejscowienie itd.). W sumie do konfiguracji
użytych zostało ponad 25 różnych parametrów.
Po zebraniu wszystkich wymagań system wykonuje dwa kroki: po pierwsze, na podstawie przygotowanego schematu proceduralnego tworzy
kompletną listę materiałową części niezbędnych
do wyprodukowania danej zabudowy oraz tworzy marszruty każdej niezbędnej operacji (odpowiednio dobierając czasy), po drugie, przesyła
parametry do oprogramowania CAD, które na
podstawie wcześniej stworzonych modeli ogólnych tworzy model 3D dokładnie tego wyrobu,
który jest konfigurowany.
Po zakończeniu konfiguracji i akceptacji produkt
umieszczany jest w planie produkcji. Wszystko
odbywa się w ramach jednego systemu ERP

proALPHA. Dzięki temu w ciągu kilku minut zupełnie nowy produkt zyskał pełną dokumentację,
a plan produkcji został zaktualizowany o wszystkie zlecenia i podzlecenia, składające się na przygotowanie produktu.

Ważna rola BOM
W całym procesie istotną rolę odgrywa BOM (Bill
Of Materials) oznaczający wielopoziomowe zestawienie materiałów, zawierające półprodukty,
komponenty, surowce wraz z ilościami wymaganymi do dotrzymania terminu dostarczenia wyrobu
gotowego. Bez właściwej struktury materiałowej,
a zatem z brakiem chociażby jednego elementu
niezbędnego do procesu produkcji, cała procedura
może znacznie się wydłużyć. Dzięki zgranemu systemowi można uniknąć takiej sytuacji, a poszczególne działy w pełni kontrolują przebieg procesu
realizacji zlecenia produkcyjnego.
Jak przyznaje klient, po takiej modyfikacji okres 3
dni niezbędnych na przygotowanie produktu skrócił
się do niecałych 30 minut, włączając w to wszystkie
niezbędne ustalenia z klientem. Wydajność działu
konstrukcji i przygotowania produkcji wzrosła o kilkaset procent, a sprzedaż zyskała ważne narzędzie
podnoszące jakość obsługi klienta.
Rysunek: © proALPHA
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Witaj opono
Producenci ogumienia stale pracują nad udoskonalaniem swoich produktów.
Dzięki pracom inżynierów opony są coraz bardziej bezpieczne i trwałe, a do tego
przynoszą ich użytkownikom dodatkowe oszczędności. W artykule prezentujemy
kilka najnowszych produktów branży oponiarskiej.

norodnych warunkach pogodowych. Odpowiednie rozłożenie nacisku na bieżnik
zapewnia równomierne zużycie, co powoduje wydłużenie okresu eksploatacji
opony.
Opony wielosezonowe Altrust zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki
dobrym właściwościom hamowania na
mokrych nawierzchniach. Zaokrąglony
kształt powierzchni styku opony z drogą
umożliwia lepsze odprowadzanie wody,
co zapewnia dobrą ochronę przed aqua-
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planingiem. Opona gwarantuje również
dużą stabilność podczas pokonywania
zakrętów w różnych warunkach pogodowych. Mostki między klockami bieżnika na krawędzi opony zwiększają jej
sztywność w celu lepszego pokonywania zakrętów, a prosta i sztywna konstrukcja bocznych ścianek zwiększa precyzję kierowania i stabilność.

Continental
Seria opon Conti CrossTrac jest uzupełnieniem oferty rozwiązań, produktów
i usług oferowanych przez Continental
dla przemysłu budowlanego. Produkty są
przeznaczone do zastosowań budowlanych zarówno na drogach utwardzanych,
jak i w terenie. Nowe modele charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością,
trwałością i trakcją w terenie oraz dobrymi
parametrami użytkowymi na drodze.

© unsplash

llo Tyre
© Apo

Opony wielosezonowe Apollo Altrust
to czternaście różnych rozmiarów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
specjalnie dla segmentu lekkich samochodów ciężarowych i dostawczych. Te
najpopularniejsze rozmiary opon są dostępne w Polsce od sierpnia br.
Ogumienie wielosezonowe Apollo Altrust zaprezentowano na targach The Tire
w Kolonii w maju ubiegłego roku. Te całoroczne opony są idealnym wyborem do
samochodów dostawczych. Charakteryzują się dobrym hamowaniem na mokrej
nawierzchni, zoptymalizowaną stabilnością w zakrętach i niskim poziomem
hałasu w całym okresie użytkowania. Zapewniają komfort i bezpieczeństwo w róż-

s

Apollo Tyres

© Continental
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zywane w czasie rzeczywistym do systemów monitorowania stanu ogumienia
ContiPressureCheck i ContiConnect. Dodatkowo wybrane rozmiary opon można
bieżnikować na gorąco, realizując usługę
ContiRe.

Excelon
Opony Excelon to nowy produkt segmentu ekonomicznego. Opony produkowane w Chinach zostały stworzone z myślą o różnych grupach użytkowników: od
samochodów poruszających się okazjonalnie po drogach miejskich, po pojazdy
właścicieli firm transportowych. Opony te

reklama

© Excelon

Nowo zaprojektowany wzór bieżnika
i nowoczesne mieszanki gumowe zastosowane w nowych oponach Conti CrossTrac zapewniają równowagę pomiędzy
wydajnością na nawierzchniach nieutwardzonych i utwardzonych, a przy tym
bardzo dobrą wytrzymałość oraz odporność na odpryski, wykruszenia i przecięcia. Wszystko po to, aby spełnić wysokie
wymagania sektora budowlanego, zachowując przy tym właściwości użytkowe
opon drogowych i terenowych.Wybrane opony nowej serii Conti CrossTrac są
fabrycznie wyposażone w zintegrowane
czujniki monitorujące ciśnienie i temperaturę opon. Informacje te są przeka-

dostępne są w Polsce od czerwca 2018 r.,
a jej wyłącznym dystrybutorem jest japońska firma ITOCHU (ITR CEE).
Jak deklaruje dystrybutor, produkty
Excelon spełniają wysokie standardy
jakości ITOCHU oraz normy UE. Proces
produkcyjny, technologie, warunki oraz
sprzęt w zakładzie, a także sposób transportu są ściśle kontrolowane przez japońskich ekspertów. W trakcie produkcji
firma wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, zapewniające trwałość i dobre osiągi opon w zależności od
ich przeznaczenia.
W ofercie Excelon szczególne miejsce
zajmuje ogumienie do samochodów dostawczych oraz vanów, które jest pro-
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niu dobrej trakcji, precyzji kierowania
i wysokiej trwałości w pojazdach pokonujących duże odległości w transporcie
regionalnym i ruchu miejskim.
Nowe opony KMAX S i KMAX D zastąpią modele Goodyear RHS II na oś prowadzącą i RHD II (+) na oś napędową.
Konstrukcja nowych produktów opiera
się na sprawdzonej technologii KMAX
połączonej ze wzmocnioną budową karkasu. Mniejsze zużycie energii dzięki
zoptymalizowanym oporom toczenia przekłada się na niższą temperaturę pracy
opony i lepszą efektywność paliwową.

Hankook
Opony SmartCity AU04+ to całoroczne ogumienie do autobusów miejskich, charakteryzujące się poprawioną
konstrukcją bieżnika, co przekłada się
na jego równomierne zużycie. Mieszanka gumowa oraz nowa struktura opony
gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa oraz umożliwiają przyjazne dla środowiska użytkowanie w ruchu miejskim.
Łącznie z opisywanym modelem Han-
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Firma Goodyear wprowadziła na rynek nowe modele opon na osie prowadzące i napędowe KMAX S i KMAX D na
obręcze 17,5″ i 19,5″ (łącznie dwadzieścia nowych rozmiarów). Produkty zostały przygotowane z myślą o nowych rodzajach napędu, takich jak hybrydowy
i elektryczny, a także dla konwencjonalnych pojazdów z silnikiem Diesla. Szczególnym celem inżynierów rozwijających
nowe produkty było uzyskanie długich
przebiegów przy jednoczesnym zachowa-

kook oferuje pełną gamę opon do autobusów miejskich – w jej skład wchodzą
modele AU03, AU03+ i nowe opony
SmartCity AU04+.
Nowe opony są paliwooszczędne i cechuje je wysoka odporność na zużycie.
Mają również odpowiednio dostosowaną
konstrukcję bieżnika. Udoskonalony układ
żeber, stabilizujące trójwymiarowe klocki
bieżnika i zoptymalizowane zygzakowate rowki zapewniają oponie bardzo dobrą
przyczepność, bez utraty przebiegu.

Hank

Goodyear

Zarówno KMAX S, jak i KMAX D zawierają wysokiej jakości mieszankę gumową odporną na ścieranie, co wydłuża żywotność opony, zapobiega przegrzewaniu
i optymalizuje opory toczenia. Wzmocniona konstrukcja opasania jest odporna na
uderzenia, zapewniając jednocześnie komfort prowadzenia. Wzmocniona stopka poradzi sobie z różnymi obciążeniami, zapewniając przy tym oponie trwałość. Wszystkie
rozmiary linii KMAX S i KMAX D spełniają wymagania stawiane oponom zimowym, co potwierdzają symbole trzech
szczytów górskich i płatka śniegu na
ścianie bocznej opony.
Opony KMAX S na oś prowadzącą wyróżniają się solidną konstrukcją o czterech
żebrach (w rozmiarach 245/70 R17,5
i 265/70 R17,5) oraz pięciu żebrach w pozostałych oferowanych wersjach. Opony
zapewniają dobre prowadzenie dzięki
elementom usztywniającym, umieszczonym między żebrami. Wielokierunkowe rowki o zębatym kształcie zwiększają trwałość opony, a „agresywnie”
wyglądający profil bieżnika – niezależnie
od jego wysokości – umożliwia równomierne zużycie w każdych warunkach
eksploatacyjnych.
Z kolei kierunkowy wzór bieżnika
opon napędowych KMAX D ze zoptymalizowanym kątem nachylenia w kształcie
litery V poprawia przyczepność. Otwarte
rowki i umieszczone w nich blaszki pomagają utrzymać trakcję na wszystkich nawierzchniach, natomiast łączniki w części
barkowej wzmacniają żebra, zapewniając
wytrzymałość na rozrywanie przy oddziaływaniu wysokiego momentu obrotowego. Progresywne wypukłości w linii
środkowej optymalizują sztywność i poprawiają trakcję pod koniec okresu eksploatacji opony.
Kolejne rozmiary dostępne na rynku
wprowadzane będą sukcesywnie w ciągu
najbliższych miesięcy.

©

jektowane, uwzględniając wymagania
związane z większą wagą i gabarytami
pojazdów. Dla przykładu opona EV-1(van)
z solidnym blokiem barkowym zapewnia stabilność podczas jazdy i hamowania pojazdu obciążonego ładunkiem,
a nowoczesna konstrukcja bieżnika maksymalizuje osiągi na mokrej nawierzchni, ograniczając ryzyko poślizgu. Produkt ma być odpowiedzią na potrzeby
firm transportowych, optymalizujących
koszty prowadzonej działalności. Opony
Excelon produkowane są od 2014 r. i zyskały popularność w krajach, takich jak
Wielka Brytania, Holandia czy Rumunia.

Ciągłe zatrzymywanie i ruszanie w ruchu miejskim powoduje duże obciążenie
i nieregularne zużywanie się opon wykorzystywanych w autobusach. Z tego
względu Hankook dostosował szerokość
barków i konstrukcję opon SmartCity
AU04+, tak aby zagwarantować bardziej równomierne zużycie. Nowa mieszanka bieżnika o ulepszonej strukturze
znacznie zwiększa odporność na ciepło.
To z kolei przyczynia się do mniejszego
zużywania opon i wydłużenia okresu
eksploatacji.
W czasie prac nad nowymi oponami
Hankook dużą uwagę skupił na aspektach związanych z bezpieczeństwem, co
jest szczególnie ważne w ruchu miejskim.
Opony SmartCity AU04+ podobnie jak
AU03+ mają wzmocnione ściany boczne, dzięki czemu produkt jest bardziej
odporny na uszkodzenia powstające w wyniku otarć o krawężnik.
Oprócz tego wszystkie trzy modele
opon miejskich odznaczają się krótką
drogą hamowania. Dobre prowadzenie
i zachowanie na mokrej nawierzchni
możliwe jest dzięki ulepszonemu rozmieszczeniu lameli. Głęboki wskaźnik
zużycia zastosowany w oponach Smartcity AU04+ ułatwia określenie stanu
ogumienia, pomagając podjąć odpowiednie działania prewencyjne. Opony
dostępne są w rozmiarze 275/70 R22,5
i mają oznaczenie M+S oraz symbol
płatka śniegu 3PMSF.

reklama
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Michelin
Opona Michelin Agilis CrossClimate to opona
letnia z homologacją zimową do samochodów dostawczych. Zaprojektowano ją w odpowiedzi na przeprowadzoną w ciągu ostatnich 5 lat analizę potrzeb
użytkowników we Francji, Niemczech, Turcji i Wielkiej Brytanii. Z badań przeprowadzonych przez instytucję badawczą GMV wynika, że użytkownicy oczekują od opon przede wszystkim: dobrej trwałości,
przyczepności i niezawodności o każdej porze roku
oraz na wszystkich nawierzchniach, a także wytrzymałości i odporności na uszkodzenia, w szczególności
podczas jazdy miejskiej.
Michelin Agilis CrossClimate spełnia te oczekiwania dzięki zastosowanym mieszankom gumowym
(wykorzystano tu trzy różne, oparte na syntetycznych
elastomerach, rodzaje mieszanek gumowych) i nowym materiałom, a także rzeźbie bieżnika w kształcie
litery V z mocnymi klockami bieżnika z samoblokującymi się lamelami 3D w górnej części boków.
Bieżnik opony składa się z dwóch warstw – wierzchniej i leżącej pod nią warstwy wewnętrznej. Pozwala to zminimalizować przegrzewanie się bieżnika
w trudnych warunkach i utrzymywać osiągi na niezmiennym poziomie, niezależnie od warunków użytkowania. Dzięki temu opona uzyskała ocenę A w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni latem
i zimą w systemie unijnych etykiet. Michelin Agilis
CrossClimate ma także homologację 3PMSF oraz
M+S, co oznacza, że jest dopuszczona do użytku na
śniegu, a przy tym hamuje jak opona letnia na suchej nawierzchni.
W oponie zastosowano też dodatkową ochronę
barków – stanowią ją masywne tarczki ochronne
w kształcie trapezu wykonane z twardej mieszanki
gumy stosowanej w oponach ciężarowych Michelin.
Nowa opona zyskała też nowe wskaźniki zużycia
bieżnika z procentowym wskazaniem zużycia opony.
Głębokość bieżnika nowej opony wynosi 9,2 mm –
gdy wskaźnik pokazuje 0% w momencie zużycia
bieżnika do dopuszczalnego limitu 1,6 mm, oznacza
to w rzeczywistości jeszcze 7,6 mm gumy do zużycia.
Produkty będą dostępne w wielu rozmiarach i sukcesywnie wprowadzane na rynek w najbliższym
czasie.

Opracowała Renata Pawliszko
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Krone: Clever Connections
Dariusz Piernikarski
Krone swoimi produktami i usługami zamierza w sprytny, inteligentny sposób
łączyć świat transportu i tworzyć wartość dodaną – strategia ta zamknięta w haśle
„Clever Connections” ma stanowić motyw przewodni prezentacji Krone podczas
tegorocznych targów pojazdów użytkowych IAA 2018 w Hanowerze.

wudniowa prezentacja najnowszych inwestycji, produktów i usług
Krone miała miejsce w Werlte,
gdzie mieści się centrala firmy i główny
zakład produkcyjny oraz w pobliskim
Herzlake, gdzie działa partner kompetencyjny – Brüggen i od niedawna funkcjonuje centralny magazyn części zamiennych
Krone. Podczas spotkania szczegółowo
zaprezentowano najnowsze innowacje
wprowadzone w pojazdach i nadwoziach
Krone, a także pełną ofertę serwisową do
pojazdów użytkowych. Te kompleksowe
usługi, takie jak elastyczna oferta kontraktów obsługowo-naprawczych, szybka
logistyka części zamiennych i inteligentne rozwiązania telematyczne, są szczególnie ważne. Optymalizują one czas
pracy i całkowity koszt posiadania (TCO)
operatorów transportu.

Profi Liner TIR
Rodzina naczep kurtynowych Krone
Profi Liner to flagowy produkt producenta. W najnowszej wersji Profi Liner
TIR może zostać wyposażona w specjalny system zamknięcia linką celną,

Bernard Krone,
partner zarządzający,
prezes zarządu grupy Krone

Przygotowujemy naczepę, by
była gotowa na przyszłość, w której ważnym elementem stanie się
sztuczna inteligencja. Łączymy
nasze produkty w sieć razem z odpowiednimi usługami dla większej mobilności i wydajniejszej
logistyki, co zapewnia bezpieczny
transport towarów i szybkie dostarczanie wszystkich ważnych
danych transportowych. Produkując nasze produkty, stawiamy
sobie najwyższe wyzwania i stale
odnawiamy naszą obietnicę jakości, aby nasi klienci mogli działać jeszcze bardziej efektywnie.
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która przechodzi również przez napinacze plandeki, zabezpieczając ją dodatkowo przed niepowołanym dostępem do
przestrzeni ładunkowej. Naczepa Profi Liner TIR oferowana jest również w wersji
przygotowanej do transportu kolejowego
(tzw. piggyback) – modyfikacje dotyczą
płyt bocznych pozwalających na bezpieczny załadunek pojazdu na platformę
kolejową. Naczepa ma standardową długość 13 620 mm, jej masa własna w wersji standardowej wynosi 6290 kg, a ładowność 32 710 kg.
W wersji przygotowywanej na IAA
Profi Liner TIR będzie bez burt bocznych (pełna kurtyna z zapięciem celnym),
mocowanie ładunku ułatwia rama zewnętrzna nieograniczająca możliwości
szczelnego zapięcia kurtyny. Dodatkowo
zamocowano 28 wysuwanych pierścieni
mocujących. Przesuwny dach z gęściej
rozmieszczonymi plastikowymi prowadnicami jest w wersji nitowanej, co daje
dodatkową ochronę przed penetracją
z zewnątrz i nie wymaga dodatkowego
zabezpieczania linką celną. Wprowadzono
również dodatkowe osłony mechanizmów naciągu plandeki z przodu i z tyłu.
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Naczepy Profi Liner to sztandarowy produkt Krone – w wersji TIR
(z zamknięciem linką celną) pojazd
oferowany jest również w wersji
przygotowanej do transportu kolejowego (tzw. piggyback)

Cool Liner

Naczepa Profi Liner TIR
ma specjalny system
zamknięcia linką celną,
która przechodzi również przez napinacze
plandeki, zabezpieczając ją dodatkowo
przed niepowołanym
dostępem do przestrzeni ładunkowej
© Krone

Cool Liner Duoplex Steel, czyli naczepa chłodnia Krone, pojawi się na targach IAA w wersji przystosowanej do
załadunku dwupoziomowego, wyposażona w dodatkowe funkcjonalności telematyczne. Podwozie biegnące przez całą
długość pojazdu ma dodatkowe wzmocnienia diagonalne przy belce tylnej oraz
nowe, dające się łatwo konfigurować,
elementy zabezpieczające tył pojazdu
(odbijacze rolkowe, gumowe oraz klocki
stalowe) podczas nie zawsze precyzyjnego dokowania do rampy załadowczej.
Dodatkowym czujnikiem włączonym
w system telematyczny Krone Telematics jest pojemnościowy czujnik poziomu
paliwa w zbiorniku zasilającym agregat
chłodniczy. Przydatnym elementem jest
również wskaźnik poziomu paliwa (LED)
umieszczony na ścianie przedniej.

Ściankę działową Krone Isowall
można przemieszczać wzdłuż całej
długości ładowni, nowy system wyrównoważenia zdecydowanie ułatwia
jej podnoszenie i opuszczanie

Na górnej belce portalu tylnego rozmieszczono światła tylne (obrysówki,
stop oraz kierunkowskazy) dzięki czemu
hamowanie zestawu czy sygnalizacja
skrętu są widoczne znacznie lepiej, nawet
przy dużym natężeniu ruchu. Nowością
jest również ściana działowa Krone Iso-

wall nowej konstrukcji, którą można przemieszczać wzdłuż całej długości ładowni.
Opcjonalnie można ją wyposażyć w dodatkowy wentylator usprawniający cyrkulację powietrza i ułatwiający tworzenie
stref o różnych temperaturach. W konstrukcji ścianki Krone Isowall wykorzys-

tano innowacyjny system wyrównoważenia, co pozwala na bardzo wygodne
podnoszenie i opuszczanie przegrody
z minimalnym wysiłkiem.
Chłodnia jest wyposażona w Krone
Telematics, dzięki czemu użytkownik
może mieć stale pod nadzorem najważniejsze parametry operacyjne chłodni.
Oprócz funkcji i danych takich jak pomiar
temperatury we wnętrzu, ciśnienia w ogumieniu, zużycia okładzin hamulcowych
czy 2-kierunkowa komunikacja ze sterownikami pokładowymi w przyszłości
będzie dostępna również komunikacja
WLAN oraz identyfikacja przewożonego
ładunku.
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Safe Curtain

W chłodniach Cool Liner wprowadzono modułowy i łatwo konfigurowalny
system zabezpieczenia belki tylnej – klient ma do wyboru wiele opcji

Bezpieczna kurtyna,
czyli Krone Safe
Curtain, ma pionowe
pasy z wytrzymałej stali
sprężynowej umieszczone w kieszeniach
z PVC rozmieszczonych
na całej długości plandeki – eliminuje to konieczność stosowania
stelażu z łat

W nowym systemie zamknięcia kurtyny
Safe Curtain wykorzystano wewnętrzne
napinacze – kierowca już nie musi zapinać
kilkunastu klamer

Dla klientów wymagających zwiększonego poziomu bezpieczeństwa naczepy można wyposażyć chłodnię Krone
Cool Liner w sterowany telematycznie
system ryglowania drzwi Krone Telematics Door Protect. System oprócz zdalnego otwierania czy ryglowania drzwi
zgłasza również dyspozytorowi czy centrali bezpieczeństwa wszystkie alarmy
przy nieuprawnionym otwarciu lub próbach ingerencji w jego działanie. Chłodnia Krone Cool Liner oprócz certyfikatów
ATP i HACCP ma również certyfikat bezpieczeństwa ładunku zgodny z wymaganiami DIN EN 12642 Code XL.
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Bezpieczna kurtyna, czyli Krone Safe
Curtain, pozwala na pewne zabezpieczenie boczne przewożonego ładunku.
W pionowych kieszeniach wykonanych
z PVC rozmieszczonych na całej długości
plandeki zostały zintegrowane pasy z wytrzymałej stali sprężynowej. Eliminuje to
konieczność stosowania stelażu z poziomych desek drewnianych lub aluminiowych. Safe Curtain jest nie tylko łatwiejsza i bezpieczniejsza w obsłudze, ale
również pozwala na zmniejszenie ciężaru
zabudowy – w porównaniu z wersją wyposażoną w łaty Safe Curtain jest o ok.
90 kg lżejsza. Dodatkową zaletą jest
zwiększenie bezpieczeństwa ładunku –
plandekę można rozciąć jedynie na odcinku pomiędzy sąsiednimi pasami. Korzyścią dla kierowcy jest większe bezpieczeństwo obsługi – spadające na głowę
łaty odchodzą do przeszłości.
Kurtynę Safe Curtain można zainstalować we wszystkich typowych naczepach kurtynowych Krone, również tych
znajdujących się już w eksploatacji (retrofit), zarówno w wersjach Profi Liner,
jak i Mega Liner. Kurtyna jest certyfikowana zgodnie z DIN EN 12642 Code XL
(do prędkości 140 km/h, czyli także
w przewozach kolejowych), spełnia również wymagania VDI 2700 i Daimler 9.5
związane z transportem napojów. Wzdłużne zabezpieczanie ładunku można wykonać, stosując poprzeczne belki mocujące.
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Krone wprowadza swoje osie KTX
w wersji Mega przeznaczonej na koła
o średnicy 19,5”; opcjonalnie
1. lub 3. oś może być podnoszona

Osie Krone w wersji Mega
Kolejną nowością szykowaną na targi
są osie Krone KTX w wersji Mega z hamulcami tarczowymi, przystosowane do
obręczy kół o średnicy 19,5 cala stosowanych w naczepach Krone Mega Liner.
Warto zauważyć, że od wprowadzenia do
produkcji w 2014 r. osie Krone doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach eksploatacji, są trwałe i ekonomiczne w eksploatacji, a liczba klientów
decydujących się na naczepy z osiami
KTX stale rośnie.
Podobnie jak w przypadku osi stosowanych w naczepach Profi Liner osie
montowane w naczepach Mega są konstrukcyjnie zoptymalizowane do tego pojazdu. Siłowniki hamulcowe mocowane
są w chronionym położeniu, osie mają minimalne wymagania obsługowe – krótszy czas obsługi naczepy w serwisie to
bezpośrednie korzyści dla floty.
Opcją (także jako retrofit) jest doposażenie naczepy Profi Liner lub Mega Liner w mechanizm podnoszenia pierwszej
osi. W przypadku naczep Mega można
również zainstalować mechanizm podnoszenia osi trzeciej bez konieczności
modyfikacji podwozia. Osie KTX stosowane w naczepach Mega są lżejsze o ok.
30 kg od porównywalnych produktów
konkurencji – zatem naczepa ma o ok.
90 kg większą ładowność. W przygotowaniu są osie do naczep Mega wykorzystywanych w transporcie intermodalnym
z hamulcami bębnowymi i tarczowymi,
a także osie do zastosowań ciężkich z hamulcami tarczowymi.
Osie stosowane w obu typach naczep
mają wiele komponentów wspólnych,
stąd zamawianie części zamiennych nie

powinno być skomplikowane. Krone
udziela na swoje osie 6-letniej gwarancji bez ograniczenia przebiegu przy eksploatacji pojazdu na terenie UE, Norwegii, Szwajcarii i Turcji, z wyłączeniem
komponentów podlegających zużyciu
eksploatacyjnemu.

Smart Birdview
Krone Smart Birdview to innowacyjny system monitoringu całego otoczenia
wokół naczepy ułatwiający manewrowanie zestawem na ograniczonej przestrzeni
i pozwalający na uniknięcie uszkodzeń
manewrowych i wypadków w ograniczonej przestrzeni. Podstawą systemu
Smart Birdview są 3 lub 4 kamery zamontowane po każdej ze stron naczepy

Obraz otoczenia wokół naczepy w systemie
Krone Smart Birdview jest generowany przez 3
lub 4 kamery rozmieszczone przy górnej
krawędzi po obu stronach naczepy

przy jej górnej krawędzi, które w czasie
rzeczywistym rejestrują otoczenie wokół
pojazdu, a stworzony na tej podstawie
obraz pojawia się na wyświetlaczu w kabinie – widok obejmuje kąt 270° lub 360°.
Tak wyposażona naczepa Profi Liner zostanie pokazana na targach IAA. System
Krone Smart Birdview może być zainstalowany również w już eksploatowanych pojazdach – po fazie weryfikacji
będzie dostępny w sprzedaży od 2 kwartału 2019 r.

Krone Clever Connections
Bez wątpienia Krone w swojej strategii rozwoju kładzie olbrzymi nacisk na
rozwiązania dotyczące cyfryzacji i łączności świata transportu. W ten sposób
powstaje pierwszorzędna wartość dodana w codziennej logistyce transportowej. Krone przygotowuje swoje naczepy
i przyczepy do skutecznego działania
w cyfrowym i połączonym przyszłym
świecie transportu.
Działania te koncentrują się w koncepcji inteligentnej naczepy i jej kontroli
Smart Trailer Check, która ma zapewniać
optymalne warunki transportu jeszcze
przed rozpoczęciem podróży. Uzupełnieniem jest własny system monitoringu ciśnienia w ogumieniu Smart Tyre Monitoring zintegrowany z Krone Telematics.
Nad lokalizacją pojazdów floty w czasie
rzeczywistym czuwa system Smart Track
and Trace, z kolei przegląd wolnej przestrzeni ładunkowej ma zapewniać system wykrywania przestrzeni ładunkowej
Smart Scan. Współpraca ze spedycyjnymi
giełdami transportowymi realizowana
w ramach systemu Smart Capacity Management zapewnia optymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni. Wszystkie
te usługi łączy w całość telematyczny portal Krone (Krone Telematics Portal), co
sprawia, że transport jest jeszcze bardziej
wydajny i to w inteligentny sposób.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Volvo ciężarów
się nie boi

Dariusz Piernikarski

W sierpniu br. w Goeteborgu uczestniczyliśmy
w specjalnym wydarzeniu przygotowanym
przez Volvo Trucks, a poświęconym
segmentowi transportu ponadnormatywnego.
Program obejmował m.in. jazdy testowe
na terenie Volvo Trucks Experience Center.

© Volvo Trucks

Przewożony ładunek może być za każdym razem inny pod względem rozmiaru czy wagi,
a sam transport różny ze względu na odległość, topografię trasy, pogodę lub przeszkody, jakie trzeba na drodze pokonać. To
wszystko razem: wiatr, deszcz, ciężki ładunek i pagórkowaty krajobraz często zmuszają zestaw do bardzo wolnego ruchu. W takich okolicznościach idealnie jest zaufać
działaniu Aktywnego Układu Kierowniczego
Volvo i zautomatyzowanej skrzyni biegów
I-Shift z biegami pełzającymi
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olvo Trucks od lat silnie akcentuje swoją obecność w najcięższym segmencie transportu drogowego, oferując ciągniki i podwozia
przystosowane do eksploatacji w ekstremalnych warunkach pod względem
ciężaru przewożonego ładunku. Najmocniejszy seryjnie produkowany ciągnik
siodłowy oferowany klientom europejskim to przecież Volvo FH16 z silnikiem
o mocy 750 KM. Wyrazista forma tego
mocarza wyraża drzemiący w nim ogromny potencjał, a także poziom doskonałości.
Jednocześnie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najbardziej komfortowych
miejsc pracy w tej branży.
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Tomasz Argier,
specjalista ds. transportu
w firmie MTD Skuratowicz

W firmie MTD Skuratowicz jeździ obecnie 35 ciągników,
15 z nich to modele Volvo. Naczepy to różne modele
firm Goldhofer, Faymonville, Nooteboom.

Jak przekonać do wyboru konkretnego modelu pojazdu przewoźników działających w segmencie transportu nienormatywnego, gdzie szczególne znaczenie
mają nie tylko osiągi, ale również ponadprzeciętna niezawodność i wytrzymałość,
a także relacje biznesowe z importerami
konkretnych marek? Sierpniowe wydarzenie poświęcone branży nienormatywnej w Goeteborgu było doskonałym
przykładem właściwego podejścia do
tego problemu – uczestniczyli w nim
bowiem przedstawiciele kilku renomowanych polskich firm transportowych
specjalizujących się w przewozach ponadgabarytowych. To przede wszystkim
oni podczas jazd testowych mieli się przekonać o możliwościach Volvo FH16 750
wyposażonego w skrzynię I-Shift z biegami pełzającymi. Ciągnik ten, w różnych
konfiguracjach, był głównym bohaterem
spotkania.

Jedną z największych zalet przekładni
I-Shift z biegami pełzającymi jest to, że
zapewnia, iż zestaw zawsze może zacząć
się poruszać nawet podczas transportu
dużych ładunków. 140-tonowy zestaw:
ciągnik Volvo FH 750 8×4 pusher z osią
tridem połączony z 8-osiową naczepą
modułową Goldhofer THP/SL nie miał
z tym najmniejszych problemów

Nasza firma przewozi różne tonaże, począwszy od ładunków o ciężarze
30–50 t po nawet 350 t, najczęściej jednak są to ładunki ważące 100–
140 t. We flocie mamy już Volvo wyposażone w skrzynię z biegami
pełzającymi, jednak samochód ten nie wozi dużych ciężarów – ma
do 90 t dmc. Na torze Volvo jeździliśmy ze 140 tonami – na wzniesieniu pierwszy raz miałem więc okazję wypróbować biegi pełzające
z takim ciężarem i jestem pod wrażeniem, że ciągnik dał radę i nie
było żadnego problemu z ruszeniem na wzniesieniu o nachyleniu 12%.
Oczywiście z biegów pełzających korzysta się co pewien czas, podczas jazdy na autostradzie raczej nie są potrzebne. Biegi pełzające
są wykorzystywane właśnie przy podjeździe pod wzniesienie, przy
wyjeździe z fabryki, przy dojeździe do autostrady, tam gdzie jest możliwość, że zestaw się zatrzyma. Na trasie może się również zdarzyć,
że jedziemy ze stałą prędkością, ale trzeba zwolnić do 10–20 km/h,
pokonując wzniesienie, a gdy droga jest kręta, trzeba manewrować,
zatrzymywać się, by pousuwać znaki itd. – w takim przypadku biegi
pełzające przyjdą z pomocą.

I-Shift z biegami pełzającymi
Volvo FH może zostać wyposażone
w zautomatyzowaną skrzynię I-Shift
z biegami pełzającymi. Zależnie od zastosowania pojazdu I-Shift jest dostępna
w wersji z biegiem bezpośrednim lub
nadbiegiem i z jednym lub dwoma biegami pełzającymi do jazdy w przód. Może
być również wyposażona w dwa pełzające biegi wsteczne. Tak skonfiguro-

wana skrzynia biegów pozwala m.in. na
ruszanie z miejsca zestawem drogowym
o masie całkowitej do 325 t. Dodatkowe
biegi zapewniają wyjątkową zdolność
pokonywania wzniesień pojazdom transportującym ciężkie ładunki w wymagających warunkach, a pełzające biegi
wsteczne pozwalają na jazdę z bardzo
małą prędkością w zakresie 0,5–2 km/h,
pozwalając tym samym na wyjątkowo precyzyjne manewrowanie pojazdem.
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W przypadku transportu drewna duża
część jazdy odbywa się po wąskich leśnych drogach i pagórkowatym terenie,
co wymaga dużej mocy na kołach.
Ciągnik Volvo FH16 750 ze skrzynią I-Shift
z biegami pełzającymi to dobrze skonfigurowany pojazd do tego zadania, zapewniający moc, wygodną jazdę i bezpieczeństwo

Wynikające z dostępności biegów
pełzających znacznie lepsze właściwości
jezdne i większa zdolność pokonywania
wzniesień ułatwiają jazdę z ciężkim ładunkiem po śliskim podłożu w trudnym
terenie, takim jak np. plac budowy, kopalnia lub droga leśna. W przypadku sa-

mochodu realizującego transport ponadnormatywny po drogach zarówno gorszej,
jak i dobrej jakości biegi pełzające poszerzają możliwości wykorzystania ciągnika i jednocześnie osiągania optymalnej ekonomiki paliwowej. W połączeniu
z właściwie dobranym przełożeniem przekładni głównej skrzynia I-Shift pozwala
na osiąganie prędkości podróżnej przy
optymalnej prędkości obrotowej silnika,
co skutkuje mniejszym zużyciem paliwa.

Edward Kober,
prezes Peter-Star

Firma Peter-Star eksploatuje
29 ciągników siodłowych oraz
38 specjalistycznych naczep.

Mamy w taborze dwa Volvo, są chwalone przez kierowców. W jednym
z nich – 4-osiowym ciągniku poprzedniej generacji są biegi pełzające,
jest to w żargonie kierowców tzw. żółw. Przekonałem się, że jak się
włączy je przy ciężarze 100 t, to bardzo pomaga w manewrowaniu.
W Volvo FH jest genialna zautomatyzowana skrzynia biegów, która
nawet przy takich tonażach bardzo płynnie przerzuca biegi, nie szarpie,
nie haczy. Przyznam, że na torze Volvo Trucks w ogóle pierwszy raz
usiadłem za kółko ciężarówki, na co dzień siedzę ciągle w biurze, w papierach, nie mam czasu jeździć. A dziś mój pierwszy raz. Wrażenie:
Volvo prowadzi się bardzo prosto, wręcz genialnie.
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Dodajmy, że skrzynia współpracuje
ze specjalnie opracowanym sprzęgłem,
z tłumikiem drgań skrętnych o większej
średnicy, w skrzyni jest również przeznaczone do ciężkiego transportu oprogramowanie sterujące sprzęgłem i mechanizmem wybierania biegów, dostosowane do
większego momentu obrotowego. W porównaniu ze standardową I-Shift wersja
z biegami pełzającymi jest dłuższa o 12 cm.
I-Shift z biegami pełzającymi jest dostępna
w połączeniu z 13- i 16-litrowymi silnikami
Volvo Trucks do pojazdów Volvo FM,
Volvo FMX, Volvo FH i Volvo FH16.

Mocarz FH16 750
Volvo FH16 750 to najmocniejszy pojazd w ofercie Volvo Trucks. Jako ciągnik
siodłowy FH16 jest oferowane w kilku
konfiguracjach: 4×2, 6×2 z osią pchaną
lub wleczoną, 6×6 oraz w najcięższej
konfiguracji 8×4 z osią pchaną (tzw. pusher). Sercem giganta jest 16-litrowy rzędowy silnik D16K Euro VI rozwijający
moc maksymalną 750 KM/552 kW w zakresie 1600–1800 obr/min oraz maksymalny moment obrotowy 3550 Nm w zakresie 950–1450 obr/min.
Właśnie ten duży moment obrotowy
rozwijany już przy niskich prędkościach
obrotowych silnika i utrzymywany w sze-
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Jacek Panasiuk, prezes spółki ZTE
Flota spółki ZTE to 57 ciągników
i 68 naczep renomowanych marek,
takich jak Faymonville, Goldhofer,
Nooteboom, Broshuis, Demarko,
przy czym 100% to ciągniki Scania.

Już po pierwszej jeździe zestawem 140-tonowym byłem pozytywnie
zaskoczony prowadzeniem Volvo. Przede wszystkim uznanie budzi
kwestia transmisji skrzyni biegów i płynność zmiany biegów. Dobór
przełożeń jest też na bardzo przyzwoitym poziomie. Biegi pełzające
przydają się przy zestawach przekraczających 100 t, zwłaszcza przy
manewrowaniu choćby na rondzie, ruszaniu na wzniesieniu. Na torze prędkość jazdy na biegach pełzających była rzędu 0,8 km/h przy
wzniesieniu 12%, zestaw w zasadzie wtedy pełznie, a kierujący ma
świetne możliwości manewrowania przy pełnej przyczepności kół.
Super sprawą jest też to, że dzięki tak dużym przełożeniom w skrzyni
biegów nie ma poślizgów w układzie sprzęgającym. Jeśli jest poślizg
w układzie sprzęgającym, to sprzęgło zaczyna się „palić” i szybko się
zużywa – a wtedy do awarii niedaleko.

rokim zakresie jest cechą silnika bardzo
przydatną w transporcie nienormatywnym. Warto również odnotować to, że
maksimum momentu dostępne jest aż do
prędkości obrotowej maksymalnej mocy.
Tak ustawione osiągi silnika D16K pozwalają na to, aby Volvo FH16 mogło podejmować się naprawdę trudnych zadań
przy niskim zapotrzebowaniu na paliwo.
Wioząc ładunek nienormatywny, nie
tylko trzeba móc ruszyć zestawem z miejsca czy podjechać pod wzniesienie – niekiedy kluczową sprawą jest możliwość
skutecznego i bezpiecznego hamowania.
W przypadku modelu Volvo FH16 750
kierowca ma do dyspozycji potężny zwalniacz VEB+ o mocy hamowania do 639 KM
(470 kW). Ten dekompresyjny hamulec
silnikowy jest zintegrowany ze skrzynią
biegów I-Shift i tempomatem i pozwala
utrzymywać duże prędkości średnie bez
pogarszania bezpieczeństwa i ekonomiki paliwowej.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Mobilny mechanik

„Samochody Specjalne”: Niezbędnik mobilnego serwisu TIR to…
Dariusz Świstak: Samochód wyposażony
w duży kompresor, spawarkę, palnik, porządny agregat prądotwórczy, urządzenia rozruchowe, zestaw elektrycznych
bezprzewodowych narzędzi, takich jak
szlifierka kątowa i klucz udarowy oraz
wiele innych narzędzi – można bardzo
długo wymieniać. Prowadzę firmę od
czterech lat, dysponujemy obecnie trzema
samochodami i właściwie wszystkie środki
były do tej pory inwestowane w kompletowanie ich wyposażenia. Nie oszczędzałem na tym i dziś mogę powiedzieć,
że w naszych mobilnych serwisach jest
wszystko, co chciałbym mieć.
Klienci podkreślają, że są zaskoczeni,
jak bogaty zasób narzędzi i części zamiennych wozicie ze sobą. Jakie ma Pan
nietypowe urządzenia?
Na przykład podręczny zestaw do poprawiania uszkodzonych gwintów na osiach.
Rzecz bardzo przydatna, a mało popularna, nawet zawodowi mechanicy pytają mnie czasem, co to takiego. Ciekawostką są też kamery na przewodzie –
można je wprowadzić do wnętrza auta
i zajrzeć, co się stało. Bardzo przydaje się
prasa hydrauliczna, która pozwala nam
naprawić na trasie np. zepsutą piastę.

Rozmawiamy z Dariuszem Świstakiem,
właścicielem Mobilnej Obsługi Pojazdów.
Firma ma siedzibę we Wrocławiu, ale jej
mechanicy naprawiają ciężarówki i naczepy na
drogach całej Polski, a także poza jej granicami.
Stawią czoła każdej nieprzewidzianej awarii
– całodobowo, przez siedem dni w tygodniu,
na mrozie i w upale.
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Marki tych narzędzi mają znaczenie?
Mamy narzędzia renomowanych marek,
ale nie zakładamy niczego z góry. Z narzędzi korzystamy aż do całkowitego
zużycia. Jeśli któreś z nich przetrwa „podejrzanie” długo, kupujemy je po raz
kolejny. W ten sposób, drogą selekcji, dochodzimy do tych najbardziej godnych
zaufania.
Co jeszcze jest ważne w pracy mobilnego
serwisu?
Idealny porządek w szafkach i szufladach
z narzędziami i częściami zamiennymi.
Naprawiamy wszystkie modele ciężarówek i naczep, więc musimy dobrze wiedzieć, gdzie co leży. Na trasie nie ma
czasu ani warunków na szukanie odpowiedniego klucza.
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Chcemy być szybcy, skuteczni i rzetelni,
szanujemy czas i pieniądze klienta, starając się, aby czynności diagnostyczne
i naprawcze nie przedłużały się ponad
potrzebę. Zarazem ogromną wagę przywiązujemy do estetycznej otoczki naszej
pracy. Dbamy o to, by zakładać schludny
strój roboczy, zawsze zabezpieczyć miejsce
pracy i posprzątać po sobie – wozimy nawet własny sorbent i zacieramy wszelkie ślady na drodze. To wszystko procentuje i – jak uważam – jest jednym
z powodów, dla których nasza firma się
rozwija, a konkurencyjne mobilne warsztaty szybko znikają z rynku.
Udzielacie pomocy w każdych warunkach przez 24 godziny w ciągu całego tygodnia. Naprawy są dokonywane na autostradach nie tylko polskich, ale niemal
w całej Europie. Telefon dzwoni w środku
nocy, Pan wsiada w auto i jedzie 12 godzin do klienta. Tak to wygląda?
Pobieżnie można powiedzieć, że właśnie
tak! Dochodzi tylko kilka formalności, takich jak choćby mailowe czy esemesowe
wysłanie zlecenia wyjazdu.
I jest to opłacalne dla obu stron?
Dla nas jak najbardziej. Wcześniej żyliśmy z planowanych przeglądów i napraw,
a wyjazdy do awarii stanowiły margines.
Ale z roku na rok było ich coraz więcej
i dziś przynoszą firmie większą część
dochodu. A jeśli chodzi o klienta, to
mimo że pojazdy są na ogół objęte umowami serwisowymi, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których trzeba szukać alternatywnych rozwiązań.
Jeśli np. sprzęgło zepsuje się na autostradzie pod Rzymem, miejscowi mechanicy skorzystają z sytuacji i policzą sobie
fortunę, wciskając kierowcy dodatkową
wymianę koła zamachowego, śrub, siłownika, nie wspominając o kosztownym
holowaniu. Właściciel czy spedytor woli
więc zadzwonić do nas, zwłaszcza jeśli
współpracowaliśmy już wcześniej, wie
wtedy, że to dla niego oszczędność czasu,
pieniędzy i stresu. My wsiadamy we
dwóch do auta, jedziemy 1300 km, prowadząc na zmianę, a na miejscu bierzemy
się do pracy. Wykąpać się i odespać jedziemy potem do pobliskiego hotelu.
Także na polskich drogach firmy transportowe często wolą skorzystać z naszych usług i ograniczyć do minimum
opóźnienie w dostarczeniu ładunku niż
wysyłać swojego mechanika z drugiego
końca kraju.

Co się najczęściej psuje?
Jesteśmy zwykle wzywani w sytuacji,
gdy samochód staje i nie ma zmiłuj,
trzeba dzwonić po pomoc. Przyczyną są
na ogół zerwany pasek, uszkodzona chłodnica czy przewód. Z mniej poważnymi
usterkami kierowcy starają się mimo
wszystko dotrzeć do bazy. Chociaż jeśli
im zależy, potrafią wymóc na spedytorze np. natychmiastową naprawę ogrzewania postojowego. Częsty powód wezwania to zdjęcie zapasowego koła, nigdy
nie używanego, zapieczonego na kamień. Bardzo przydaje się wtedy palnik,
bo na ciepło łatwiej odkręcić śruby, ale
bywa, że aby uwolnić koło, trzeba wyciąć mocowanie.
Z jakiej naprawy jest Pan szczególnie
dumny?
Dwa lata temu wezwano nas do piętrowego autokaru, który stanął pod przejściem granicznym w Boboszowie. Bardzo
napięta atmosfera: wycieczka do Chorwacji, 80 osób na pokładzie, ludzie się
denerwują, dzieci płaczą, klimatyzacja nie
działa. Rozsypał się plastikowy łącznik
spajający dwie części dźwigni skrzyni
biegów, część dostępna tylko na zamówienie, nie do kupienia od ręki. Obejrzałem ją w komputerowym programie
serwisowym – to była kostka z grubego
plastiku, odpowiednio nawiercona. Przypomniałem sobie, że widziałem bardzo
podobną… w Castoramie, w zestawie
do układania paneli. Kupiliśmy, dojechaliśmy, nawierciliśmy ją w naszym samochodzie serwisowym na wzór tej oryginalnej kostki, a w godzinę później ludzie
ruszyli na wakacje. I dojechali bez problemów!
Inny przykład: w tym roku zimą zadzwonił kierowca autotransportera. Podczas wymiany filtra paliwa w serwisie nie
dokręcono dławika, to spowodowało, że
auto zatrzymało się na obwodnicy Wrocławia. Co dalej? Nie dało się podnieść kabiny, bo transporter był załadowany samochodami. Jedyne co mogłem zrobić,
to wczołgać się między kabinę a silnik
i ręką sięgnąć do dławika, ale było tak
ciasno, że musiałem się rozebrać do koszulki z krótkim rękawem. A na dworze
minus 14 stopni! I wie Pani, że nie zmarzłem, bo silnik był jeszcze ciepły?
I jeszcze jedna dramatyczna zimowa historia. Chłodnia wiezie sadzonki warte
kilkaset tysięcy złotych. Paliwo zamarza
w przewodach, potem zamarza agregat,

temperatura w chłodni spada, zaraz zamarznie wrażliwy i cenny ładunek. Odpowietrzenie agregatu jest wyczynem
nawet w warunkach stacjonarnego serwisu, a na trasie to już mistrzostwo świata.
I w dodatku mamy na to tylko godzinę,
zanim temperatura w chłodni osiągnie
poziom krytyczny. Próbujemy, nic nie
działa. Dosłownie w ostatniej chwili
przywiozłem pompkę do paliwa od innego modelu auta i nią udało się doprowadzić paliwo.
Z tego wynika, że skuteczny mobilny
serwis to nie tylko wyposażenie, ale
przede wszystkim myślący mechanik.
Każdą awarię trzeba traktować jako ciekawe wyzwanie, a nie jako karę. Inaczej
prowadzenie tego rodzaju firmy nie miałoby sensu.
Czy Pana pracownicy też podchodzą do
swoich zadań z takim entuzjazmem?
Pracujemy w trzyosobowym zespole.
Oprócz mnie jest w nim mój tato, doświadczony profesjonalny mechanik, który zaraził mnie pasją do motoryzacji i któremu ufam całkowicie. Pracuje z nami też
młody człowiek wyszkolony u nas praktycznie od podstaw. Dziś jest już bardzo
sprawnym fachowcem, który samodzielnie radzi sobie z poważnymi usterkami.
Zakładając dalszy rozwój firmy, wkrótce
będziemy szukać kolejnego pracownika.
Na razie przekonałem się, że jeśli są chęci,
trzy głowy pełne pomysłów i dobre narzędzia, to nie ma rzeczy niemożliwych.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Wachowiak

Więcej informacji o firmie
Mobilna Obsługa Pojazdów:
na stronie internetowej:
mobilnanaprawa.pl
na Facebooku:
www.facebook.com/
mobilnaobslugapojazdow
telefonicznie:
884 900 860
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Bohater testu:
Renault T 440 Optifuel
z kabiną Sleeper Cab spięty
z aerodynamiczną naczepą
furgonową Frappa wyposażoną w komplet spoilerów Wabco Optiflow

Dariusz Piernikarski

Renault T 440 Optifuel:
oszczędności gwarantowane
W 2013 r. Renault Trucks ujednoliciło swoją ofertę samochodów dalekobieżnych –
obecnie znajduje się w niej tylko jeden model bazowy, który dzięki modułowej
konstrukcji będzie można dostosować do potrzeb większości klientów. Samochody
serii T – bo o nich mowa – mają łączyć w sobie wydajność i niskie zużycie paliwa
Premium Route z komfortem i prestiżem Magnum.

a majowe testy do Polski przyjechał znakomicie wyposażony zestaw składający się z ciągnika Renault T 440 Optifuel i aerodynamicznej
naczepy furgonowej Frappa wyposażonej w komplet spoilerów Wabco Optiflow.
Ciągnik był dosłownie naszpikowany innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie
układu napędowego i aerodynamiki, miał
także nowy układ kontroli prędkości Optivision oparty na GPS, który zapewnia
bardziej oszczędne zużycie paliwa (nawet o 7% w porównaniu z modelami poprzedniej generacji). Korzystając z propozycji Renault Trucks Polska, mieliśmy
okazję sprawdzić, jak T 440 Optifuel radzi sobie na dolnośląskich autostradach.

Charakterystyka techniczna
Pojazd testowy, czyli T 440 4×2 T
Optifuel E6 z kabiną sypialną Sleeper
Cab, ma pełnić funkcję solidnego ciągnika flotowego – już na pierwszy rzut
oka „tetka” wzbudza sympatię: ma „waleczny” wygląd i emanuje gotowością
do ciężkiej pracy. Rozstaw osi wynosi
3800 mm, masa własna – 7694 kg (samochód zarejestrowano we Francji –
jego dopuszczalna masa całkowita to
19 000 kg).
W testowanym ciągniku pracuje silnik
DTI 13 o pojemności skokowej 12,8 dm3
i mocy maksymalnej 440 KM (323 kW)
rozwijanej w zakresie 1400–1800 obr/min.
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Maksymalny moment obrotowy 2200 Nm
dostępny jest między 880 a 1400 obr/min.
Układ oczyszczania spalin składa się z katalizatora utleniającego, filtra DPF z samoczynną regeneracją oraz katalizatora
SCR z wtryskiem AdBlue. Silnik wyposażono w funkcję automatycznego wyłączania po 5-minutowej pracy na biegu
jałowym. Z silnikiem współpracuje 12-biegowa zautomatyzowana skrzynia przekładniowa Optidriver AT 2412F o rozpiętości przełożeń 14,94:1. Tryb pracy
skrzyni (automatyczny/manualny) wybierany jest dźwignią przy kole kierownicy. Algorytm sterujący pracą skrzyni
wyposażono w funkcję tempomatu topograficznego współpracującego z GPS
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Optivision, mającą zapewnić jak najniższe zużycie paliwa. Tylna oś napędowa
P13170-D o pojedynczym przełożeniu
z blokadą mechanizmu różnicowego ma
przełożenie 2,47. Hamulce zasadnicze
wspomaga zwalniacz Optibrake+ o mocy
382 kW przy 2300 obr/min, będący kombinacją hamulca wydechowego i hamulca dekompresyjnego na zaworach wydechowych. Dodatkowym wyposażeniem
jest retarder hydrauliczny Voith o mocy
450 kW przy 3250 Nm.
Maksymalna nośność techniczna osi
tylnej to 13 t, osi przedniej – 7,5 t. Zarówno z przodu, jak i z tyłu zastosowano zawieszenie pneumatyczne z drążkiem stabilizatora.

Głębokie usprawnienia a.d. 2016
W 2016 r. – po zaledwie trzech latach
od rozpoczęcia produkcji serii T – francuski producent odświeżyl gamę, wprowadzając modele T 2016 – okazją było
wejście w życie od początku 2017 r. kolejnej wersji normy ograniczającej emisję toksycznych składników spalin Euro VI
faza C. Wprowadzono sporo udoskonaleń
w układzie napędowym. Warto wspomnieć przede wszystkim o wtrysku common-rail w silnikach DTI 13 (zastąpiono
nim wcześniej stosowane pompowtryskiwacze) – obecnie obie rodziny silników, tj. DTI 11 i DTI 13, wykorzystują ten
sam system podawania paliwa. W efek-

cie silniki DTI 13 Euro VIC spalają do 2%
mniej paliwa niż jednostki poprzedniej
generacji.
Wraz z nowymi silnikami wprowadzono również nową generację zautomatyzowanej skrzyni biegów Optidriver
i tylne osie napędowe z dwoma nowymi przełożeniami, które lepiej uwzględniają bardziej stabilne charakterystyki
silników Euro VIC w niższych zakresach
prędkości obrotowych. W modelu T 2016
poprawiono również własności aerodynamiczne kabiny, wprowadzając zintegrowany przedni spoiler pod zderzakiem, stabilizujący przepływ powietrza
pod podłogą. Nowością był również solidny spojler dachowy o niższej wadze i bez
metalowych okuć oraz nowe przednie
błotniki lepiej dopasowane do kształtu
podwozia i rozmiaru koła, zmniejszające
opór powietrza pojazdu.

Inteligentny tempomat Optivision
Testowany przez nas ciągnik T 440
był wyposażony w pakiet Optifuel, w którego skład wchodziły m.in. zablokowany
tryb Power pracy skrzyni biegów, funkcja swobodnego toczenia Optiroll Eco, odłączana sprężarka powietrza, wspomaganie kierownicy o zmiennym natężeniu
przepływu, automatyczne wyłączanie
silnika na biegu jałowym oraz oczywiście wspomagany GPS tempomat topograficzny Optivision.

Miejsce pracy kierowcy:
jakość wykonania bez
zarzutu, niebanalna stylistyka, dokładnie przemyślane
rozwiązania pod względem
ergonomii obsługi

Jak można było ocenić podczas jazdy testowej, działanie Optivision jest bez
zarzutu. Przede wszystkim uznanie wzbudza doskonała interakcja między elektroniką sterującą pracą silnika i zautomatyzowanej skrzyni biegów Optidriver
z tempomatem Optivision, funkcją swobodnego toczenia (Optiroll) i kontroli
prędkości na zjazdach. Działanie inteligentnego tempomatu Optivision nie
polega wyłącznie na skojarzeniu precyzyjnie wyznaczonej przez GPS pozycji
zestawu i dokładnych map topograficznych. Optivision zapoznaje się z topografią aktualnie pokonywanej drogi i zapisuje cykl jazdy zarówno w pamięci
sterowników pokładowych, jak i w działającej w chmurze centralnej bazie danych. Dane w chmurze są udostępniane
innym pojazdom.
Nie trzeba dodawać, że przechowywanie i wykorzystanie danych w chmurze dotyczy zarówno pojazdów Renault
z Optivision, jak i Volvo z I-See. Dzięki
temu samochody ciężarowe obu marek,
które nigdy wcześniej nie jeździły daną
trasą, mogą ją pokonać z najlepszym (najniższym) możliwym w danych warunkach
zużyciem paliwa i efektywnymi osiągami
transportowymi. Dotyczy to zarówno odcinków autostradowych, jak i dróg lokalnych.
Podczas naszej jazdy testowej system
Optivision pokonywał spore gradienty
drogi (np. na podjeździe autostrady A4
pod Górę św. Anny) z wcześniej nieznacznie zwiększaną prędkością przy
pełnym ciśnieniu doładowania, aby następnie wykorzystać bezwładność pojazdu tuż przed szczytem i pozwolić, aby
zestaw przetoczył się przy minimalnym
zużyciu paliwa na kolejne wzniesienie.
W sprzyjających warunkach wykorzystywana była również funkcja Optiroll –
zestaw toczył się swobodnie z silnikiem
pracującym na biegu jałowym i przy pośrednim położeniu przesuwki splittera
skrzyni biegów.

Kabina – wciąż zaskakuje
Górna leżanka złożona
na tylnej ścianie ma
niestety szerokość tylko
79 cm – konkurencja
oferuje znacznie więcej

Model T z kabiną sypialną typu Sleeper Cab (a taki właśnie testowaliśmy) zastąpił w Renault Trucks kabinę Premium
i w hierarchii wielkości kabin znajduje
się bezpośrednio za kabiną High Sleeper
Cab z całkowicie płaską podłogą, czyli następcą kabiny Magnum. Kabina sypialna
Sleeper Cab ma tunel silnika o wysokości
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Model T z kabiną sypialną
typu Sleeper Cab zastąpił
w Renault Trucks kabinę
Premium i w hierarchii wielkości kabin znajduje się bezpośrednio za kabiną High
Sleeper Cab z całkowicie
płaską podłogą, czyli następcą kabiny Magnum

jedynie 200 mm, co pozostawia jeszcze
ok. 1853 mm wysokości od powierzchni
podłogi na tunelu do sufitu, a na miejscu
pasażera czy kierowcy mamy wysokość
ok. 1940 mm. Przestrzeń ta w zupełności
wystarcza do komfortowej realizacji typowych czynności na pokładzie.
Zasiadając za kierownicą, bardzo szybko poznajemy intuicyjne zasady obsługi miejsca roboczego. Dotyczy to przede
wszystkim regulacji kierownicy (wysokość, głębokość, pochylenie za pomocą
przełącznika blokującego) oraz ustawień
pozycji siedzącej, a także znaczenie i działanie większości przełączników, dźwigni
i wszystkiego, co można uchwycić.
Kokpit jest również najwyższej klasy
– z elegancko poprowadzonymi liniami
nadającymi mu niebanalną stylistykę,
przejrzystym oprzyrządowaniem i dużym 7-calowym wyświetlaczem głównym z wyraźnymi komunikatami tekstowymi z systemu informacyjnego kierowcy.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest
to, że konfiguracja wyświetlacza i informacje dotyczące kierowcy są zapisywane
i automatycznie ponownie ładowane po
włożeniu karty kierowcy.
Kabinę wyposażono w leżankę dolną typu Extensia Ultimate, która miała szerokość (zaledwie) 686 mm i długość 1887 mm oraz składaną na ścianie
2-metrową leżankę o szerokości 790 mm,
którą można również wykorzystać jako
wygodne miejsce na bagaż podróżny (jest
siatka zabezpieczająca i drabinka wejściowa). Trzeba zauważyć, że w samochodach konkurencyjnych marek szero-

kości łóżek przekraczają zdecydowanie
80 cm, czyli maksymalny wymiar, jaki
kabina T Sleeper ma do zaoferowania.
Pod leżanką dolną znajdowały się całkiem
spore schowki – jeden z nich z dostępem
z zewnątrz oraz wygodna 24-litrowa
lodówka. Bardzo wygodnie rozwiązano
regulację oświetlenia w kabinie – do wyboru na przełączniku obrotowym są 3
schematy oświetlenia (praca, odpoczynek, jazda w nocy), można również regulować jasność punktów świetlnych LED.

Tetka na trasie
O tym, że mamy do czynienia z modelem nastawionym na maksymalną
ekonomikę paliwową (Renault T 440
Optifuel) przypominało typowo autostradowe przełożenie tylnego mostu (2,47)
i to, że jadąc z prędkością ok. 85 km/h,
na obrotomierzu mieliśmy zaledwie ok.
1150 obr/min. Przy włączonym trybie ekologicznym zmiany biegów na zbytnią dynamikę rozpędzania nie można było raczej
liczyć. Trasę – głównie po autostradzie
A4 – wynoszącą ponad 280 km, na której mieliśmy do pokonania kilka sporych
podjazdów (m.in. pod Górę św. Anny),
udało się przejechać ze średnim zużyciem
paliwa wynoszącym 24,6 l/100 km. Należy
to uznać za bardzo dobry wynik.
Układ kierowniczy testowanej „tetki”
reaguje precyzyjnie, odczuwalne jest również to, że kabina nie przechyla się zbytnio na nierównościach i zakrętach mimo
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Tempomat adaptacyjny Optivision na sporych gradientach drogi zwiększał wcześniej
prędkość przy pełnym ciśnieniu doładowania, aby następnie wykorzystać bezwładność pojazdu tuż przed szczytem i pozwolić,
aby zestaw przetoczył się przy minimalnym
zużyciu paliwa na kolejne wzniesienie

całkiem sporej wysokości – kierowcy tego modelu powinni docenić bardzo dobrą charakterystykę prowadzenia. Podczas jazdy w kabinie jest cicho – dominuje
miły dla ucha pomruk pracującego silnika i szum powietrza opływającego lusterka, można jednak prowadzić normalną rozmowę.

Podsumowując
Ciągnik Renault T 440 z kabiną Sleeper Cab to wygodna ciężarówka mająca
dużo miejsca, nawet jeśli istnieją konkurenci o bardziej konsekwentnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Trzeba
lubić typowo francuskie osobliwości, można się też do nich przyzwyczaić. Wyposażenie oferuje kierowcy wiele udogodnień – są to te małe drobiazgi, które
upiększają codzienność pracy w kabinie. Wersja T 440 Optifuel to obietnica
oszczędności: przy umiejętnym wykorzystaniu dostępnych systemów pokładowych można liczyć rzeczywiście na jazdę
ekonomiczną.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Katarzyna Wachowiak

Dulevo sprząta w Sosnowcu
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu kupił kompaktową
zamiatarkę Dulevo 850. Pojazd niedawno wyjechał na ulice miasta.

ompaktowe samojezdne zamiatarki stają się codziennym widokiem na polskich ulicach. Od kilku
lat mocno inwestują w nie zarówno metropolie, jak i mniejsze ośrodki. W dużych
miastach małe zamiatarki są traktowane
jako uzupełnienie floty, idealne do sprzątania np. ścisłego centrum. W mniejszych miejscowościach stanowią często
jedyny pojazd do czyszczenia chodników
i ulic, dostępny ze względu na niską cenę.
Dodatkowym atutem jest niskie zużycie
paliwa i wody, a także możliwość wyposażenia pojazdu w sprzęt do odśnieżania czy posypywania piaskiem.
Niedawno w minizamiatarkę Dulevo
850 zainwestował Sosnowiec. Pojazd ma
zaledwie 3,4 m długości i 1,13 m szerokości. W tak niewielkim aucie mieści się
zbiornik na odpady o pojemności 0,8 m3
oraz 200-litrowy zbiornik wody. Roz-

staw szczotek reguluje się od 1,5 m do
1,85 m, dzięki czemu pojazd doskonale
sprawdza się w czyszczeniu wąskich
chodników, wysepek na ulicach i przestrzeni pod krawężnikami.
Operator steruje szczotkami (każdą
niezależnie) za pomocą joysticka, a efekty
swojej pracy może obserwować przez
duże okno, zapewniające widoczność wokół kabiny. Inne funkcje pojazdu obsługuje się dobrze oznaczonymi przyciskami,
a manewry umożliwia wspomagany hydraulicznie układ kierowniczy.
Dulevo 850 jest napędzane czterocylindrowym wysokoprężnym silnikiem Kubota o poj. 1,5 dm3 i mocy 25 kW/34 KM
osiąganej przy 3000 obr/min, pozwalającym jeździć z prędkością do 25 km/h
przy średnim spalaniu 3,1 l/h. Zamontowano go w centralnej części pojazdu,
by uzyskać optymalny rozkład masy i co

za tym idzie stabilność maszyny. Układ
przeniesienia napędu, zapewniający bardzo dobrą wydajność zamiatarki, stanowi
przekładnia hydrostatyczna z pompą
o zmiennej wydajności i dwa silniki hydrauliczne, bezpośrednio połączone z tylnymi kołami.
„Ważną dla użytkowników zaletą
tego modelu jest konstrukcja, która ułatwia serwis i konserwację: ograniczenie
liczby komponentów elektronicznych,
elementy napędzane paskiem i łatwo
dostępny zbiornik na wodę. Dodatkowo
dostęp do ssawy i węża zapewnia podnoszone okno w podłodze” – mówi Wojciech Braniecki, odpowiedzialny za sprzedaż zamiatarek w firmie HEWEA, która
jest dostawcą Dulevo.

Zdjęcie: © HEWEA
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Tylny podest załadowczy –
dystrybucyjny niezbędnik
Dariusz Piernikarski
W transporcie dystrybucyjnym podest załadowczy stał
się niezbędnym elementem wyposażenia. Nie może
ważyć dużo, ale musi być w stanie wytrzymać znaczne
obciążenia. Klasyczne, składane, kolumnowe – oprócz
tych podstawowych cech, dobierając podest, należy
uwzględnić wiele innych jego własności.

odest załadowczy może służyć do
przemieszczania ładunku z tyłu
lub z boku powierzchni ładunkowej pojazdu na rampy załadunkowe o różnych wysokościach lub na ziemię i odwrotnie. Zakres wykorzystania podestów
załadowczych jest bardzo szeroki – spotykamy je zarówno w dostawczych vanach o dmc. < 3,5 t, dwu- i trzyosiowych
typowo dystrybucyjnych samochodach
ciężarowych, jak i sporadycznie w naczepach i przyczepach zestawów członowych. Podesty najczęściej montuje się na
samochodach wyposażonych w zabudowy typu furgon, izoterma lub chłodnia.

© K. Biskupska

Podestowe abc

Tylny podest załadowczy Bär Cargolift BC 1500S4 o momencie udźwigu 15 kNm (1500 kg
na promieniu 1 m) ma platformę o wymiarach 1610×2540 mm. Podest załadowczy ma funkcję
samopoziomowania platformy na przegubach oraz dochodzenia podestu do podłoża
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Tylne podesty załadowcze występują
w 3 podstawowych odmianach: jako klasyczne (standardowe), składane pod ramą
pojazdu oraz kolumnowe. Szerokość platformy może być zbliżona do szerokości
nadwozia lub tylko jego części (są to
tzw. podesty połówkowe). Jeśli samochód ma sprzęg przyczepowy, musi on
być zainstalowany daleko za tylną krawędzią ramy, aby zapewnić niezbędną
swobodę ruchów dyszla.
Platforma podestu obsługiwana jest
hydraulicznie. Silnik elektryczny napędzający pompę olejową uruchamia się za
pomocą głównego włącznika umieszczonego na desce rozdzielczej. Do sterowania ruchami platformy służy mocowany
do ramy moduł kontrolny umieszczony
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© Dhollandia

Rysunek 1. Przykładowa uniwersalna charakterystyka
nośności dla klasycznych podestów załadowczych

typowo po prawej stronie z tyłu pojazdu,
może to również być panel na ścianie
bocznej nadwozia (lub panel przenośny
– połączony przewodem lub bezprzewodowy). Sterowanie ruchami podestu umożliwiają również przyciski rozmieszczone
na powierzchni platformy załadowczej.
Podstawowym parametrem technicznym podestu załadowczego jest jego
udźwig, określający maksymalną masę
podnoszonego ładunku. Udźwig klasycznych podestów załadowczych stosowanych w transporcie dystrybucyjnym dochodzi do 3000 kg (począwszy od 500 kg,
ze stopniowaniem typowo co 250 kg),
udźwig platform składanych nie przekracza 2000 kg. Oczywiście rzeczywista nośność platformy zależy od położenia środka masy ładunku od osi obrotu platformy
– jest to tzw. charakterystyka udźwigu
(rysunek 1).
Masa całego podestu załadowczego
zależy od jego udźwigu, szerokości platformy oraz materiału, z jakiego została
wykonana (typowo aluminium lub stal),
zazwyczaj wynosi 150–600 kg. Platformy
stosowane w klasycznych podestach załadowczych mają długość 1500–2000 mm,
a wysokość podnoszenia zawiera się typowo w granicach 1200–1600 mm. W podestach kolumnowych wysokość podnoszenia może dochodzić nawet do 4000 mm.

pozwalają (np. ładunek nie musi być
przewożony w kontrolowanych temperaturach), podest klasyczny po zamknięciu może służyć jako tylne zamknięcie
ładowni, zastępując drzwi, co korzystnie
wpływa na obniżenie masy nadwozia.
Najważniejsze zalety wynikające z za-

stosowania klasycznego podestu załadowczego to przede wszystkim bardzo
krótki czas przygotowania do pracy (wystarczy obrócenie platformy o kąt 90°),
a także prostota montażu i obsługi oraz
solidne wykonanie zapewniające dużą
wytrzymałość.
Mówiąc o wadach wynikających z montażu klasycznego podestu załadowczego,
należy wspomnieć o ograniczonych możliwościach dokowania do śluz załadowczych w magazynach. Podest załadowczy
zmniejsza również możliwości bezpośredniego załadunku pojazdu wózkiem
widłowym – udźwig podestu jest zazwyczaj niewystarczający, a konstrukcja
uniemożliwia bezpośredni podjazd pod
krawędź rampy. W pewnym sensie wadą
każdego tylnego podestu załadowczego
jest również to, że musi on zostać uruchomiony podczas każdego za- i rozładunku

reklama

Dominacja podestów klasycznych
Podesty klasyczne podczas jazdy ustawione są pionowo za tylnymi drzwiami
zabudowy. Jeśli warunki przewozu na to
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(o ile nie korzysta się np. z bocznych drzwi
w zabudowie), niezależnie od tego, czy
podest zostanie wykorzystany, czy nie.
W przypadku zastosowań mieszanych składane i chowane z tyłu pod podwoziem (rzadziej z boku pojazdu) podesty załadowcze mogą być lepszym
wyborem, jednak na rynku rozwiązania
te stanowią zdecydowaną mniejszość.
Platformy kolumnowych podestów
załadowczych przemieszczają się wzdłuż
prowadnic (kolumn) umieszczonych przy
bocznych ścianach zabudowy. Istotną
zaletą jest możliwość podniesienia platNa zewnętrznych powierzchniach platformy
stosuje się zintegrowaną powierzchnię antypoślizgową, są także dodatkowe składane
elementy blokujące (tzw. rollstopy) zapobiegające zsunięciu się ładunku z platformy

Dużym ułatwieniem
dla kierowcy jest
obsługa podestu
za pomocą bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania
Smart Control

formy wraz z ładunkiem powyżej poziomu podłogi ładowni. Tym samym można
wykorzystać podest podczas załadunku
dwupoziomowego lub gdy rampa znajduje się powyżej poziomu podłogi.

Platformy – dominuje aluminium
Ze względu na mniejszą masę instalowane są przede wszystkim podesty
załadowcze z platformą roboczą wykonaną z aluminium. Cięższe i podatne na
korozję (a niewiele tańsze od aluminiowych) platformy stalowe wykorzystywane
są jedynie w zastosowaniach specjalnych.
Płaskie platformy wykonywane są
zazwyczaj z zamkniętych profili aluminiowych o grubości 30–40 mm. Aby zagwarantować pewne przenoszenie obciążeń i dużą odporność na przeciążenia
(nawet przy bardzo wysokich udźwigach),
w platformach tego typu obok profilu
łączącego panele stosowane są dwa legary podtrzymujące. Bardzo duża wy-

trzymałość na zginanie platformy płaskiej wynika z jej konstrukcji i technologii
produkcji wytłaczanego profilu aluminiowego. W przypadku platform o płaskim
przekroju komory w profilach mają niewielki rozmiar i przy udźwigu podestu
przekraczającym 2000 kg są rozmieszczone w ukośnej kratownicy. Uzyskana
w ten sposób stabilność i wytrzymałość
platformy aluminiowej pozwala na jej
użycie nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacji, znacznie
przewyższając pod tym względem własności podobnie zwymiarowanych platform stalowych.
Platforma klinowa składa się z poprzecznie ułożonych stożkowych profili
aluminiowych, które razem tworzą klinowaty przekrój. W platformach klinowych nie stosuje się legarów podtrzymujących, dzięki temu od spodu mają one
estetyczną, płaską powierzchnię, którą
– po złożeniu podestu – można wykorzystać jako np. powierzchnię reklamową.
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Na zewnętrznych powierzchniach
platformy stosuje się zintegrowaną powierzchnię antypoślizgową, są także dodatkowe składane elementy blokujące
(tzw. rollstopy) zapobiegające zsunięciu
się ładunku z platformy.

Wskazówki montażowe
Zamontowanie tylnego podestu załadowczego powoduje, że rama pojazdu
w obszarze zwisu tylnego zostaje obciążona naprężeniami zginającymi i skręcającymi. Z reguły podesty o udźwigu
do 2000 kg nie wymagają specjalnego
wzmacniania ramy podwozia poza elementami niezbędnymi do zamontowania urządzenia na ramie.
W przypadku samochodów ciężarowych, w których do montażu zabudowy
nie stosuje się ramy pośredniej, zalecane
jest obliczeniowe sprawdzenie obciążeń,
gdy udźwig montowanego podestu załadowczego przekracza 1500 kg lub gdy
zwis tylny jest dłuższy niż zalecany przez
producenta samochodu.
Równie ważne jest sprawdzenie, czy
przy określonej długości zabudowy, po
zamontowaniu podestu ważącego przecież nawet kilkaset kilogramów nie dochodzi do przeciążenia tylnej osi pojazdu.
Podesty załadowcze o udźwigu powyżej
3000–5000 kg wyposaża się dodatkowo
w niewielkie, rozkładane mechanicznie
nogi podporowe, zwiększające stateczność pojazdu podczas przeładunku.
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Przy odpowiednio przygotowanej ramie pojazdu istnieje możliwość montażu podestu załadowczego w samochodach wyposażonych w tylny sprzęg
przyczepowy. Ponadto, zgodnie z dyrektywą 70/221/EWG, dopuszcza się, aby
obowiązkowe tylne zabezpieczenie przeciwwjazdowe miało przerwy niezbędne
do zapewnienia prawidłowego działania
mechanizmów podnośnika podestu.
Podczas montażu tylnego podestu załadowczego muszą zostać spełnione ogólne
wytyczne producenta pojazdu (podwozia),
ale oczywiście również zalecenia producenta podestu. Obecnie większość producentów podestów dysponuje programami obliczeniowymi pozwalającymi na
prawidłowy dobór podestu do danego

© HEWEA

Składany i chowany pod podwoziem
podest załadowczy marki Anteo –
w Polsce wyłącznym dystrybutorem
jest firma HEWEA

typu podwozia. W wyniku obliczeń powstaje szczegółowa dokumentacja pozwalająca na prawidłowy montaż urządzenia w firmie wykonującej zabudowę.
Decydując się na zakup podestu załadowczego, warto pamiętać, że urządzenia
te cechują się trwałością nierzadko dwukrotnie przewyższającą trwałość „nosiciela”, jakim jest samochód ciężarowy,
przyczepa czy naczepa. Dlatego też po-

reklama

desty powinny być instalowane na pojeździe w bardzo przemyślany sposób – niepotrzebne oszczędności czynione podczas
konfiguracji to w późniejszym czasie ryzyko nie tylko podwyższonych kosztów
związanych z obsługą i naprawami, ale
również spadek zdolności przewozowej pojazdu. W tym kontekście warto obserwować zmiany w ofercie rynkowej czołowych
producentów urządzeń tego typu.
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© Profesjonalni kierowcy

Jak zachęcić młodych

do wyboru zawodu kierowcy?
Z badania „Młodzi
kierowcy na rynku pracy”
przeprowadzonego wśród
200 kierowców zawodowych z maksymalnie
dwuletnim stażem
w zawodzie wynika, że
ponad 30% z nich zarabia
na rękę 4–5 tys. zł, a blisko
70% – 3–4 tys. zł. Oznacza
to, że zawód kierowcy jest
coraz bardziej atrakcyjny…

spomniane badanie przeprowadzono na zlecenie organizatorów akcji społecznej „Profesjonalni kierowcy”. Wynika
z niego również, że dzięki pensjom na
takim poziomie zawód kierowcy znalazł
się w grupie najlepiej wynagradzanych
w Polsce. Można się nawet pokusić o porównanie zarobków kierowców do pensji m.in. informatyków i prawników,
gdyż według danych portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl absolwent studiów informatycznych z maksymalnie trzyletnim stażem pracy otrzymuje na rękę ok.
4 tys. zł, a młody prawnik w trakcie aplikacji: 4,1 tys. zł.
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Polskie firmy transportowe zmagają
się z problemem ogromnego deficytu
odpowiednio wykwalifikowanej kadry
zawodowej. Z oficjalnych danych wynika,
że 40% z 700 tys. obecnie pracujących
w zawodzie kierowców ma powyżej 65
lat. Polscy przewoźnicy szacują, że rocznie branża potrzebuje 30 tys. nowych,
dobrze wyszkolonych kierowców zawodowych. Nie ma wątpliwości, że zarobki
kierowców będą nadal rosły, gdyż są to
obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników w Polsce.
Badanie „Młodzi kierowcy na rynku
pracy” pokazuje również, że osoby rozpoczynające przygodę z branżą nie trak-
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Być profesjonalnym kierowcą

tują wysokich zarobków jako coś wyjątkowego. Gdy pytano ankietowanych
o przyczyny podjęcia pracy jako kierowca, najczęstszą odpowiedzią były niezależność i chęć podróżowania, a dopiero na trzecim miejscu zarobki. Z kolei
na pytanie „Co wpływa na poprawę warunków pracy?” najczęściej wymieniali
lepsze drogi, bardziej nowoczesne auta
i czas pracy. Zarobki zajęły dopiero czwarte miejsce.
Dlatego coraz częściej przedsiębiorcy
są niejako zmuszeni do oferowania młodym ludziom dodatkowych bonusów
podczas przyjmowania ich do pracy jako
zawodowych kierowców.

Przypomnijmy, że obecnie akcję „Profesjonalni kierowcy” wspierają firmy:
Volvo Trucks, Renault Trucks, Wielton SA, Ergo Hestia, Continental i MJM
Brokers. W jej ramach podczas spotkań, jakie odbywają się w całej Polsce,
bezpłatnie są przeszkoleni młodzi kierowcy samochodów ciężarowych mający
już prawo jazdy kategorii C+E uprawniające do kierowania samochodami
ciężarowymi z przyczepą, ale niemający jeszcze praktyki w pracy na rynku
transportowym. Celem bezpośrednim spotkań jest podniesienie kwalifikacji uczestników, by nabrali doświadczenia niezbędnego do znalezienia zatrudnienia w firmach transportowych i logistycznych. Natomiast w planach
długofalowych ci wyszkoleni kierowcy będą wsparciem dla polskiej branży
transportowej, która jak wiadomo zmaga się z problemem ogromnego deficytu liczby odpowiednio wykwalifikowanej kadry zawodowej.
„W ostatnich trzech latach w ramach tej inicjatywy w całej Polsce zorganizowano kilkadziesiąt bezpłatnych kursów, w których wzięło udział ponad
600 kierowców, a 75% z nich po kursach podjęło pracę w firmach transportowych. Do końca tegorocznej, trzeciej edycji akcji przeszkolonych zostanie kolejnych minimum 200 osób” – podsumował akcję Wilhelm Rożewski
z Volvo Trucks.

Debata na temat

Brak kierowców to nie tylko problem
firm krajowych, od lat jest to również
utrapienie przedsiębiorców zachodnich,
którzy są żywo zainteresowani zatrudnieniem polskich pracowników. Jak zauważył Stanisław Rosół z firmy Continental Opony Polska, ponad 90% właścicieli
i managerów flot twierdzi, że coraz trudniej jest znaleźć wysoko wykwalifikowanych kierowców. Prowadzi to do stawiania wymagań podczas rozmów i negocjacji
m.in. elastycznych godzin pracy i planowania grafików, tak by zagwarantować
kierowcom regularne wizyty w domu.
Potwierdzają to wyniki wspomnianego
powyżej badania „Młodzi kierowcy na
rynku pracy”. Coraz większe znaczenie
mają również zachęty pozapłacowe, takie jak ubezpieczenie zdrowotne czy karnety sportowe.

© Profesjonalni kierowcy

Na temat wzrostu zarobków kierowców wypowiedział się właśnie Dariusz
Szumacher, gospodarz spotkania. Jako
najbardziej zorientowany w temacie podkreślił, że pensje kierowców rosną szybko,
a osoby z pięcioletnim stażem otrzymują
nawet 7–8 tys. zł netto. „Konkurujemy
z całą Europą. Dlatego nasze stawki nie
mogą odbiegać od tych, które oferują
firmy z Niemiec, Francji czy Hiszpanii.
Na Zachodzie standardem jest pensja
około 2 tys. euro i tyle też my płacimy
naszym kierowcom” – podkreślił prezes
firmy Dartom.
© K. Biskupska

O tym, jak zachęcić młodych ludzi do
pracy w branży TSL, rozmawiano podczas debaty „Przyszłość branży transportowej”, zorganizowanej 22 sierpnia
br. w ramach akcji społecznej „Profesjonalni kierowcy”. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele firm wspierających akcję:
Wilhelm Rożewski z Volvo Trucks, Marcin
Majak z Renault Trucks, Piotr Ogrodowicz z firmy Wielton SA, Grzegorz Piskon
z Ergo Hestii i Stanisław Rosół z Continental Opony Polska oraz Dariusz Szumacher, prezes firmy Dartom z Grodziska
Mazowieckiego, w której siedzibie odbyło
się spotkanie.

Uczestnicy debaty„Przyszłość branży transportowej”
(od lewej): Wilhelm Rożewski – Volvo Trucks, Piotr
Ogrodowicz – Wielton, Dariusz Szumacher – Dartom,
Grzegorz Piskon – Ergo Hestia, Marcin Majak – Renault
Trucks i Stanisław Rosół – Continental Opony Polska
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Trzecia edycja akcji społecznej „Profesjonalni kierowcy”
– najlepsi instruktorzy w kraju szkolą przyszłych kierowców
zawodowych. Bezpłatne szkolenia już trwają, ale są jeszcze
wolne miejsca. Osoby zainteresowane udziałem muszą
wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej
poświęconej akcji: www.profesjonalnikierowcy.pl

Jak zauważył Marcin Majak z Renault
Trucks, z rozmów z uczestnikami szkoleń organizowanych w ramach akcji „Profesjonalni kierowcy” wynika, że ogromne
znaczenie ma ich komfort pracy. „Kierowcy coraz częściej zwracają uwagę na
to, jakiej klasy samochodami dysponują
firmy transportowe. Ma to duży wpływ
na ich decyzję dotyczącą wyboru miejsca
zatrudnienia” – podkreślił.
To, że liczy się także klasa pojazdu,
potwierdził Dariusz Szumacher. „Preferowane są auta nowoczesne i komfortowo
wyposażone. Najstarszy ciągnik siodłowy
w naszej firmie ma zaledwie 21 miesięcy, ponieważ kierowcy preferują pracę
w firmach, które dysponują nową flotą”.
Nie bez znaczenia dla kierowców jest
również fakt, że takie nowoczesne samochody są po prostu bezpieczniejsze.
Na ten temat wypowiedział się Grzegorz Piskon z firmy ubezpieczeniowej
Ergo Hestia: „Wykorzystanie we flotach
pojazdów zaopatrzonych w innowacyjne
rozwiązania obniża szkodowość, co można
zaobserwować w statystykach firm ubezpieczeniowych. Jest to również jednym
z czynników, które mają wpływ na zmniejszenie liczby wypadków na drogach”.

© Profesjonalni kierowcy

Nie tylko za ile, ale i czym jeździć

Jak zatem zachęcić młodych
do jazdy za kółkiem?
Zapotrzebowanie polskich przewoźników na aktywnych zawodowo kierowców jest ogromne. „Cała branża transportowa będzie musiała przejść zmiany,
by bardziej dostosować się do oczekiwań
potencjalnych pracowników, myślę tu
zwłaszcza o młodym pokoleniu wchodzącym na rynek pracy. Być może przewoźnicy zmuszeni będą tak planować logistykę
transportu, by nie zniechęcać potencjalnych kierowców zbyt długimi trasami
i zbyt długą nieobecnością w domu” –
mówił Piotr Ogrodowicz, dyrektor handlowy w firmie Wielton SA. „Branża potrzebuje także wzmocnienia swojego
wizerunku, który dziś niedostatecznie

56 | WRZESIEŃ 2018 | Transport – Technika – Biznes

pokazuje duży potencjał tego zawodu.
Wielu młodych ludzi nawet nie zdaje
sobie sprawy, jak atrakcyjna może być
praca kierowcy i jaki niesie ze sobą potencjał rozwoju” – dodał.
Polskie firmy transportowe stoją obecnie przed ogromnym wyzwaniem: jak zapewnić pracownikom warunki podobne
do tych oferowanych na Zachodzie, jednocześnie pozostając konkurencyjnymi
na międzynarodowym rynku. „Mamy
bardzo silną pozycję wśród zagranicznych przewoźników i zdołamy ją utrzymać. Jest jednak jeden podstawowy warunek – musimy zadbać o pracowników”
– trafnie podsumował debatę Marcin
Majak z Renault Trucks.

Opracowała Katarzyna Biskupska
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Katarzyna Biskupska

Bo liczy się pasja
do ciężarówek i ścigania
Wyścigi ciężarówek to dyscyplina sportów motorowych stosunkowo mało
znana w Polsce. W Europie cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów,
którzy wywodzą się nie tylko z branży transportowej.

ruck Racing to impreza motorowa przyciągająca na tory wielotysięczne grupy fanów, dostarczając
im sporej dawki emocji. Rywalizacja na
torze wyścigowym i towarzysząca temu
adrenalina to pasja, sposób na życie i odskocznia od codziennych obowiązków
dla kierowców – często właścicieli firm
transportowych i motoryzacyjnych –
o których się mówi, że w ich żyłach płynie benzyna (a właściwie olej napędowy)
zamiast krwi.

Francuzi, Anglicy i Hiszpanie nie
muszą jeździć daleko, aby regularnie kibicować swoim ulubieńcom. W ich krajach, oprócz rund Mistrzostw Europy FIA,
od wielu lat organizowane są rozgrywki
krajowe. W tegorocznym sezonie wyścigów ligi francuskiej Truck Racing French
Championship startuje zawsze 20–26
ciężarówek. Eliminacje odbywają się na
6 francuskich torach – w Castellet, Nogaro, Magny-Cours, Charade, LeMans

i Albi, a celem jest zdobycie tytułu Mistrza Francji 2018. W tej serii już drugi sezon ściga się Grzegorz Ostaszewski –
pierwszy i jak dotąd jedyny Polak startujący w wyścigach ciężarówek. Aktualnie
jeździ we francuskim zespole Team14,
który, co warto podkreślić, od 1995 r.
tworzy grupa pasjonatów wyścigowych
i doświadczonych mechaników, członków fabrycznej ekipy Renault Trucks de
Blainville. Sam Dominique Kolow, szef
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teamu, pracował w fabryce francuskiego
producenta przez 40 lat. Team14 jest
obecnie jednym z najlepszych zespołów,
wielokrotnie zajmował miejsce na podium Pucharu Francji w zespołowej klasyfikacji generalnej, a w rozgrywkach
europejskich plasował się w pierwszej
dziesiątce.

Sport dla mas
Imprezy ligi francuskiej są bardzo
widowiskowe, gdyż pięciotonowe ciężarówki wyposażone w podrasowane prawie 1200-konne silniki z ponad 5000 Nm
momentu obrotowego, przyspieszające
do 160 km/h w niespełna 7 sekund, jeżdżą na torach przystosowanych do samochodów osobowych, jest więc na nich
dosyć ciasno, są przepychanki i o kolizje
nietrudno. Zwłaszcza że zawodnicy, walcząc zaciekle o wygraną, nie oszczędzają
swoich pojazdów. Jest to stały i wręcz pożądany przez kibiców element wyścigów.
Jedynie później mechanicy mają ręce pełne
roboty, gdy w pit-stopach doprowadzają
„do ładu” uszkodzone ciężarówki.
Właśnie ta możliwość obserwowania ich pracy przy pojazdach w przerwie
między wyścigami, rozmowy z kierowcami i zrobienie pamiątkowego zdjęcia
powodują, że sport ten staje się bardzo
atrakcyjny dla kibiców, ale i popularny
również wśród producentów ciężarówek, komponentów i akcesoriów motoryzacyjnych. Zapewniają oni niezbędne

wsparcie finansowe, techniczne i produktowe. Jest to też doskonała okazja dla
firm do promocji marki i pogłębienia relacji ze swoimi partnerami biznesowymi
i klientami także poza miejscem pracy
i mniej formalnie do współdzielenia pasji
do ciężarówek.
Grzegorz ściga się w serii francuskiej wyścigów ciężarówek sponsorowany przez firmy Renault Trucks Polska,
DKV Polska i Texaco Polska. „W sportach
motorowych liczą się dobre emocje, szybkość i pracowitość. I przede wszystkim
– dążenie do doskonałości. W DKV Euro
Service podzielamy te wartości. Wraz
z naszymi pracownikami gorąco kibicujemy sukcesom Grzegorza Ostaszewskiego, który w tak młodym wieku, jako pierwszy Polak, trafił do piątki najlepszych
światowych kierowców w zawodach aut
ciężarowych” – komentuje start Polaka
Michał Bałakier, dyrektor generalny DKV
Euro Service Polska.

Połowa sezonu za nami
Połowa sezonu wyścigowego za nami
– aktualnie Grzegorz zajmuje 5. lokatę
w klasyfikacji generalnej Mistrzostw
Francji. Po ubiegłorocznym sezonie, po
debiucie w tej serii, gdy trwał proces
dopasowania ciężarówki i zgrania zespołu w międzynarodowej obsadzie, gdy
wszyscy i wszystko musiało się dotrzeć,
a koledzy konkurenci przyjąć Polaka nowicjusza do swojego grona, pierwsza po-
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To był bardzo udany początek sezonu. Nie
zapeszam, ale jestem zadowolony. Śmieję się
do siebie, że w tym sezonie udało mi się zdobyć więcej nagród niż przez poprzednie sezony razem wzięte. Tor w Nogaro był mocno
techniczny, dużo węższy niż ten w Castellet, więc potrzeba było manewrów do wyprzedzania. Ale jeżdżąc jeszcze w lidze europejskiej kilka lat temu, trenowałem na
tym torze, więc wiedziałem, na co być przygotowanym. Tor w Magny-Cours był dla
mnie nowy, jest długi i do pokonania jest
sporo zakrętów, co jest dużym obciążeniem
dla hamulców. I z tymi hamulcami miałem
w ciągu weekendu problem. Dlatego tak
bardzo cieszy zdobyte miejsce.

© D. Triquart

Grzegorz Ostaszewski

łowa obecnego sezonu jest bardzo udana.
Już w rozpoczynającej sezon wyścigowy
rundzie na torze Paul Ricard w Castellet Grzegorz Ostaszewski dwukrotnie
stanął na podium, zajmując 3. miejsce
i zdobył cenne punkty do klasyfikacji
generalnej oraz dodatkowo nagrodę Fair
Play od organizatorów.
W drugich eliminacjach w Nogaro
w ciągu weekendu polski zawodnik trzykrotnie stawał na podium na 3. miejscu.
Chociaż nie obyło się bez przykrych incydentów pierwszego dnia zmagań na tym
torze. Gdy Grzegorz prowadził w drugim
wyścigu, zdał sobie sprawę, że ma problemy ze skrzynią biegów. Musiał zwolnić,
dając się wyprzedzić dwóm rywalom, przez
co dojechał do mety jako trzeci. Skrzynia biegów wymagała jednak wymiany
przed startem w wyścigach następnego
dnia i zespół Polaka zmuszony był sprowadzić nowy mechanizm z siedziby zespołu w Paryżu – odległego o 750 km.
Nowa skrzynia biegów dotarła w niedzielę o 4:00 rano i dzięki interwencji
mechaników i zaangażowaniu całego zespołu Ostaszewski mógł kontynuować
rywalizację. Nagrodą były wspomniane
wcześniej trofea za zajęcie 3. miejsca –
dwukrotnie w wyścigu standardowym
oraz raz w specjalnym.
Trzecie eliminacje na torze w MagnyCours przyniosły Grzegorzowi kolejne
sukcesy. Pierwszego dnia Polak kończył
wyścigi na 5. miejscu, a drugiego dnia stanął na podium, zajmując 3. miejsce. Ra-
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dość była jeszcze większa, gdy po wniesionym proteście za agresywne zachowanie na torze zawodników i po przejrzeniu nagrań z kamer zawodnicy, którzy
zajęli 1. i 2. miejsce, zostali ukarani,
a Grzegorz Ostaszewski ostatecznie awansował na najwyższy stopień na podium.
Rywalizację na torze Charade podczas czwartych eliminacji Polak ukończył
na „czwórkę” – zajmował 4. miejsca w eliminacjach i na 4. miejscu kończył kolejne
wyścigi. Plasował się zaraz za czołową

trójką najbardziej doświadczonych kierowców ligi francuskiej. I mimo że, jak
opowiadał, czuł niedosyt, bo nie stanął na
podium, cały weekend uważa za bardzo
udany, gdyż przez zdobyte punkty ugruntował swoje miejsce w klasyfikacji generalnej, zmniejszając stratę do poprzedzającego go zawodnika.
Polak zajmuje aktualnie 5. miejsce
w klasyfikacji generalnej i jest to mocna
pozycja, bo od kierowcy zajmującego 6.
lokatę dzieli go 50 punktów. Grzegorz ma

reklama

26-letni Grzegorz Ostaszewski w obecnym
sezonie wyścigów ciężarówek serii francuskiej startuje za kierownicą 5,5-tonowego
Renault Premium Racing, napędzanego
przez podrasowany silnik Renault DXi13
Racing o pojemności 12,8 l, produkcji
Renault Trucks, o mocy maksymalnej
1160 KM/854 kW i maksymalnym
momencie obrotowym 5600 Nm. Pojazd
ten rozpędza się z 60 km/h do 160 km/h
w niespełna 7 sekund. Aby ścigać się
z maksymalną skutecznością, pojazd
pozbawiony jest wielu układów wspomagających, takich jak ESP, ABS i ASR, skrzynie biegów są oczywiście manualne.
Ciężarówka wyścigowa została przygotowana przez specjalistów z czeskiego zespołu MKR Technology, którzy mocno
zmodyfikowali bolid w obecnym sezonie,
m.in. wymieniając silnik na całkiem nowy,
przerabiając przednią belkę oraz całkowicie
zmieniając oprogramowanie.

ambicje na wyższą pozycję, szczególnie,
że od kierowcy z 4. miejsca dzieli go jedynie 6 punktów.
Kolejne eliminacje odbędą się 29–30
września w LeMans i 13–14 października
w Albi, gdzie zakończy się sezon.
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Paweł Miszkowski

Alfons Veer

26 lipca dołączył do zespołu FCA Poland, obejmując stanowisko dyrektora
handlowego. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat 90.
ub. w. pracował w strukturach Nissana i Forda, a przez ostatnich trzynaście
lat w Mercedes-Benz. Najpierw w Polsce na stanowiskach managing directora oraz członka zarządu, a następnie w Czechach jako szef działu marketingu i produktu na Europę Centralną (Polskę, Czechy i Austrię) oraz członka
zarządu. W tym czasie odpowiadał m.in. za opracowywanie i wdrażanie
strategii sprzedażowych, marketingowych oraz cenowych firmy, współpracę
z siecią dealerską i rozwój nowych narzędzi biznesowych. Odnosił liczne sukcesy i przyczynił się do znacznego wzrostu sprzedaży sportowych modeli
Mercedes-AMG na rynkach polskim, czeskim i austriackim. W czerwcu
rozpoczął pracę w Hyundai Motor Poland jako Senior Director.
Po niespełna miesiącu zrezygnował ze stanowiska.

Z początkiem sierpnia został dyrektorem wykonawczym Krone Commercial
Vehicles Group. Pracę w Krone zaczął 15 lat temu, zaraz po ukończeniu studiów magisterskich w zakresie zarządzania biznesem. Na koncie ma realizację kilku ważnych dla grupy projektów, takich jak budowa nowego magazynu
części i centrum logistycznego w Spelle oraz utworzenie fabryki przyczep
Krone w Tire w Turcji. W 2013 r. został mianowany dyrektorem generalnym
firmy Trenkamp & Gehle z siedzibą w Dinklage – odpowiadał przede wszystkim za rozwój osi do przyczep. Obecnie zakład produkcyjny Dinklage produkuje
dla Krone ok. 300 osi każdego dnia. Powołanie Veera oznacza w Krone znaczący krok w kierunku odmłodzenia zarządu.

Krzysztof Starzec

Adam Sikorski

Objął funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, zastępując na tym stanowisku Piotra Pyricha
z BP. Jako członek w Radzie Dyrektorów zasiada od 2013 r. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
(obecnie SGH). Ma wieloletnie doświadczenie w obszarze handlu zagranicznego. Pracę w branży paliwowej zaczął w 1994 r., dołączając do polskiego
oddziału spółki Royal Dutch Shell. W ciągu kolejnych 17 lat pełnił funkcje
kierownicze na szczeblu krajowym i w strukturach międzynarodowych,
a w latach 2007–2010 był członkiem zarządu Shell Polska. W 2011 r. został
dyrektorem działu paliw transportowych w Statoil. Po zmianie nazwy spółki
na Circle K objął stanowisko starszego dyrektora ds. paliw.

21 sierpnia został powołany na stanowisko prezesa zarządu Unimot SA –
spółki zajmującej się obrotem olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio),
gazem płynnym (LPG), a także gazem ziemnym i energią elektryczną.
Od 1992 r. współtworzy Grupę Kapitałową Unimot. Od 2015 r. jest też prezesem zarządu PZL Sędziszów SA – krajowego producenta filtrów dla motoryzacji. Ukończył Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Akademii Polonijnej w Częstochowie, a także studia podyplomowe Executive MBA.
W 2013 r. otrzymał dyplom Executive Doctor of Business Administration
– EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2015 r. jest także certyfikowanym członkiem The John Maxwell
Team, czyli licencjonowanym trenerem, nauczycielem i mówcą motywacyjnym w międzynarodowym Zespole Johna Maxwella. Jego pasją jest
tematyka przywództwa i rozwoju osobistego.
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Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
87−100 Toruñ
tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38 fax 056/ 658−66−10
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zaprosili nas
Krone na spotkanie prasowe zorganizowane
przed targami IAA.
Organizatorzy akcji „Profesjonalni kierowcy”
na spotkanie prasowe.
Firmy Bosch, Hankook, Continental, Kässbohrer, KH-kipper, Mercedes-Benz na konferencje prasowe i do odwiedzenia stoiska na
targach IAA w Hanowerze.

WE WRZEŚNIU NA ANTENACH

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” na konferencję pt. „Transport
przyszłości”.
Federal-Mogul Motorparts na spotkanie prasowe na targach Automechanika.
Volvo Trucks na spotkanie poświęcone segmentowi transportu ponadgabarytowego.
Mercedes-Benz na zwiedzanie swojej fabryki ciężarówek w Turcji.

ORAZ

Premiery w Motowizji w soboty o 16:00, a w Tele5 we wtorki o 22:25. Wszystkie godziny
emisji programu na obu antenach są dostępne na jego stronie internetowej www.naosi.pl

programu

Pierwszy odcinek wrześniowy
w cyklu „Truck Story” – ciekawie opowiedziana historia modelu Eurocargo ze stajni
Iveco; kolejna część relacji z 14. międzynarodowego zlotu Master Truck.

Drugi odcinek wrześniowy
MAN TGS 26.460 z zabudową hakową,
testowany pod kątem jego możliwości;
relacja z dziesiątego Fire Truck Show
2018, czyli zlotu pojazdów pożarniczych;
kolejna część opowieści o tegorocznym,
14. zlocie Master Truck.

Trzeci odcinek wrześniowy
rzut oka na dzieje Mercedesa Atego
dokonany przez branżowych dziennikarzy;
następna część relacji ze zorganizowanego już po raz 14. opolskiego zlotu
Master Truck.

Po wszystkich zakamarkach audycji
oprowadza znany i lubiany aktor –
Piotr Zelt. Godziny emisji powtórek
znaleźć można na oficjalnej stronie
programu www.naosi.pl oraz na profilu programu na Facebooku.
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Zastępca redaktora naczelnego
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tel. 71 783 24 16
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Wrzesień w programie „Na osi” zdominowany będzie przez piękne ciężarówki, które przez trzy
dni władały lotniskiem w Polskiej Nowej Wsi koło Opola, gdzie zjechały na 14. zlot Master Truck.
Ale nie zabraknie też miejsca na bieżące sprawy transportowców i na kilka barwnych opowieści
z dziejów różnych modeli aut. Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach:
Cyfrowy Polsat i NC+ oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5.
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W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można m.in.:
Czwarty odcinek wrześniowy
ciągnik siodłowy DAF XF Pure Excellence,
wzięty pod lupę i szczegółowo obejrzany;
w cyklu „Truck Story” – opowieść
o ciężarówce, do której jak ulał pasuje
określenie kultowa, bo przecież taka
właśnie jest Scania T; dalszy ciąg relacji
z 14. zlotu Master Truck.

Piąty odcinek wrześniowy
ciężarówki z różnych stron świata, które –
mimo wykonywania takiej samej roboty –
jednak różnią się od siebie; w cyklu „Truck
Story” – kilka kart z historii MAN-a TGA,
od jego wejścia do produkcji aż po nadejście następcy; ponowne odwiedziny
na 14. zlocie Master Truck”.

Stali współpracownicy
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Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak
Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogłoszeń, reklam
i artykułów promocyjnych, nie odpowiada jednak za ich
treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do
potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały
opatrzone wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie

Jeśli nie zdążycie na premierę któregokolwiek
z odcinków, to z pewnością znajdziecie dogodną porę z powtórką u jednego z nadawców.
A gdyby się tak złożyło, że któregoś odcinka nie
zobaczycie w telewizji, to jest szansa obejrzeć
go tydzień po premierze na stronie
internetowej programu.

niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż
numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując
się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:

Zapraszamy do oglądania!

801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

