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Pojazdy budowlane

Naczepy w 2015 – sprzedaż rośnie
Leasing. Jest coraz lepiej
Testujemy Actrosa 2543 z autocysterną
www.samochody-specjalne.com.pl

18 Ewolucja budowlanych
układów napędowych
W branży pojazdów użytkowych w centrum
uwagi od lat znajdują się pojazdy wykorzystywane w transporcie dalekobieżnym –
ciągniki siodłowe i naczepy. Stają się one
coraz bardziej wydajne i oszczędne. Jednak
ewolucja konstrukcji trwa także w świecie pojazdów budowlanych. W artykule skupimy się
na układach napędowych.

26 Konstruktorzy o wywrotkach
Maciej Kaczor, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Wielton SA, oraz Andrzej Kamionka, prezes KH-kipper, dali się namówić
na krótką rozmowę dotyczącą konstruowania wywrotek oferowanych przez dwóch największych polskich producentów pojazdów
budowlanych.

62 Naczepy w 2015 – sprzedaż rośnie
W ubiegłym roku w Polsce wzrost sprzedaży
naczep i przyczep o dmc. > 3,5 t wyniósł
15,7%. Klientom przekazano 19 144 pojazdy,
w tym 17 378 nowych naczep – to o 16,3%
więcej niż rok wcześniej.

72 Leasing. Jest coraz lepiej
W minionym roku branża leasingowa zanotowała 16,3-procentowy wzrost wartości nowych kontraktów. Na taki wynik wpływ miało
sfinansowanie aktywów o łącznej wartości
blisko 50 mld zł.

78 134 500 szklanek mleka
Prezentujemy autocysternę firmy PRO-WAM
do przewozu mleka zabudowaną na 3-osiowym podwoziu samochodu Mercedes-Benz
Actros 2543 6×2. Mimo że nie udało nam się
w pełni zaprząc tego pojazdu do pracy, to jednak nawet jazda bez ładunku dostarczyła
wielu ciekawych wrażeń.

Wywrotkowe kompendium
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Bądźmy
na bieżąco
Podsumowania minionego roku już za nami. Przebija z nich
jeden podstawowy wniosek: ubiegłoroczna sprzedaż środków
transportu była bardzo dobra, można wręcz powiedzieć, że
wyniki przekroczyły nawet najbardziej optymistyczne prognozy. I co ważne, perspektywy są również dobre.

W

iele firm transportowych wciąż jednak boryka
się z negatywnymi skutkami globalnego kryzysu finansowego lat 2008–2009. Dla nich
określenie i wdrożenie strategii mających na
celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej ma
fundamentalne znaczenie, gdyż decyduje
o kontynuowaniu działalności w środowisku
transportowym. Nieuniknioną rzeczywistością
branży transportu i logistyki jest wymóg prowadzenia bieżących – i często znacznych kosztowo – inwestycji w sprzęt i aktywa po to, by
utrzymać się na powierzchni. Tylko jasny plan
działania pozwoli przekształcić poniesione
nakłady na zysk.
Większość firm działających w branży
już ponosi znaczne nakłady, aby „pozostać”
w biznesie – są to koszty związane chociażby
z utrzymaniem floty, spełnieniem wymogów
normatywnych, rozwojem sieci parterów czy
uruchamianiem nowych i bardziej atrakcyjnych
usług. Kapitał niezbędny tylko do utrzymania
się na rynku dla wielu firm transportowych
jest już uderzeniem po kieszeni. Trzeba mieć
jednak świadomość, że brak inwestycji w nowe,
bardziej wydajne pojazdy nie wchodzi w grę,
jeśli walczymy o przetrwanie. Wzrost wydajności wynikający z wykorzystania nowych rozwiązań ma decydujące znaczenie dla ochrony
i wzmocnienia konkurencyjności. Ważne, aby
zidentyfikować źródła przewagi konkurencyjnej, które pozwolą wyprzedzać trendy
i działać z najwyższą wydajnością.

Szybkie spojrzenie na najnowsze generacje sprzętu transportowego uświadamia, że
istnieje wyraźny trend zmierzający do poprawy
efektywności i ekologiczności. Nowe, innowacyjne modele pojawiają się na rynku w szybszym
tempie niż kiedykolwiek wcześniej. Aktywa
transportowe stają się coraz inteligentniejsze,
bardziej przyjazne środowisku i wydajniejsze
i to w coraz szybszym tempie. Firmy transportowe powinny inwestować w pojazdy nowej
generacji, aby pozostać konkurencyjnymi,
oczywiście zachowując niezbędną
dyscyplinę finansową.
Jednakże tylko głębokie zrozumienie
wzorców rozwoju technologii i obowiązujących
ram prawnych pomoże uniknąć błędnego wydawania pieniędzy na sprzęt czy infrastrukturę, które szybko utracą wartość lub staną
się przestarzałe. Jest to szczególnie ważne
w transporcie drogowym, w którym pojedyncze nowe rozporządzenia mogą mieć znaczny
wpływ na branżę – chociażby biorąc pod
uwagę wymiary, masy pojazdów i tym samym
ich ładowność. Pozostanie konkurencyjnym
oznacza bycie na bieżąco z najnowszymi zmianami i unikanie inwestycji w sprzęt, który za
chwilę będzie musiał być zastąpiony innym.

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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OLIMPIADA
TECHNICZNA DAF
lutego 2016 r. w Kopalni Soli Wieliczka odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród finalistom III Olimpiady
Technicznej DAF. Najlepszym Mechanikiem DAF
2016 został po raz drugi z rzędu Paweł Parzer z firmy
Wanicki, autoryzowanego dealera DAF w Mogilanach. Pozostałymi finalistami olimpiady zostali:
Tomasz Fibig, ESA Trucks Polska o. Komorniki
(2. miejsce), Wojciech Karolik, DBK o. Białystok
(3. miejsce), Daniel Wybieracki, ESA Trucks Polska o. Iłowa (4. miejsce).

© Inter Cars
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GALA BIESIADNA 2016
– WIĘCEJ CZASU NA
REJESTRACJĘ
ajważniejsza i najbardziej wyczekiwana promocja organizowana przez
Inter Cars SA kierowana jest do kluczowych klientów – warsztatów, sklepów z warsztatem oraz firm transportowych. Jest też formą
podziękowania dla klientów i nagrodą dla najaktywniejszych. Tegoroczna odsłona Gali Mistrzów Warsztatu wystartowała 1 marca, a potrwa
aż do 9 września, czyli dłużej niż informowano
początkowo. To oznacza, że zainteresowani mają
jeszcze więcej czasu, by wziąć udział w akcji
i wygrywać cenne nagrody.
© DAF

N

Na zdjęciu od lewej: Bartosz Gruszczyński (DAF)
i Paweł Parzer (firma Wanicki) – zwycięzca
III Olimpiady Technicznej DAF
Podobnie jak w poprzednich latach w olimpiadzie
mogli wziąć udział mechanicy pracujący w autoryzowanych serwisach DAF, którzy wpisani są
do wewnętrznego systemu zarządzania szkoleniami
TMS i osiągnęli co najmniej pierwszy z czterech
poziomów wyszkolenia Basic. Do zawodów rozegranych w roku ubiegłym przystąpiło 144 mechaników ze wszystkich oddziałów dealerskich DAF.
III Olimpiada Techniczna DAF składała się z trzech
etapów rozgrywanych w 2015 r. Pierwszy etap
to kwalifikacje, które polegały na rozwiązaniu
trzech internetowych testów sprawdzających zarówno wiedzę techniczną, jak i ogólną o firmie DAF
Trucks. Etap drugi obejmował zadania serwisowe.
Każdy z uczestników wykonywał test obejmujący
zagadnienia związane z teorią, diagnostyką i naprawą pojazdów. Na jego podstawie wyłoniono
4 finalistów, którzy w trzecim etapie walczyli
o pierwsze miejsce podczas grudniowych zmagań w finale, wykonując na czas określone praktyczne zadania serwisowe.
(RP)

W tym roku impreza finałowa Gali Mistrzów
Warsztatu – Gala Biesiadna – będzie nawiązywała do tradycji gal piosenki biesiadnej. Będzie zatem doskonałe jedzenie i muzyka, wspólne
śpiewanie i zabawa oraz atrakcyjne nagrody. Tradycyjnie też podczas gali rozdane zostaną nagrody o łącznej wartości 2 mln zł. Będą to m.in.
wartościowe multikarty IC Premia Cash dołado-

wane kwotami: 10 tys. zł (za zajęcie 1 m-ca),
8 tys. zł (za 2 m-ce), 6 tys. zł (3 m-ce), 4 tys. zł
(4 m-ce) i 2 tys. zł (5 m-ce).
Gala Mistrzów Warsztatu odbędzie się w hotelu Gołębiewski w Karpaczu w dniach 7–9
października br. Podczas weekendu na laureatów czeka moc atrakcji. Dla gości Inter Cars wystąpią m.in. Kabaret pod Wyrwigroszem, Paranienormalni i Abelard Giza, a sama Biesiada
Galowa – podczas której nastąpi rozdanie nagród – potrwa do białego rana.
Aby zostać uczestnikiem konkursu, należy zarejestrować się na stronie myintercars.com.
Można to zrobić także, klikając w specjalnie
przygotowaną ikonę w aplikacji IC Katalogu Online, gdzie po zalogowaniu należy kliknąć w okno
Marketing, by wyświetliły się wszystkie aktualne konkursy i promocje prowadzone przez
Inter Cars. Wśród nich wystarczy wybrać konkurs galowy i dokonać rejestracji. Następnie już
podczas trwania akcji będzie można za pomocą
tej samej funkcji śledzić swoje postępy oraz
miejsce w rankingu. Nie jest ważne jak, ale
warto się zalogować jak najszybciej.
(KB)

ZMIANY W FIRMACH ZWIĄZANYCH
Z TRANSPORTEM CHŁODNICZYM
arrier Transicold, światowy lider w produkcji urządzeń dla transportu chłodniczego, przejął holenderską firmę TRS
Transportkoeling b.v. „Przejęcie TRS pozwala naszej firmie rozszerzyć gamę urządzeń napędzanych od silnika pojazdu i zintensyfikować dążenie
do rozwijania zrównoważonego łańcucha chłodniczego” – powiedział Victor Calvo, wiceprezes i dyrektor generalny Carrier Transicold Truck Trailer.

C

Firma TRS została założona w 1981 r. Z lokalnego przedsiębiorstwa usługowego przekształciła
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się w międzynarodowego producenta proekologicznych urządzeń chłodniczych dla ciężarówek, naczep i kontenerów do przewozu ładunków w temperaturze kontrolowanej. Projektuje,
wytwarza i serwisuje agregaty o napędzie hydrauliczno-elektrycznym, zasilane od silnika pojazdu. Dzięki tej technologii urządzenia TRS są
oszczędne w eksploatacji, bardzo ciche, a ich serwis łatwy. Jak deklaruje zarząd Carrier Transicold,
połączenie możliwości obu firm zapewni klientom jeszcze lepszą ofertę wzbogaconą o nową
technologię.
(KW)
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BEZ WINIETEK,
ZA TO Z OBU
dniem 1 kwietnia Belgia rezygnuje z winiet,
a wprowadza opłaty drogowe naliczane
elektronicznie. Płacić muszą właściciele samochodów powyżej 3,5 t dmc., wyjątkiem są pojazdy wojska, obrony cywilnej, straży pożarnej, karetki pogotowia, a także pojazdy rolnicze i leśne.

© Krone

Z
NOWA PRZYCZEPA
DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH KRONE
oad Carrier to nowa 2-osiowa przyczepa
z obrotnicą do transportu materiałów
budowlanych. Masa własna przyczepy
to prawie 3500 kg, a ładowność ok. 14 500 kg.
Pokład ładunkowy może mieć długość 6500,
6900, 7100 lub 7300 mm, szerokość to 2480 mm.

L

Doskonałą stabilność przyczepy Load Carrier
zapewnia odporne na zniekształcenia podwozie oraz wodoodporna uszczelniona podłoga
z płyt o grubości 30 mm. Anodowane ściany
boczne wykonano z metali lekkich (wysokość

1000 mm). Każda ma dwie klapy burtowe,
które łatwo się odchyla i zdejmuje. Ciągłe ściągi
kotwowe zapewniają dodatkową stabilność.
W wyposażeniu podstawowym znajdują się
składane schodki zintegrowane w burtach. Jako
opcję można zamówić wspomaganie podnoszenia burt.
Stalową ścianę czołową przyczepy Load Carrier
wzmocniono od wewnątrz płytą z grubej sklejki.
Do zabezpieczania ładunku Krone poleca Multi
Rail – szynę ładunkową, która w połączeniu
z ramą zewnętrzną Multilock zapewnia liczne
punkty mocowania. Praktycznym rozwiązaniem
jest również duża skrzynia narzędziowa ukryta
w bocznej osłonie przeciwnajazdowej. Kłonice
wtykane, np. do transportu rur do kanalizacji zewnętrznej, można zamówić dodatkowo, podobnie jak skrzynię do przewożenia kłonic. (KW)

Nowe stawki zależą od liczby przejechanych kilometrów, kategorii drogi (płatna/niepłatna), poziomu
emisji spalin i masy pojazdu. Będą też zależne od
decyzji samorządów w regionach – Flandria, Walonia i Bruksela odrębnie ustalały ich wysokość.
Dla przykładu: we Flandrii, Walonii i na autostradach Brukseli samochód o masie 12–32 t i normie Euro 0 zapłaci 0,19 euro za kilometr, a na drogach krajowych Brukseli 0,26 euro. Taki sam
pojazd, ale spełniający normę Euro VI będzie płacił
odpowiednio 0,12 euro i 0,17 euro, przy czym
w Walonii trzeba do tego jeszcze doliczyć VAT.
Szczegółową tabelę opłat można znaleźć na stronie internetowej viapass.be.
Naliczanie opłat odbywać się będzie za pomocą
specjalnych urządzeń pokładowych OBU (On Board Unit). Będą wypożyczane za kaucją (135 euro)
na granicy. OBU zamontowane w kabinie prześledzi
drogę i zliczy, ile kilometrów samochód przejedzie
po płatnych odcinkach. Następnie wyśle raport do
centrum, które wygeneruje rachunek.
(KW)

PRODUKTY KH-KIPPER
NA BAUMIE
terminie 11–17 kwietnia w Monachium odbędą się Światowe Targi
Maszyn, Pojazdów i Sprzętu dla Przemysłu Budowlanego, Materiałów Budowlanych
i Górnictwa, czyli Bauma. Gigantyczna impreza organizowana jest od roku 1954, obecnie odbywa
się co 3 lata. Jednym z polskich wystawców będzie kielecka spółka KH-kipper , która zaprezentuje
gościom targów swoje produkty dla branży budowlanej i kopalnianej (modele zabudów trójstronnych W3H, W3A oraz W3F, a także zabudowy tylnozsypowe W1M i W1C). W sumie producent
pokaże 7 produktów. Większość będzie znajdowała
się na stoisku KH-kipper, ale niektóre zabudowy
zostaną pokazane przez partnerów firmy: MAN
Truck&Bus, GINAF Trucks i Hyva Germany. (KW)

© KH-kipper

W
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60 SOLARISÓW NOWEJ
GENERACJI W KRAKOWIE
czerwcu na ulice Krakowa wyjedzie 60 nowych Solarisów
Urbino 12. Wyraźnie różnią się designem od modeli obecnie jeżdżących po mieście. Pojazdy zapewnią pasażerom
m.in. bardziej przestronne wnętrze i więcej miejsc siedzących dostępnych
z niskiej podłogi, a kierowcy zasiądą w bardziej ergonomicznej kabinie z lepszą
widocznością. Na pokładzie każdego autobusu zamontowane zostaną
trzy porty USB do ładowania baterii smartfonów lub tabletów.
© Thermo King

W

Pojazdy będą napędzane ekologicznymi silnikami firmy DAF spełniającymi
normy emisji spalin Euro VI. Nowością będzie system rekuperacji energii.
Odzyskiwana w procesie hamowania energia kinetyczna po przekształceniu
na elektryczną jest gromadzona w superkondensatorach. Następnie można
ją wykorzystać do zasilania instalacji elektrycznej autobusu. To rozwiązanie pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa.

WSPÓLNE DZIEŁO DHL
I THERMO KINGA

„Zamawiając nowe autobusy, zwracaliśmy uwagę, aby były to pojazdy gwarantujące pasażerom wysoki komfort podróży. Dodatkowo oczekujemy pojazdów spełniających najwyższe europejskie normy związane z ochroną
środowiska. Warto także pamiętać, że dostawy autobusów będą realizowane w ramach unijnego projektu” – podkreślił Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie.
(KW)

otnisko Heathrow w Londynie testuje nowy pojazd. Będzie on
służył do cateringowej obsługi naziemnej samolotów. Jest wspólnym dziełem DHL – dostawcy usług logistycznych i Thermo Kinga,
producenta rozwiązań do kontroli temperatury w transporcie.

L

„Wyjątkowość konstrukcji naszego pojazdu polega na tym, że podczas przejazdu podlega on obowiązującemu na terenie portu lotniczego ograniczeniu
wysokości do 4 m. Jednak po połączeniu z samolotem dach pojazdu
unosi się i można uruchomić wewnętrzny podnośnik” – mówi Martin
Bryce, dyrektor techniczny DHL na Wielką Brytanię i Irlandię. – Dzięki temu
samochód może osiągnąć o 80% większą ładowność, co zwiększy sprawność obsługi na terenie lotniska” – dodaje.

DOBRY ROK MERCEDESA
półka Mercedes-Benz Polska odnotowała w 2015 r. obroty w wysokości 3744 mln zł, co oznacza 18,1% wzrostu w porównaniu
z rokiem 2014. To najlepszy dotąd wynik w historii firmy. Swój
wkład ma tu sprzedaż samochodów ciężarowych. Największy wzrost zanotowano w segmencie pojazdów o dmc. 6–16 t, w którym sprzedano
306 pojazdów – o 24,5% więcej niż w 2014 r. Łącznie w 2015 r. klienci
Mercedesa zarejestrowali 3555 pojazdów: 2707 ciągników siodłowych,
542 podwozia pod zabudowę i wspomniane już 306 samochodów w segmencie 6–16 t.

S

Jako urządzenie zapewniające kontrolę temperatury wewnątrz pojazdu wybrano agregat Thermo King UT-1200. Został on specjalnie zaprojektowany
do montażu dolnego w samochodach ciężarowych i przyczepach. Jest wydajny i trwały, a dodatkowo cechuje go niskie zużycie paliwa i niski poziom emisji zanieczyszczeń.
(KW)

FABRYKA CIMC SILVERGREEN
SPRZEDANA
eri, jeden z największych producentów szalunków i rusztowań,
wykupił nieczynną fabrykę CIMC Silvergreen w Günzburgu (Niemcy). Wybudował ją w 2013 r. chiński koncern CIMC, planując uruchomienie tam produkcji naczep pod własną marką CIMC Silvergreen.
Miały to być naczepy kurtynowe i plandekowe, chłodnie i nadwozia wymienne działające w ramach systemu BDF. Teren fabryczny o powierzchni
135 000 m2 uzupełniał możliwości mniejszego zakładu w Weißenhorn, oddalonego od Günzburga o 25 km. Produkcja nigdy nie ruszyła. W 2014 r.
Chińczycy z dnia na dzień wycofali się z inwestycji. Mimo wielu spekulacji w mediach koncern nie skomentował tej decyzji.

© Daimler

P

Również rynek dostawczych Mercedesów wzrósł we wszystkich segmentach. W Polsce zarejestrowano łącznie 5212 samochodów dostawczych, w tym: 1416 Vito i klasy V, 3264 Sprintery i 532 Citany. Premierą
roku było Marco Polo.
(KW)
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CIMC wciąż jest obecny w Europie. Działa pod nazwą CIMC Vehicle Europe,
oficjalnie prowadzony jest przez dyrektorów zarządzających: Wolfganga
Schustera and Rui Zhana. Spółka zależna: CIMC Trailer Poland zakupiła grunt
i nieruchomości w Gdyni w 2015 r., ma tam powstać fabryka naczep. (KW)
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© Bridgestone

Znając ten problem, Bridgestone od 2010 r. współpracuje z Indonezyjską Agencją Oceny i Zastosowania Technologii (ang. Indonesian Agency for the
Assessment and Application of Technology) oraz
wieloma ośrodkami akademickimi w celu promocji rozwoju technik szybkiego wykrywania zgnilizny korzeni.

BRIDGESTONE
„LECZY” DRZEWA
KAUCZUKOWE
ridgestone opracował technologię do
szybkiego i dokładnego wykrywania infekcji korzeni drzew kauczukowych, które
wciąż stanowią podstawowe źródło kauczuku naturalnego używanego przy produkcji opon.

B

Zgnilizna korzeni to choroba wywoływana przez
patogen roślinny Rigidoporus microporus – rodzaj
grzybów strzępkowych atakujących drzewa kauczukowe. Infekując korzenie oraz niszcząc ich system,
sprawia ona, że drzewa kauczukowe usychają.
Wczesne wykrycie choroby było dotąd trudne i nie
istniały skuteczne środki jej zapobiegania.
W Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jest uprawianych ponad 90% kauczuku naturalnego na
świecie, infekcja korzeni stale się rozprzestrzenia.

Firma we współpracy z Eiken Chemical Co., LTD
opracowała metodę LAMP (ang. Loop-Mediated
Isothermal Amplification), technikę diagnostyczną
wykorzystującą biotechnologię, która polega na
amplifikacji wybranej sekwencji DNA patogenów
w glebie w celu wykrycia ich obecności. Metoda
LAMP może łatwo potwierdzić obecność patogenu
w glebie bez użycia specjalistycznego sprzętu.
Oczekuje się, że technika ta pomoże ograniczyć
rozprzestrzenianie się choroby z zarażonych drzew
na zdrowe. Firma Bridgestone opracowała odczynniki na podstawie struktury genetycznej patogenów wywołujących chorobę.
(RP)

OPONY GOODYEAR
W TEŚCIE EFFICIENCY
RUN 2015
pony Goodyear FUELMAX zamontowane
na pojazdach ciężarowych Mercedes-Benz, biorących udział w programie
Mercedes-Benz Efficiency Run 2015, przyczyniły
się do ogólnego zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 14%.

O

W jazdach wzięły udziały firmy przewozowe DB
Schenker Logistics i Grosse-Vehne, które testowały
zestawy ciągnik–naczepa wyposażone w opony
Goodyear FUELMAX. W ramach Efficiency Run
wykorzystano Mercedes-Benz Actros 1842 oraz
Actros 1845 wyposażone w komponenty powszechnie dostępne na rynku oraz system Predictive Powertrain Control (PPC). W pojazdach
zastosowano również zoptymalizowane pod względem wagi naczepy Krone Eco, które wyposażono
w elementy zmniejszające opór aerodynamiczny.
W ciężarówkach zamontowane zostały opony
Goodyear FUELMAX S 315/70 R22,5 na osiach

© Daimler

Zorganizowane w ramach programu jazdy testowe
miały za zadanie zademonstrowanie, że zużycie
paliwa, a co za tym idzie emisję CO2 można znacznie ograniczyć, jeżeli wysiłki optymalizacyjne zostaną skierowane nie tylko na technologie silnikowe, lecz na pojazd jako całość.
przednich, Goodyear FUELMAX D 315/70 R22,5
na osi napędowej oraz Goodyear FUELMAX T
385/55 R22,5 na osiach naczepy.
FUELMAX to najbardziej wydajna paliwowo linia
opon ciężarowych Goodyear. Najważniejszą zaletą tego ogumienia jest niski opór toczenia, który
osiągnięto bez pogarszania innych kluczowych
parametrów, takich jak żywotność czy skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni.
„Wyniki testów wyraźnie wskazują, że floty mogą
ograniczyć zużycie paliwa i emisję CO2 wyko-

rzystując wyposażenie dostępne dziś na rynku. Prosty wybór wysokojakościowych opon o niskim
oporze toczenia, takich jak FUELMAX, może mieć
na to bardzo pozytywny wpływ. Kolejnych dowodów dostarczyły wewnętrzne testy przeprowadzone
przez niemiecką flotę Spedition Bartkowiak. Uzyskane przez nich wyniki potwierdziły potencjalną
oszczędność nawet 1,6 l paliwa na 100 km na
każdy pojazd ciężarowy wyposażony w opony
Goodyear FUELMAX” – powiedział Peter Platje,
dyrektor Goodyear ds. sprzedaży opon do pojazdów ciężarowych na pierwsze wyposażenie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
(RP)
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Dariusz Piernikarski

Wytrzymała, bezpieczna, szybka. Także w wywrotkach coraz większą rolę
zaczyna odgrywać nowoczesna technologia. Klienci mają ogromny wybór
i muszą decydować o odpowiednich grubościach ścian, urządzeniach
zamykających czy instalacjach hydraulicznych. Równie zasadne jest
zwrócenie uwagi na dostępność sieci serwisowych.

el w branży budowlanej jest podstawowy i prosty. Trzeba dotransportowany na miejsce przeznaczenia ładunek uzdatnić do dalszego
wykorzystania tak szybko jak to możliwe
i przy jak najmniejszym nakładzie pracy.
Fizycznie rzecz ujmując, przy użyciu jak
najmniejszej siły konieczne jest przemieszczenie dużego ciężaru – jest to nic
innego jak wykonanie pracy.
Już na początku XX w. bracia Franz
Xaver i Josef Meiller wpadli na pomysł,
że rozładunek luźnych materiałów sypkich przebiegać będzie znacznie szybciej,
gdy skrzynia z ładunkiem zostanie uniesiona do góry i przechylona.

© Meiller Kipper

© Renault Trucks

Wywrotkowe
kompendium

Typowa stalowa wywrotka tylnozsypowa z muldą półokrągłą – tu model Meiller P436 (dmc. 36 t)
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Trójwymiarowy model kompletnej
zabudowy wywrotki tylnozsypowej
KH-kipper W1U wraz z ramą pośrednią (z lewej) oraz model 2-osiowej
naczepy samowyładowczej Schmitz
Cargobull S.KI Light (z prawej)

Pierwsze modele wywrotek powstały
Pochylenie ściany
już w początkach istnienia samochodów przedniej typowo pod
kątem 20° ułatwia
ciężarowych, w 1904 r. pojawiły się np.
konstrukcje braci Meiller i Karla Hein- mocowanie siłownika
i zmniejsza przywieraricha Kässbohrera.
Nadwozia wywrotek mają różne kształ- nie sypkiego ładunku,
ściana pionowa to
ty i rozmiary. W przeszłości zdecydowana
większa objętość
większość producentów rozwijała swoje
skrzyni i łatwiejszy
własne projekty i konstrukcje, aby proprzewóz towaru
dukowane pojazdy były jak najbardziej
na paletach
wytrzymałe, niezawodne i ekonomiczne
w eksploatacji. Obecnie wyprodukowanie najlepszego nadwozia wywrotki jest
uzależnione najpierw od wyboru właściwego materiału konstrukcyjnego, a potem
Unoszona platforma ze ścianami,
od optymalnego dopasowania konstrukczyli skrzynia wywrotki, określana jest
cji zabudowy do właściwości zastosowatypowo jako mulda lub koleba. Podczas
nych w nim materiałów.
podnoszenia siły przenoszone są na konstrukcję podwozia jedynie w kilku punktach. Skrzynia spoczywa zazwyczaj
płasko na ramie pomocniczej zamocoBudowlane pojazdy samowyładowcze
wanej do podwozia samochodu ciężaro– wywrotki mają unoszoną skrzynię ławego lub bezpośrednio na ramie głównej
dunkową. Za jej unoszenie odpowiada
naczepy, lub w przypadku wywrotek
siłownik hydrauliczny – czołowy (przedni)
dwu- lub trójstronnych podparta jest na
lub podskrzyniowy (centralny). Kierudwóch wysięgnikach wywrotu. O ile w wynek wysypywania określają otwierane
wrotkach tylnozsypowych kierunek podściany – najprostszą formą są wywrotki
noszenia skrzyni określony jest przez
tylnozsypowe wyposażone w tylko jedną
ułożyskowaną ślizgowo oś wywrotu (wał
uchylną ścianę (klapę tylną), najbardziej
wywrotu), o tyle w przypadku wywrotek
złożone to wywrotki trójstronne, w któdwu- lub trójstronnych kierunek wywrotu
rych uchylne ściany boczne i ściana tylna
musi być określony wcześniej przez kiepozwalają na rozładunek na boki i do
rowcę. Zazwyczaj służą do tego przetyłu. Ze względu na kształt skrzyni wykładane sworznie – wkładane w odporóżniamy wywrotki prostokątne oraz
wiednie otwory w wysięgnikach wywrotu
półokrągłe (tzw. half-pipe).
z tyłu lub po jednej ze stron skrzyni. Obec-

Technika wywrotu

nie sworznie konstruowane są w ten
sposób, iż możliwe jest ich włożenie
tylko po jednej stronie lub tylko z tyłu.
W charakterystyce konstrukcyjnej
skrzyń ładunkowych występują duże
różnice. Dotyczy to zarówno założeń konstrukcyjnych, użytych materiałów, jak
i technologii wykonania. W zależności od
wersji pojemność muldy może wynosić
od 20 do 80 (90) m3. Muldy powstają zazwyczaj w systemie modułowym, wykorzystuje się zunifikowane komponenty
konstrukcyjne, zatem zmiana objętości
nie stanowi zbyt dużego wyzwania.
Przy zachowaniu stałej szerokości
wewnętrznej w skrzyniach o przekroju
prostokątnym (min. 2440 mm) zróżnicowanie objętości uzyskuje się, modyfikując długość skrzyni lub wysokość burt

© D. Piernikarski

© KH-kipper

© Schmitz Cargobull
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bocznych. Skrzynia w ogólnym ujęciu jest
konstrukcją o charakterze wręgowym.
Muldy stalowe i aluminiowe konstruuje się
praktycznie według identycznych zasad.

Skrzynia ładunkowa
Początkowo podłogę wywrotek konstruowano z pojedynczego arkusza blachy, w niektórych odmianach wzmocnionego w części tylnej. Od spodu podłogę
wzmacniano, stosując poprzeczki lub
profile wzdłużne (podłużnice). Grubość
blachy i rozkład profili wzmacniających
określały, jak szybko i w jakim zakresie
arkusz ulegnie pofałdowaniu. Przyczyną
tych deformacji jest zazwyczaj to, że do
wnętrza muldy materiał sypki dość często
bywa bezceremonialnie wrzucany z dużej
wysokości z taśmociągów, łyżek koparek
czy ładowarek. Podobnym deformacjom
podlegają ściany boczne. Podłogi zabudów,
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w których siłownik hydrauliczny znajduje
się centralnie pod skrzynią, mają dodatkowe wzmocnienie, tam gdzie umieszczona jest głowica siłownika. W ramie podwozia mocowana jest specjalna wahliwa
kołyska, na której wspiera się siłownik.
Połączenie skrzyni wywrotki z ramą
pomocniczą (pośrednią) samochodu ciężarowego lub ramą główną w naczepach
w przypadku wywrotek tylnozsypowych
następuje za pośrednictwem wału wywrotu w części tylnej. W wywrotkach dwulub trójstronnych do ramy mocowane

© Meiller Kipper

Naczepa – wywrotka stalowa Meiller MHPS
43/3 oferowana jest w wersji długiej
(9710 mm) lub krótkiej (8710 mm), objętość
skrzyni od wysokości burt zawiera się w przedziale 19–33 m3 (krótka) lub 21–37 m3 (długa);
w zależności od wyposażenia ładowność
wynosi 32 285–33 010 kg

luz między ramą a zabudową. To w ekstremalnych przypadkach może prowadzić
do obniżenia stabilności poprzecznej podczas operacji wywrotu lub wydłużenia
czasu opuszczania skrzyni. Połączenia
obrotowe to przeguby kulowe lub rzadziej – sprzęgła kłowe.

Problem zużycia

© D. Piernikarski

Zużycie (lub odporność na ścieranie)
jest najbardziej dyskutowanym zagadnieniem, jeśli chodzi o budowę wywrotek, w szczególności aluminiowych. Wiele
istniejących niepewności co do odporności różnych materiałów na ścieranie
oraz różne rodzaje przewożonego ładunku
sprawiają, że właściwy dobór materiału,
z jakiego ma być wykonana skrzynia ładunkowa w zależności od rodzaju transportowanego materiału sypkiego, jest
sprawą kluczową, jeśli chodzi o wytrzymałość i trwałość zabudowy.

Podłoga skrzyni od spodu jest wzmacniana
poprzeczkami z profili typu U, w miejscu
mocowania głowicy siłownika potrzebne
są dodatkowe wzmocnienia

Ciężka wywrotka kopalniana ma dach osłaniający
kabinę, szpanty wzmacniające na burtach oraz
mechanicznie otwieraną
klapę tylną

są centralnie rozmieszczone wsporniki
(poprzeczki) ze specjalnymi łącznikami.
Oś wywrotu umieszczona w tylnej
części pojazdu jest trwale połączona
z podłużnicami poprzez spawanie lub
połączenia gwintowe. Oś wywrotu typowo
podparta jest w łożyskach ślizgowych,
które wymagają regularnego smarowania. Gdy uzupełnianie smaru w łożyskach
nie odbywa się regularnie, zwiększa się

14 | MARZEC 2016 | Transport – Technika – Biznes

Intensywność zużycia powierzchni
może się znacznie różnić w zależności od
rodzaju ładunku. Stwierdzono, że w bardzo dużej mierze rodzaj ładunku jest tu
czynnikiem decydującym. Wyroby miękkie, takie jak produkty rolne, mają działanie znacznie mniej ścierne niż produkty
mineralne. W przypadku produktów mineralnych, takich jak kamień, piach, cement, kreda itp., wielkość, kształt (ostrość)
i twardość przewożonego materiału jest
najbardziej krytycznym czynnikiem w odniesieniu do ścierania (w badaniach laboratoryjnych wykazano, że nawet zmiana
typu piasku zwiększa zużycie do 35%).
Nawet same produkty zużycia działają
jako dodatkowe źródło zużycia ściernego. Należy również brać pod uwagę
liczbę cykli wywrotu. Im częściej skrzynia jest przechylona, tym częściej występuje ścieranie. Liczba cykli liniowo
wpływa na wielkość zużycia płyty podłogowej.

©
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Bardzo często wywrotki są wykorzystywane przez firmy transportowe do
wożenia innych produktów niż ich pierwotne przeznaczenie, dlatego wiarygodne
obliczenie trwałości podłogi (zwłaszcza
wykonanej z blachy aluminiowej) nie
jest możliwe.

Stal czy aluminium?

©W

ielton

Aluminiowe naczepy samowyładowcze (zabudowy aluminiowe na podwoziach samochodów stosowane są tylko
w najlżejszych segmentach masowych)
mają niską masę własną, dającą tym samym dużą ładowność. Prostokątna skrzynia wywrotcza z aluminium jest przeciętnie o ok. 800 kg lżejsza w porównaniu
z tradycyjną, stalową, o podobnych rozmiarach. Porównajmy masy własne różnych typów naczep samowyładowczych:
• wywrotki stalowe typu half-pipe: 5900–
7200 kg (wersje light – 4900 kg),

Ściany wywrotek
Wywrotki tylnozsypowe mają trzy
ściany zespawane z płytą podłogową.
Podobnie jak podłoga ściany boczne
mogą być z zewnątrz wzmocnione profilami – żebrami, wzmocnienia te (tzw.
szpanty) są rozmieszczane pionowo lub
skośnie na całej długości ściany. Burty
wzmacniane szprosami są obecnie z zasady stosowane w skrzyniach wywrotek stalowych przeznaczonych do najtrudniejszych zastosowań (np. wywrotki
kopalniane).
Wraz z rozwojem muld o przekroju
półokrągłym (tzw. half-pipe) możliwe
stało się ograniczenie wzmocnień ścian
bocznych do profilu górnego i dwóch
stabilizujących wzmocnień pionowych
w przedniej i tylnej części skrzyni. W skrzyniach o dużej objętości w dalszym ciągu
użebrowanie ścian jest konieczne.
Skrzynie aluminiowe konstruowano
początkowo w klasycznych wersjach z użebrowaniem tak jak w skrzyniach stalo-

wych. Następnie do konstruowania ścian
bocznych zaczęto stosować zamknięte
panele (deski) aluminiowe, które zapewniały uzyskanie odpowiedniej sztywności
i wytrzymałości skrzyni i to przy znacznie
mniejszej masie całej konstrukcji.
Problem zużycia wewnętrznych powierzchni aluminiowych ścian skrzyni
wywrotki (ich grubość w najczęściej stosowanych wersjach wynosi 3 mm) rozwiązano, stosując dodatkowe wzmocnienia ścian bocznych blachą aluminiową
o zwiększonej odporności na ścieranie na
kilku metrach w tylnej części skrzyni. Aluminiowe skrzynie o przekroju półokrągłym mają często wzmocnienia od zewnętrznej strony, które na pierwszy rzut
oka nie są zauważalne. Są to specjalnie
kształtowane profile zamknięte, przejmujące funkcje żeber wzmacniających.

Ściany przednie i klapy tylne
Ściany przednie wywrotek muszą przenieść obciążenia, jakie powstają podczas
realizacji wywrotu – to do nich mocowane
są siłowniki hydrauliczne. W wywrotkach tylnozsypowych (zarówno w zabudowach, jak i naczepach) spotykamy
ściany nachylone (typowo 20°) bądź pionowe (ściana pionowa ułatwia przewóz
ładunku na paletach), są one zazwyczaj

Naczepy samowyładowcze z muldą stalową Wielton
Strong Master mają pochyloną ścianę przednią, a skrzynia ładunkowa w kształcie rynny jest dodatkowo zwężana ku przodowi ze wzmocnieniami ścian – taki kształt
skrzyni ułatwia rozładunek; stalowe naczepy Wielton
half-pipe dostępne są w kubaturach 24–43 m3

• wywrotki aluminiowe z ramą stalową:
4700–4900 kg,
• wywrotki aluminiowe z ramą aluminiową: do 4500 kg.
Atutem wywrotek aluminiowych jest
więc też możliwość przewozu ładunków
objętościowych – typowo producenci
oferują aluminiowe skrzynie ładunkowe
o objętości rzędu 40–50 m3, ale spotyka
się również pojazdy o pojemności skrzyni
60, 80, a nawet 90 m3.

© Schwarzmüller

Aluminiowa naczepa samowyładowcza
half-pipe na aluminiowej ramie w standardowym wyposażeniu waży zaledwie
4300 kg, co pozwala na uzyskanie ładowności 29 t przy objętości skrzyni 24 m3
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W pierwszych wywrotkach skrzynia
ładunkowa otwierana była tylko na jedną
stronę. Ponieważ jednak sypki materiał
napiera na ściany, konieczne było zagwarantowanie możliwości otwarcia zamków
przy istniejącym naporze ładunku. Jeszcze w latach 60. ub. w. ściany boczne wywrotek konstruowane były z osadzanych
w stalowych profilach (typu U) drewnianych desek, które od wewnątrz pokrywano arkuszami blachy. Burty boczne
mocowano. Położenie ściany bocznej ustalano pomiędzy pionowymi kłonicami, a nie
jak to jest typowo w zabudowach skrzyniowych – przed nimi. Nacisk wywierany
przez przewożony materiał sypki nie powinien powodować usypywania się ładunku przez szczeliny powstałe przy wy-

Półokrągła wywrotka
stalowa Schmitz
Cargobull S.KI Solid
wyposażona w hydraulicznie podnoszoną klapę tylną.
Oferowana jest
w 3 długościach
skrzyni: 7,2, 8,2 oraz
9,6 m, objętości
– w zależności od
wysokości burt, zawierają się w przedziale 19–41 m3
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Rynna w tylnej części nie ma uskoku, w którym
mógłby się gromadzić wysypywany materiał

r

Burty wywrotek

giętych, odkształconych ścianach. Dlatego też ściany wyposażano w masywne
systemy ryglowania i dokręcane pasy z zawiasami, aby zagwarantować jak największą stabilność.
Z powodu tych technicznych warunków jeszcze kilkadziesiąt lat temu
najważniejszym narzędziem każdego
kierowcy wywrotki był solidny młotek.
Uderzając w rygle młotkiem, kierowca
wybijał je z otworów blokujących, a ściana
boczna opadała sama pod ciężarem napierającego na nią ładunku. Wciąż można
spotkać wiele rodzajów zabudów, które
wyposażone są w „hamulce” ściany burtowej – przede wszystkim w części tylnej.
Drewniana ściana pokryta od wewnątrz blachą została zastąpiona w latach 70. ścianą stalową z ramą wykonaną
z profili typu omega. Wadą tych konstrukcji było to, że przy szerokości zewnętrznej pojazdu wynoszącej 2500 mm
we wnętrzu skrzyni nie można było uzyskać szerokości paletowej (2×1200 lub
3×800 mm). Rozwiązaniem okazało się
zastosowanie w konstrukcji ścian bocznych zamkniętych profili aluminiowych.
Gdy dopuszczono na drogi pojazdy o maksymalnej szerokości 2550 mm, producenci wywrotek powrócili do stosowania ścian stalowych – możliwe stało się
bowiem uzyskanie 2420 mm wewnętrznej szerokości skrzyni w wywrotce prostokątnej.

© KH-kippe

nych – skrzynie, oprócz tego, że mają typowe mechaniczne zamknięcie ryglami,
doposażane są w zamki wrzecionowe
lub pneumatyczne uruchamiane przez
sprężynowe siłowniki domykające. Gwarantuje to uzyskanie maksymalnej szczelności zabudowy.
Najnowszym rozwiązaniem na rynku
są klapy wahadłowe otwierane hydraulicznie. Klapy te unoszą się wysoko ponad górną tylną krawędź skrzyni, co pozwala na swobodne wysypywanie nawet
dużych odłamków skalnych. Wcześniej
duże bryły skalne przewożono zazwyczaj
w muldach bez zamknięcia tylnego (tzw.
koleby). Przed wysypywaniem ładunku
podczas transportu chroniło klinowe
uniesienie ku górze podłogi w tylnej
części skrzyni.

© D. Piernikarski

wykonywane z jednolitego arkusza blachy
o zwiększonej grubości (powyżej 5 mm).
Pochylenie ściany przedniej zmniejsza
przywieranie ładunku. Ścianę przednią
również wzmacnia się profilami o zróżnicowanym przekroju i grubości. W centralnej części – punkcie mocowania siłownika
– występują dodatkowe wzmocnienia.
Często tylny portal w tych skrzyniach
ma zukosowanie pod kątem 17–20°,
dzięki czemu przy poziomo ustawionej
skrzyni klapa opada pod własnym ciężarem. W naczepach samowyładowczych
pochylenie klapy tylnej pozwala na wysyp do hałdy – przy klapie pionowej jej
górna część zagłębiałaby się w podłoże
przy maksymalnym wzniosie skrzyni, o ile
wcześniej nie doszłoby do wyłamania tylnej klapy wskutek kontaktu z podłożem.
W wywrotkach trójstronnych klapa
tylna ustawiona jest pionowo. Są też typowo lokalne preferencje, np. w wywrotkach eksploatowanych na rynku francuskim za odblokowanie klapy tylnej
najczęściej odpowiada kierowca – tu zaufanie do automatyki jest minimalne.
W niektórych wersjach stosowane są klapodrzwi (jedno- bądź dwuskrzydłowe)
osadzone we własnej ramie. Przy wysypie do tyłu działają one jak klasyczna
klapa wahadłowa.
Klapy wahadłowe występują zasadniczo w dwóch wersjach. Pierwsza to
klapy umieszczone wewnętrznie, zamykające obwiednię skrzyni. Z kolei druga
to klapy zewnętrzne, zamocowane do
poprzeczki tylnej ramy skrzyni i zazwyczaj wyposażone w biegnącą po całym
obwodzie uszczelkę. Pozwala to na transportowanie również ładunków wilgot-
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Umieszczenie zawiasów przy dolnej
i górnej krawędzi ściany bocznej daje podczas wysypywania liczne korzyści. Zawiasy górne pozwalały na szybki rozładunek, a po zamknięciu ściany możliwe
było wykorzystanie wywrotek prostokątnych do transportowania innych niż
sypkie materiałów budowlanych. Konieczne jedynie stało się wyposażenie
burt w zamki sprężynowe podnoszące je
ku górze, co eliminowało manualne unoszenie ciężkich przecież burt.
Wysypywanie na bok ładunku przy
uniesionej do góry burcie prowadziło
niestety do tego, że część materiału lądowała bezpośrednio na kołach lub za nimi,
ponieważ brakowało ochrony, jaką dawała burta opuszczona na dół. Rozwiązaniem technicznym okazała się hydraulicznie opuszczana burta boczna (tzw.
hydroburta), której działalnie jest podobne jak powszechnie stosowanych rynien umieszczanych w wywrotkach tylnozsypowych z wahadłową klapą tylną,
przystosowanych do współpracy z rozściełaczami asfaltu. Opuszczona do połowy
burta wymusza to, że materiał sypki ląduje na ziemi w pewnej odległości od kół
pojazdu – ułatwia to też znakomicie np.
zasypywanie wykopów czy sypanie wałów. Rozwiązania tego typu mają w swojej ofercie wszyscy liczący się producenci zabudów samowyładowczych. Po
pełnym opuszczeniu burty do pozycji
pionowej (180°) możliwe jest podjechanie wózkiem widłowym do załadunku/rozładunku pod samą zabudowę.

czekają, aż skrzynia opadnie całkowicie
na ramę – co może prowadzić do uszkodzeń. Problem ten jest znany i daje się
w prosty sposób rozwiązać. Niektórzy producenci stosują bowiem siłowniki dwustronnego działania, co powoduje, że czas
opadania skrzyni na ramę nie zależy od
działającej siły ciężkości, ale od ciśnienia
wytworzonego przez pompę. Dodajmy,
że rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w wozidłach technologicznych.

© Schmitz Cargobull

© D. Piernikarski

Wywrotki trójstronne budowane są także na podwoziach samochodów dostawczych, stając
się uniwersalnymi lekkimi pojazdami dla typowo miejskich firm budowlanych, ogrodniczych,
a także w rolnictwie; za wywrot odpowiada agregat elektryczno-hydrauliczny; w samochodach
o dmc. > 3,5 t obciążenia znamionowe wywrotki to maks. 1800 kg

dzielającego (rozdzielacza), który kieruje olej pod ciśnieniem do siłownika
hydraulicznego.
Do redukcji ciśnienia często wykorzystuje się odrębne przewody hydrauliczne. W naczepach samowyładowczych
rezygnuje się zazwyczaj z przewodów
powrotnych i drugiego obwodu, zamiast
tego wykorzystywany jest ogranicznik
ciśnienia. W wywrotkach trójstronnych
układ hydrauliczny działa pod znacznie
wyższym ciśnieniem (240 bar) niż w wywrotkach tylnozsypowych (180 bar). Gdy
naczepa wywrotka musi być często sprzęgana z innym ciągnikiem, warto pomyśleć o przełączalnej instalacji hydraulicznej ciągnika.
Obecnie na rynku oferowane są również systemy obsługi wywrotu sterowane zdalnie (pilot radiowy). Często zarzuca się kierowcom wywrotek, że nie

Na rynku pojawiają się aplikacje na tablety i telefony komórkowe pozwalające na zdalną obsługę
i monitoring pracy wywrotki – na zdjęciu aplikacja Tipper Control firmy Schmitz Cargobull

Hydraulika wywrotu
Mechanizm wywrotu to w małych
wywrotkach układy elektrohydrauliczne,
a w dużych pneumatyczno-hydrauliczne.
Pompa hydrauliczna jest tradycyjnie napędzana przez przystawkę odbioru mocy
PTO przy silniku. Dzięki powszechnie stosowanej do transmisji danych magistrali
CAN układy hydrauliczne mogą być sterowane z wielką dokładnością. Przewody
ciśnieniowe prowadzą do zaworu roz-
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Ewolucja budowlanych
układów napędowych

W branży pojazdów użytkowych w centrum uwagi od lat znajdują się pojazdy
wykorzystywane w transporcie dalekobieżnym – ciągniki siodłowe i naczepy. Stają się
one coraz bardziej wydajne i oszczędne. Jednak ewolucja konstrukcji trwa także
w świecie pojazdów budowlanych. W artykule skupimy się na układach napędowych.

ozwój układów napędowych w dużej mierze jest uwarunkowany
przez rosnące oczekiwania użytkowników w zakresie komfortu i bezpieczeństwa. Rosną również wymagania
dotyczące dynamiki jazdy i własności trakcyjnych, zwłaszcza w trudnym terenie
i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Oczekuje się również poprawy
możliwości holowania innych pojazdów.
W ciągu ostatnich 50 lat w konstrukcji samochodów budowlanych zaszło
wiele zmian, które można by uważać za
przełomowe i determinujące kierunki
rozwoju całej branży. Wśród nich wymieńmy chociażby wprowadzenie radialnych opon budowlanych, układów
hamulcowych z systemami przeciwblokującymi, zautomatyzowanych skrzyń

biegów, wspomagania układu kierowniczego czy standardowej klimatyzacji.
Oczywiście to nie wyczerpuje długiej listy.

Układ napędowy – centrum mocy
Układ napędowy pojazdu tworzą komponenty odpowiedzialne za dostarczenie
mocy do kół. Wśród nich można wymienić silnik, sprzęgło, skrzynię biegów,
skrzynię rozdzielczą (jeśli napęd jest
przekazywany na kilka osi), wał napędowy, oś (osie) napędową z mechanizmem różnicowym. Są jeszcze blokady
mechanizmów różnicowych oraz zwolnice. W pojazdach budowlanych z manualną lub zautomatyzowaną skrzynią
biegów stosowane są w dalszym ciągu
klasyczne suche sprzęgła jedno- lub wie-
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lotarczowe, choć spotykamy również
rozwiązanie ze sprzęgłami hydrokinetycznymi. W przekładni automatycznej
rolę sprzęgła pełni hydrodynamiczny
konwerter momentu obrotowego.
Układy napędowe ewoluowały z poziomu konstrukcji całkowicie mechanicznych, sterowanych manualnie przez kierowcę, stając się skomputeryzowanymi
systemami o dużym poziomie automatyzacji i autonomii działania. Wprowadzenie zaawansowanych technicznie
skrzyń biegów miało wiele pozytywnych
konsekwencji, takich jak chociażby zmniejszenie rozmiarów przekładni i uwolnienie tym samym pewnej przestrzeni w obrębie podwozia, obniżenie masy własnej
samochodu, poprawa ekonomiki paliwowej i osiągów.

.eu
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Układ napędowy
MAN TGM 4x4

©

M

ruc
AN T

k&

Bus

Zwiększone zapotrzebowanie na samochody budowlane
o niskim zużyciu paliwa i wysokich osiągach zmusiło producentów
do zaadaptowania zaawansowanych rozwiązań stosowanych
już w pojazdach transportu dalekobieżnego i uczynienia z nich
wyposażenia standardowego samochodów segmentu budowlanego. Obecnie nikogo już nie dziwi wywrotka wyposażona
w zautomatyzowaną skrzynię biegów czy podwójne sprzęgło.
Rozwiązania te obecnie są akceptowane nawet przez najbardziej sceptycznych czy też konserwatywnych użytkowników.

równaniu z konstrukcjami poprzednich generacji. Widok
chmury czarnego dymu wyrzucanego z rury wydechowej –
uważanego niegdyś za oznakę „dobrej” mocy silnika – odszedł
bezpowrotnie do lamusa.
Rozwój układów elektronicznych miał i ma nadal duży
wpływ na rozwój pojazdów użytkowych – w tym oczywiście
modeli wykorzystywanych w branży budowlanej. Elektronika
jest obecnie integralnie związana z działaniem niemal każdego
układu funkcjonalnego współczesnej ciężarówki, począwszy
od sterowania pracą silnika i układu napędowego, poprzez nadzorowanie działania układu hamulcowego i zawieszenia, sterowanie wywrotem czy pracą żurawia hydraulicznego, a na
transmisji danych diagnostycznych i zarządzaniu flotą skończywszy. Dzięki układom elektronicznym samochody budowlane stały się lepiej przystosowane do specyficznych obszarów zastosowań oraz łatwiejsze w diagnozowaniu i obsłudze,
co skutkuje zwiększoną efektywnością i produktywnością.

reklama

Rozwój dzięki elektronizacji
Pół wieku temu ciężarówki budowlane były konstrukcjami
znacznie prostszymi i jednocześnie trudniejszymi w prowadzeniu. Równocześnie ich trwałość i niezawodność były na niższym poziomie, choć trzeba przyznać, że wspomniana prostota
konstrukcji i brak komponentów elektronicznych pozwalały na
wykonywanie podstawowych napraw bezpośrednio na placu
budowy czy na trasie.

olvo
©V
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Samochody ciężarowe
Volvo wyposażane są
w zautomatyzowaną
skrzynię biegów I-Shift
z oprogramowaniem
do najcięższych zastosowań i jazdy terenowej;
I-Shift umożliwia sprawne
manewrowanie z małą
prędkością i może być
stosowana także w połączeniu z przednią osią
napędową

Chociaż w rozważaniach niemal pomijamy jednostki napędowe, to w tym miejscu należy wspomnieć o wzroście ich
trwałości. Współczesny silnik do czasu naprawy głównej jest
w stanie wytrzymać przebieg rzędu miliona kilometrów. Stało
się tak głównie za sprawą wprowadzenia innowacyjnych materiałów i technologii produkcji oraz elektronicznie sterowanych układów wtryskowych, które zaczęto powszechnie stosować na początku lat 90. ub. w. Pozytywny wpływ na trwałość
miało również zastosowanie zaawansowanych środków smarnych – olejów silnikowych, które nie tylko obniżały opory ruchu i zużycie tarciowe par ciernych w silniku, ale również pozwalały na zmniejszenie zużycia paliwa i wydłużenie okresów
między przeglądami. Wymagania w zakresie ograniczenia
emisji toksycznych składników spalin wymusiły udoskonalenie procesu spalania – w efekcie silniki najnowszych generacji spalają mniej, generując większe osiągi jednostkowe w po-
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Nie ma wątpliwości, że kolejne normy
emisyjne całkowicie zmieniły branżę
transportową. Największy wpływ miały
na koszt rozwoju produktu i stosowanych
w nim rozwiązań technologicznych. Wielu
producentów, poszukując oszczędności,
zdecydowało się na opracowanie i zastosowanie silników i układów napędowych zaprojektowanych przez własne
biura konstrukcyjne. Efekt jest jak najbar-

dziej pozytywny – wraz z rozwojem technologii maleje zużycie paliwa. W obszarze ekonomiki paliwowej z pewnością
konstruktorzy nie powiedzieli jeszcze
ostatniego słowa.
Wzrost kosztów wymusił także sięgnięcie po paliwa alternatywne. Na niektórych rynkach samochody budowlane
wyposażone w silniki zasilane paliwami
gazowymi (głównie CNG) stanowią
liczącą się alternatywę wobec klasycznych silników zasilanych olejem napę-

© D. Piernikarski
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Zastosowanie dołączanego napędu hydraulicznego osi przedniej w ciągnikach
siodłowych to rozwiązanie poprawiające zdolności trakcyjne pojazdów zaopatrzenia budowy; pierwszym producentem, prekursorem tego rozwiązania,
był MAN Truck & Bus (Hydrodrive, zdjęcie z lewej), napęd hydrauliczny wykorzystuje również Renault Trucks (OptiTrack – zdjęcie z prawej u dołu) i Mercedes-Benz (HAD – Hydraulic Auxiliary Drive, zdjęcie z prawej u góry)

dowym. Powoli wkraczają również hybrydowe układy napędowe – nie tylko
spalinowo-elektryczne – sięgnięto również po znane z budowlanych maszyn roboczych hybrydowe układy hydrauliczne.
W związku z rozbudową systemów
oczyszczania spalin sporym wyzwaniem
stała się ograniczona przestrzeń do zabudowy na ramie pojazdu. Aby zapewnić minimum swobody działania firmom
zabudowującym, konieczne stało się bardzo precyzyjne konfigurowanie wyposażenia ciężarówki (podwozia pod zabudowę) pod kątem jej przeznaczenia.
© Mercedes-Benz

Ekologia wymusza rozwój
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Produkowany przez FTE Automotive elektrohydrauliczny siłownik sprzęgła to kompaktowy
moduł pozwalający na dynamiczną i precyzyjną
kontrolę pracy sprzęgła w pojazdach użytkowych; po podłączeniu modułu do wiązki CAN
można elektronicznie sterować pracą sprzęgła
Współczesne samochody realizujące różne
zadania wyglądają podobnie widziane oczami
jedynie laika, ale zawsze są zoptymalizowane
pod kątem wykonywanych zadań. Bardziej
wyrafinowane układy elektroniczne i zintegrowane (modułowe) podejście do konstruowania pozwala na precyzyjne dopasowanie wymaganych osiągów

reklama

Zwiększona efektywność
i integracja
Samochody budowlane stawały się
bardziej efektywne, ale równocześnie bardziej wyspecjalizowane. Jeszcze w latach 60 ub. w. różnice pomiędzy typowym
samochodem budowlanym a uniwersalną ciężarówką szosową były naprawdę
niewielkie. Obecnie można powiedzieć,
że samochody te dzieli przepaść.
Wszyscy producenci samochodów ciężarowych oferują dziś układy napędowe
w wielu wariantach konfiguracyjnych.
Kiedyś w zasadzie wystarczało określenie przybliżonej mocy silnika i konfiguracji układu napędowego. Obecnie wybór silnika (spośród kilku czy nawet
kilkunastu wariantów pojemności skokowych, mocy i momentów obrotowych)
oznacza konkretny rodzaj współpracującej z nim skrzyni biegów, przekładni
głównej czy konfiguracji osi. Korzyścią dla
klienta jest ciężarówka zoptymalizowana
pod kątem efektywności i uzyskiwanych
osiągów, której poszczególne komponenty są idealnie do siebie dopasowane,
a komunikacja pomiędzy silnikiem, skrzynią i pozostałymi układami funkcjonalnymi pojazdu odbywa się w tle, niemal
bez udziału użytkownika.
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Dzięki zastosowaniu
sprzęgła kłowego
na pierwszej, drugą
oś można wyłączyć,
a następnie unieść.
Kierowca włącza funkcję, naciskając przycisk
na desce rozdzielczej.

3

Dzięki podnoszonej drugiej osi napędowej w układzie osi tandem
kierowca dysponuje dwiema osiami napędowymi (6x4), gdy samochód ciężarowy jest w pełni załadowany lub jedną osią napędową
(4x2) podczas jazdy bez ładunku,
co zapewnia wiekszą zwrotność.

W budowlanych Arocsach opcjonalnie jest stosowane turbosprzęgło
z retarderem, łączące funkcje hydrodynamicznego sprzęgła rozruchowego oraz retardera. Umieszczone naprzeciw siebie wirniki
przekładni hydrokinetycznej przekazują strumień mocy
za pośrednictwem oleju; po ruszeniu z miejsca połączenie
silnika i skrzyni biegów realizowane jest przez zwykłe
suche sprzęgło cierne; podczas hamowania
turbosprzęgło przejmuje funkcję retardera

Biorąc pod uwagę stały trend do obniżania zużycia paliwa przez pojazd, producenci muszą mieć ogólne podejście
systemowe do projektowania samochodów ciężarowych i ich układów napędowych. Praktyczna – a nawet konieczna
– staje się integracja pionowa. Konstrukcyjna integracja pojazdów daje konkretne
korzyści użytkownikom samochodów
ciężarowych – w tym także budowlanych,
ponieważ ciężarówki o wysokiej wydajności powstają z myślą o konkretnych zastosowaniach i reprezentują zoptymalizowane podejście inżynierskie. Tak ścisła
integracja daje w efekcie to, że klienci
– użytkownicy pojazdów – mają większy
zwrot inwestycji wynikający z większej
gotowości do pracy (mniej przestojów
w serwisach), mniejszego zużycia paliwa
i wyższych parametrów eksploatacyjnych:
osiągów czy możliwości trakcyjnych. In-

Osie napędowe samochodów budowlanych
stają się coraz lżejsze,
wytrzymalsze i trwalsze,
o mniejszych oporach
wewnętrznych, zwolnice
w piastach kół czy blokady mechanizmów
różnicowych sterowane
są elektronicznie
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tegracja obejmuje nie tylko tak kluczowe
elementy funkcjonalne, jak układ napędowy, ale również systemy bezpieczeństwa czy systemy telematyczne.
Integracja w tak dużym zakresie stała
się możliwa dzięki rozwojowi elektroniki.
Wielu producentów wykorzystuje okablowanie wielofunkcjonalne (np. sieci CAN
Bus), upraszczając architekturę elektryczną, zwiększając możliwości w obszarze przesyłu informacji i redukując
ciężar. Nowe możliwości transmisji danych w obrębie własnej architektury elektrycznej/elektronicznej pojazdu pozwoliły na pełniejszą komunikację i sterowanie
poszczególnymi komponentami pojazdu
i jego nadwozia. Możliwe stało się także
wprowadzenie funkcji ochronnych – zabezpieczających wrażliwe komponenty
przed przeciążeniem czy uszkodzeniem.
Przykładem może być wymuszone napełnienie miechów zawieszenia pneumatycznego przed ruszeniem (zawieszenie zostało wcześniej opuszczone np.
w celu podpięcia naczepy) lub odłączenie przystawki odbioru mocy po przekroczeniu przez silnik granicznej prędkości obrotowej.
Pokładowe systemy diagnostyczne
i telematyczne stały się standardowym
wyposażeniem współcześnie produkowanych podwozi pod zabudowę. Zaawansowane rozwiązania elektroniczne ułatwiają zarządzanie flotą – monitorowany
jest styl jazdy kierowcy, stan techniczny
pojazdu, kierowca otrzymuje wskazówki
w zakresie wyboru optymalnej trasy, poszczególne komponenty chronione są
przed niewłaściwym użyciem. W wymiarze ekonomicznym rozwiązania telematyczne pozwalają również na redukcję
nieplanowanych przestojów i poprawę
produktywności samego kierowcy. W wielu wypadkach zdalna diagnostyka pozwala na właściwą ocenę usterki i pod© Mercedes-Benz

Podnoszona druga
oś napędowa w układzie osi tandem umożliwia odłączenie i podniesienie drugiej osi
napędowej. Może być
unoszona nawet podczas jazdy.

© Voith
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© Volvo Trucks
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W celu zaspokojenia zapotrzebowania na podwyższoną ładowność – zwłaszcza w zastosowaniach kopalnianych – wielu
producentów wprowadza na rynek fabryczne pojazdy 5-osiowe
w konfiguracji 10x4 i 10x6.
Pojazdy te zapewniają zarówno
większą ładowność, jak i większą
elastyczność załadunku, a dzięki
ograniczeniu nacisku na poszczególne osie wiele z nich może samodzielnie poruszać się po drogach publicznych, co znacznie
skraca czas dotarcia na miejsce
pracy i zwiększa potencjał
osiągania dochodu

© ZF Services

jęcie decyzji o zatrzymaniu pojazdu lub
kontynuowaniu jazdy, co np. w przypadku betonomieszarki może mieć kluczowe znaczenie ze względu na ryzyko
stwardnienia przewożonego betonu.

Przez wiele lat prostota konstrukcji,
niezawodność i niski koszt produkcji
były argumentami, dzięki którym manualne skrzynie przekładniowe zajmowały dominującą pozycję na rynku. Wraz
z postępem w dziedzinie elektronizacji
i coraz większą presją na obniżanie
zużycia paliwa skrzynie zautomatyzowane zaczęto szeroko stosować w układach napędowych ciągników siodłowych.
Mimo że pierwsze generacje skrzyń zautomatyzowanych zdały egzamin w szosowych zastosowaniach dalekobieżnych,
panowało przekonanie, że w zastosowaniach budowlanych, charakteryzujących
się zwiększonym udziałem jazdy w terenie nieutwardzonym, skrzynie automa-

ZF Services jest jednym z pierwszych
producentów działających na rynku
części zamiennych mogących zaoferować ponad 70 rodzajów sprzęgieł stosowanych przez czołowych europejskich producentów samochodów
ciężarowych w pojazdach Euro VI

Automatyzacja ułatwia pracę
Brak na rynku wykwalifikowanych
kierowców to problem, który dotyczy
nie tylko transportu dalekobieżnego, ale
jest również odczuwalny w branży dystrybucyjnej i budowlanej. W jego rozwiązaniu pomagają w jakiś sposób producenci pojazdów, minimalizując wpływ,
jaki na pojazd może mieć niedoświadczony kierowca. Doskonałym przykładem
takiego podejścia jest coraz powszechniejsze stosowanie zautomatyzowanych
skrzyń biegów.

© Eato

n

UltraShift Plus to zautomatyzowana skrzynia biegów oferowana przez Eaton na rynku
amerykańskim. Rozszerzone pokrycie biegów niskich i wstecznych pozwala na jazdę
z bardzo niskimi prędkościami, szybkie
przełączanie między biegami do jazdy
do przodu i wstecznymi przydaje się szczególnie podczas prac w terenie; algorytm
uwzględnia zmiany w ciężarze pojazdu,
nachyleniu drogi i mocy silnika – zwiększa
to efektywność pracy

tyczne są rozwiązaniem lepszym. Wraz
z doskonaleniem konstrukcji, zwłaszcza
w aspekcie algorytmów doboru przełożeń
oraz czasu przełączania biegów, skrzynie zautomatyzowane zaczęto stosować
również w układach napędowych samochodów budowlanych. Pojawiły się
nawet specjalne wersje programów sterujących, przygotowane z myślą o jeździe
w trudnych warunkach terenowych.

Dobre prognozy na przyszłość
Układy napędowe samochodów budowlanych w ciągu ostatnich dziesięcioleci ewoluowały po to, by sprostać
oczekiwaniom klientów. Producenci nadal rozwijają rozwiązania pozwalające na
poprawę efektywności, osiągów i trwałości. Coraz istotniejsze znaczenie ma
również komfort i prostota obsługi. Wspólnym mianownikiem stało się dążenie do
jak największej niezawodności. Przestoje mogą zostać skrócone do minimum
dzięki wdrożeniu odpowiednio zaprojektowanych dla danego pojazdu planów
obsługowych. Tym samym obniżeniu
ulegają również koszty użytkowania.
Niestety rosnąca złożoność konstrukcji pojazdów ma także swoje negatywne
skutki. Wzrosła nie tylko cena pojazdu,
ale także koszty związane z jego utrzymaniem w gotowości operacyjnej. Wiele
operacji obsługowych wymaga obecnie
specjalistycznej wiedzy oraz zaawansowanych narzędzi diagnostycznych i naprawczych. Rynek odczuwa też poważne
braki dobrze wyszkolonego, kompetentnego personelu – nie tylko kierowców,
ale również mechaników.
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Felga Alcoa ONE – jedyna taka
Lekkie i mocne felgi Alcoa umożliwiają zwiększenie nośności pojazdów
i obniżenie kosztów operacyjnych firm, a tym samym podniesienie ich
zysków. To jednak nie jedyne zalety tych felg.

tutem felg Alcoa jest także ich wygląd, który w niezrównany sposób poprawia estetykę pojazdów i całych flot.
Szeroka gama produktów Alcoa wzbogaciła się niedawno o nową pozycję z nowym wykończeniem.

Jeszcze lepsza
Felga Alcoa LvL ONE to zaawansowana wersja
podstawowej linii produktów firmy. Jej powierzchnia jest gładsza i ma silniejszy połysk w porównaniu z produktami z aluminium szczotkowanego.
Klienci, którzy zdecydują się na zakup nowego produktu, zyskają przy niewielkiej różnicy w cenie felgę
o bardziej atrakcyjnym wyglądzie.
Tak jak wszystkie dostępne na rynku europejskim
produkty firmy, również nowa felga LvL ONE jest
produkowana w nowoczesnej fabryce Alcoa na
Węgrzech. Nowa propozycja firmy przynosi operatorom flotowym i kierowcom liczne korzyści.
Nowe felgi Alcoa LvL ONE są:
• pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych,
dzięki czemu są trwalsze i odporniejsze na
uszkodzenia,
• nawet o 47% lżejsze od standardowych felg,
co pozwala na zwiększenie nośności pojazdów,
znaczne obniżenie zużycia paliwa, a przy tym
zmniejszenie emisji CO2,
• ekonomiczne dzięki doskonałemu odprowadzaniu ciepła – temperatura robocza felg
Alcoa jest niższa o 22°C, co znacznie przedłuża trwałość opon, hamulców i części zawieszenia pojazdów,

•

atrakcyjne wizualnie dzięki gładszej i bardziej
lśniącej powierzchni w porównaniu z aluminium szczotkowanym.
Konserwacja felg LvL ONE musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Dla właściwego
połysku felg LvL ONE konieczne jest ich polerowanie. W ofercie Alcoa znaleźć można wszystkie niezbędne preparaty do pielęgnacji felg. Cały
asortyment środków do pielęgnacji i akcesoriów
Alcoa można obejrzeć na stronie www.alcoawheelseurope.com.

Właściwe akcesoria
Warto również zwrócić uwagę na akcesoria Alcoa.
Są wśród nich nowe smary montażowe oraz nowe
stalowe osłony, a także zaprojektowana od nowa
szczotka do mycia felg i tarcza Roloc Bristle. Wśród
wielu propozycji najciekawsze to:
• HUBgrease – smar zapobiegający korozji galwanicznej w okolicach otworu piasty, zalecany
podczas montażu i demontażu felg,

24 | MARZEC 2016 | Transport – Technika – Biznes

Smar zapobiegający korozji
galwanicznej
w okolicach
piasty

•

VALVEgrease – smar zapobiegający korozji
przy otworze zaworu, powodującej uchodzenie powietrza,
• ALcovers, czyli wysokiej jakości osłonki na nakrętki z logo Alcoa. Osłonki są dostępne na
nakrętki 32 i 33 mm,
• ALbrush2 – słynna miękka szczotka Alcoa
z włókna w nowej odsłonie. Nowa szczotka
ma ergonomiczną rączkę dla większej wygody użytkowania oraz gumowane krawędzie dla jeszcze większej ochrony felg podczas mycia,
• Tarcza i nakładka na polerki mechaniczne
Bristle Disc to narzędzia do łatwiejszego niż
kiedykolwiek usuwania ostrych krawędzi i korozji oraz czyszczenia powierzchni. Tarczę
można używać do czyszczenia obszarów osadzenia stopki opony, powierzchni montażowej
tarczy felgi, a także piasty. Tarcza usuwa też
ostre krawędzie spowodowane zużyciem kołnierza felgi, korozję, oksydację i zabrudzenia.
Narzędzia te oferowane są z miękkim, średnim i twardym włosiem i w dwóch średnicach.
Nowe felgi Alcoa LvL ONE wraz z akcesoriami do
mycia i konserwacji są dostępne u dystrybutorów
felg Alcoa. Z firmą Krysgum, dystrybutorem produktów firmy Alcoa na Polskę, można się kontaktować pod numerem telefonu + 48 512 72 56 86
lub mailowo pod adresem k.piotrowska@krysgum.com.pl. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.felgikrysgum.pl.
Zdjęcia: © Alcoa

| TECHNIKA |

Konstruktorzy o wywrotkach
Dariusz Piernikarski

Nowy model zabudowy kopalnianej KH-kipper
W1M o unikatowym kształcie
skrzyni bez bocznego użebrowania charakteryzuje się mniejszą wagą skrzyni,
a w ślad za tym większą ładownością.
Przy projektowaniu wykorzystano wytrzymałość i sprężyste właściwości stali
Hardox. Energia kinetyczna uderzenia,
nawet przy załadunku kamieni
o dużej frakcji, jest doskonale rozpraszana

Maciej Kaczor, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego
Wielton SA, oraz Andrzej Kamionka, prezes KH-kipper, dali
się namówić na krótką rozmowę dotyczącą konstruowania
wywrotek oferowanych przez dwóch największych polskich
producentów pojazdów budowlanych.

„Samochody Specjalne”: Co to znaczy
zrobić dobrą wywrotkę – zabudowę lub
naczepę?
Maciej Kaczor: W przypadku naczep wywrotek budowlanych przewożony materiał ma dużą gęstość, dlatego skrzynia
ładunkowa nie powinna być zbyt duża.
Najlepiej byłoby mieć jak najkrótszą
wywrotkę, w dodatku wykonaną ze stali
o bardzo wysokiej wytrzymałości – klasy
co najmniej HB 450, dotyczy to zarówno
podłogi, jak i ścian bocznych. Na pewno
też naczepa wywrotka musi mieć wytrzymałą, stabilną ramę. W konstruk-

cjach naczep samowyładowczych Wielton staramy się stosować jak najbardziej
zwarte ramy, kompaktowe.
Klienci chcieliby mieć wywrotkę jak najlżejszą, o jak największej ładowności.
Oczywiście można by taki pojazd skonstruować, ale miałby on bardzo niską
trwałość. Taka wywrotka długo nie „pożyje”. Poza tym wykonanie skrzyni ze
zbyt cienkich blach jest bardzo trudne
z technologicznego punktu widzenia.
Spawanie cienkich blach o dużej powierzchni spowoduje deformacje. To już
źle wygląda, a liczy się przecież również
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wizualna strona produktu. To, z jakich
blach jest wykonywana skrzynia, zależy
przede wszystkim od rodzaju przewożonego ładunku. Jeśli będzie to np. piasek,
blachy mogą być cieńsze, o grubości
rzędu 3 mm. Jeśli mówimy o tłuczniu czy
kruszywie, nieodzowna staje się grubość
około 6 mm czy 8 mm na podłodze. Do
najbardziej wymagających zastosowań –
chociażby w kopalniach – burty muszą
być dodatkowo wzmacniane żebrami.

Co jest najważniejsze w procesie konstrukcyjnym?

| TECHNIKA |

Skrzynię ładunkową najnowszych budowlanych wywrotek stalowych half-pipe produkowanych
przez Wielton cechuje nowoczesny design o zmiennym przekroju. Poszycie podłogi (grubość 4 mm)
oraz ścian (3 mm) wykonano ze stali Hardox HB 450. Niewątpliwym atutem wywrotki jest szeroki
wachlarz konfiguracji elementów wyposażenia podwozia i nadwozia. Wywrotka o kubaturze 26 m3
waży tylko 5530 kg w najlżejszej konfiguracji

Maciej Kaczor: Naczelnym założeniem
konstrukcyjnym jest to, żeby naczepa
była jak najlżejsza – zarówno rama, jak
i sama skrzynia. Podstawowym punktem
wyjścia są dopuszczalne naciski na siodło
i osie – powstaje dopuszczalna masa
techniczna wynosząca 39 t, czyli 12 t na
siodło i 27 t na 3 osie. Do tego dobieramy konstrukcję i materiały, aby pojazd
uzyskał wymaganą wytrzymałość.
Trzeba również pamiętać o zawieszeniu i odpowiednim jego wzmocnieniu, bo
w tym obszarze rama przenosi wyjątkowo
duże obciążenia. Kluczowym elementem
konstrukcyjnym naczepy wywrotki jest
również płyta siodłowa i mocowanie
siłownika. Mocowanie siłownika powinno
byś skonstruowane tak, aby siłowniki
różnych producentów do niego pasowały. Obecnie najczęściej wykorzystujemy siłowniki z mocowaniem górnym,
co pozwala na zastosowanie pochylonej
ściany przedniej. Siłowniki te są poza tym
lżejsze niż te z mocowaniem dolnym.
W konstrukcji klap tylnych stosujemy
różne rozwiązania. Są klapy wewnętrzne,
zewnętrzne i klapodrzwi. Ostatnio od
klientów francuskich pojawiły się zapytania o klapodrzwi otwierane hydraulicznie i to w dodatku przy skrzyniach
półokrągłych half-pipe. Nam jest to trudno
uzasadnić z eksploatacyjnego punktu
widzenia, ale najwyraźniej taka jest specyfika tamtejszego rynku i tego oczekują
klienci. Do takiego zapytania musimy
się odnieść pozytywnie i wprowadzić ta-

Maciej Kaczor,
dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Wielton SA

Produkcja wywrotek budowlanych w Wieltonie jest ciągle na
wysokim poziomie. W segmencie naczep samowyładowczych
dla branży budowlanej konkurujemy zarówno z producentami
polskimi, jak i zagranicznymi.
Oferujemy bardzo ciekawe rozwiązania konstrukcyjne, które
znajdują swoje zastosowanie
w niezwykle szerokiej gamie
różnorodnych produktów.

kie rozwiązanie do naszych wywrotek.
Szczegółowo analizujemy warunki pracy
osi wywrotu – obciążenia i naprężenia
– ten element musi być bezpieczny.
Ponieważ spawanie stanowi kluczowy
proces technologiczny w trakcie produkcji skrzyń wywrotek, wymagania związane z uzyskaniem niezbędnej jakości
połączeń spawalniczych także determinują konstrukcję. Stosowane powszechnie stale wysokiej jakości są podatne na
działanie wysokich temperatur. Doprowadzenie zbyt dużych ilości ciepła może
spowodować, że stal straci swoje właściwości. W związku z tym niekiedy konieczne staje się przekonstruowanie jakiegoś elementu tak, aby możliwe było
prawidłowe spawanie.
W przypadku zabudów wywrotek na
podwoziach samochodów ciężarowych
można powiedzieć, że jest nieco prościej, ponieważ obowiązują bardzo szczegółowe wymagania producentów podwozi. Wiemy gdzie, co i jak łączyć,
przykręcać, jakie profile kształtowe wybrać i o jakich przekrojach. Teoretycznie
wywrotka na podwoziu jest konstrukcją
prostszą niż naczepa. To, jaką skrzynię
zabudujemy – czy będzie to wywrotka
half-pipe, czy prostokątna, dwu- czy trójstronna – zależy od preferencji klienta.
W konstrukcji zabudów za krytyczne elementy należy uznać wał wywrotu i wzmocnienia skrzyni. Niektóre skrzynie robi
się bez podłużnic i poprzeczek wzmacniających podłogę, w innych przypadkach
takie wzmocnienia są niezbędne. To zależy od tego, co klient będzie wozić.
Ważne jest jednocześnie to, aby nie przesztywnić konstrukcji. Podwozie samochodu pracuje, odkształcenia przenoszą
się na ramę pośrednią i przez nią na skrzynię. Szczególnie dotyczy to miejsc, w których skrzynia łączy się z ramą pośrednią – zbyt duża sztywność może szybko
prowadzić do powstawania pęknięć.

Czy pojawiają się nowe pomysły produktowe ze strony klientów?
Andrzej Kamionka: To zależy od rynków. Kiedyś nasze hasła brzmiały: „Brak
standardu jest naszym standardem” oraz
„Szyjemy na miarę”. Nadal obowiązują,
choć teraz można by powiedzieć: „Szyjemy na miarę bez ograniczeń” – jesteśmy w stanie zrobić każdy produkt,
nawet największy czy najbardziej skomplikowany, złożony. Zwiększyliśmy na-
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Andrzej Kamionka,
prezes KH-kipper

Przez lata sytuacja się mocno
zmieniła. Obecnie naszą największą konkurencją nie są inni
polscy producenci, ale największy
niemiecki producent – Meiller
Kipper. Konkurujemy z nim zarówno na rynku krajowym, jak
i na rynkach zagranicznych. Wynika to ze zmieniającego się podejścia klientów i nowoczesnego
sposobu finansowania. Liczy się
też coraz bardziej niezawodność
sprzętu.

sze możliwości, jeśli chodzi o wielkość
produktu – przygotowanie specjalnej zabudowy na podwozie 5-osiowe nie jest
już dla nas problemem.
Udaje nam się jednak tak te produkty
konstruować, aby wywrotka, którą sprzedajemy np. na rynku polskim czy niemieckim, była też dostosowana do sprzedaży na innych rynkach. Poza stalowymi
wywrotkami na podwoziach samochodowych, w których się specjalizujemy,
nie walczymy o udziały rynkowe w segmentach, gdzie działają duzi producenci
produktów masowych. Natomiast gdy
chodzi o pojazdy bardziej specjalistyczne,
trudniejsze – jak najbardziej.
Co roku wprowadzamy jakiś lepszy standard, nową jakość. Mniej więcej rok temu
zaczęliśmy stosować na podłogi wyłącznie
stal trudnościeralną Hardox 450. Obec-
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nie w coraz większej gamie produktów
stosujemy stal Strenx. Używamy coraz
mniej stali „zwykłych” St3, St5, 18G2.
Stale wysokojakościowe pojawiają się
nawet w małych wywrotkach – podłoga
o grubości 4 mm i boki o grubości 2,5 mm
wykonane są ze stali Hardox 450. Dzięki
temu konstrukcja jest bardzo wytrzymała
i lekka. Nadal dominującym w naszej produkcji materiałem jest stal, chociaż coraz
więcej produktów wykonujemy z aluminium. Coraz więcej jest też produktów
hybrydowych: podłoga stalowa – ściana
aluminiowa. Ale nadal większość naszej
produkcji to jednak typowa „budowlanka”
oraz ciężki segment kopalniany.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Wielton, KH-kipper
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Trailers to the MAX
i do tego – coś ekstra
Od 11 kwietnia w Monachium ruszają największe na świecie budowlane targi
Bauma. W sektorze transportu budowlanego pojawią się zapewne wszyscy liczący
się producenci, jednak z pewnością stoisko firmy Faymonville będzie wyróżniać się
z tłumu, ponieważ przygotowane na targi pojazdy mają to coś ekstra.

aymonville – belgijski producent pojazdów
specjalnych – przygotował na targi przekrój
swojej oferty produktowej (stoisko na terenach otwartych: North, F8/827). Wśród prezentowanych pojazdów w centralnym punkcie
znajdzie się naczepa CombiMAX wyposażona
w 10 linii osiowych, belkę zwiększającą długość
oraz obniżony pokład ładunkowy. Wykorzystując
wyjątkową koncepcję modułowej budowy tego
modelu, z prezentowanej na Baumie wersji można
zestawić w sumie 20 różnych kombinacji.

Optymalizacja typoszeregu MAX
W Monachium pokazana zostanie naczepa niskopodwoziowa z rodziny MegaMAX wyposażona
w niezależne zawieszenie osi Twin Axle II, które
w Niemczech pozwala na 12-tonowe obciążenie
osi. Z kolei naczepa MultiMAX ma pomosty rozszerzane hydraulicznie, co sprawia, że jest to
idealne rozwiązanie dla sektora budowlanego.
Zwiększone bezpieczeństwo, poprawa komfortu
i znaczna redukcja czasu to trzy najważniejsze
zalety związane z wykorzystaniem tej opcji. Pokład
ładunkowy może być rozszerzany bezstopniowo

– maksymalnie do szerokości 3,2 m – po obu stronach pojazdu za pomocą zdalnego sterowania, tak
aby idealnie dopasować szerokość całkowitą do
szerokości przewożonej maszyny.
Kolejnym eksponatem na stoisku Faymonville będzie naczepa MultiMAX przygotowana dla odbiorców spoza Europy. Pojazd ten może mieć od
3 do 9 osi, możliwe są też wyższe obciążenia osi
niż te obowiązujące na terenie UE, oczywiście
zgodnie też z przepisami obowiązującymi na terenie kraju docelowego. MultiMAX porusza się na
kołach o średnicy 19,5″, osie wyposażone są
w układ skrętu wymuszonego lub tarciowego.
Do zalet pojazdu należy duży prześwit – cecha konstrukcyjna szczególnie pożądana w wielu rejonach świata.

Praktyczne innowacje
Lekki wariant naczepy MultiMAX przygotowany
na Baumę jest idealny do przewożenia zwyżek
i podnośników koszowych. Wprowadzone liczne
zmiany pod wieloma względami okazują się
z dawna oczekiwane. Poprawiono podesty najazdowe i zoptymalizowano wszystkie skosy. Uspraw-

niono również czynności obsługowe kierowcy.
Ponadto, chociaż zmalała nieco ładowność, poprawiono możliwości pojazdu w zakresie przenoszenia obciążeń punktowych.
Linia osiowa DualMAX dopełnia serię nowości.
Moduł ten został opracowany z myślą o rynku północnoamerykańskim. Pokazana na Baumie linia
osiowa ilustruje zasadę lift&shift (unieś i przesuń),
zgodnie z którą rozstaw kół (ślad) może być zwiększony również pod obciążeniem.
Na Baumie nie może zabraknąć samobieżnego
modułu transportowego SPMC. Faymonville ma
do zaoferowana najsilniejsze osie napędowe na
rynku i bardzo intuicyjny sposób sterowania.
Skrócona wersja naczepy do przewozu prefabrykatów betonowych (tzw. inloader) PrefaMAX jest
czymś nowym. Po skróceniu pojazdu – począwszy
od standardowej długości ładunku 9500 mm maksymalnie o 2400 mm – jego właściwości jezdne
i manewrowe znacznie się poprawiają. Krótki PrefaMAX jest zatem idealny w zaopatrzeniu placów
budów prowadzonych na ograniczonej przestrzeni
miejskiej lub np. w trudnych drogowo regionach
górskich.
Opracował Dariusz Piernikarski

Modułowa naczepa CombiMAX –
na Baumie pokazana zostanie
kombinacja na 10 liniach osiowych
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Niskopodwoziówką na budowę
Przewożenie maszyn budowlanych to zadanie złożone, zwłaszcza gdy zestaw
jest już zestawem nienormatywnym. O możliwościach i efektywności
wykonania zadania transportowego w dużej mierze decyduje zastosowany
sprzęt – przyczepy lub naczepy niskopodwoziowe.

ypowe maszyny budowlane są
w większości przypadków mobilne, lecz ich rozmiary, masy lub
rozwijane prędkości powodują, że niektóre z nich nie są dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. Najczęściej na miejsce pracy zostają dowiezione
i zdarza się, że jest to jedyny sposób na dostarczenie ciężkiego sprzętu na plac budowy. Ich środkiem transportu są zestawy drogowe wyposażone w specjalistyczne
naczepy lub przyczepy. Popularne „niskopodwoziówki” dowożące sprzęt na budowy to pojazdy zaawansowane technicznie o precyzyjnie dobranej ładowności.
Obecnie na europejskim rynku skutecznie działa kilku producentów, których
można uznać za wybitnych specjalistów
w sektorze przewozów ponadgabaryto-

wych i specjalnych. Wymienić tu można
takie firmy, jak Broschuis, Goldhofer,
Nooteboom, Doll Fahrzeugbau, Faymonville (w tym MAX Trailers) i Scheuerle.
Typowe pojazdy do transportu maszyn
znajdziemy również w ofercie takich producentów, jak Humbaur, Kässböhrer, KH-kipper, Kögel, Meiller Kipper, Schwarzmüller i Wielton. W Polsce od kilku lat
zainteresowanie naczepami i przyczepami
niskopodłogowymi stale rośnie, zwłaszcza
w firmach zajmujących się budową dróg.

Ogólna charakterystyka konstrukcji
Chyba żaden rodzaj naczepy czy przyczepy nie jest produkowany w większej
liczbie wariantów niż pojazdy niskopodwoziowe, choć w zasadzie nie mają one
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żadnej zabudowy. Już przy samej próbie
zdefiniowania pojazdu niskopodwoziowego napotykamy na problemy. Co odróżnia niskopodwoziową naczepę czy przyczepę od innych pojazdów ciągnionych?
Można by pokusić się o ogólne zdefiniowanie pewnych cech charakterystycznych pojazdu niskopodwoziowego:
• część jego pokładu ładunkowego
znajduje się poniżej górnej krawędzi
kół ciągnika i pojazdu doczepianego,
• koła przyczepy/naczepy mają średnicę
mniejszą niż koła pojazdu ciągnącego,
• pokład ładunkowy jest przygotowany
do przenoszenia obciążeń punktowych (duży ciężar na niewielkiej powierzchni) – przy równoczesnym
spełnieniu jednego z dwóch wymienionych warunków.
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MAX Trailer to marka
pojazdów Faymonville
produkowanych z myślą
o mniej zamożnych
klientach, którzy godzą
się na rozwiązania standardowe, a mimo to
dzięki modułowej konfiguracji dopasowane
do ich potrzeb – widoczna na zdjęciu naczepa
MAX100-N-3-8.60 ma
ładowność 38,8 t

© hansebubeforum.de - Scheuerle

Klasyczne naczepy niskopodłogowe
wykorzystywane do transportu maszyn
budowlanych mają ramy łamane, tworzące charakterystyczną część zwaną łabędzią szyją – za nią znajduje się właściwa platforma ładunkowa o zmiennej
wysokości. Są też naczepy z obniżonym
łożem, w których wydzielono znacznie
obniżony pokład środkowy. Układ jezdny
tworzy najczęściej od 2 do 6 osi (często
podwójnych, z ogumieniem bliźniaczym),
z zawieszeniem hydraulicznym lub pneumatycznym. Spotykamy także pojedyncze, podwójne i potrójne wersje teleskopowe, załadunek i rozładunek może się
odbywać zarówno od przodu (odłączalna
łabędzia szyja), jak i od tyłu. Aby zwiększyć mobilność zestawu, naczepy są najczęściej wyposażane w tarciowe lub wymuszone układy skrętu osi.

W zależności od obowiązujących w danym kraju dopuszczalnych nacisków na
osie możliwe jest zastosowanie niskich
wózków jezdniowych, tzw. dolly. Mogą
one znajdować się między ciągnikiem
a łabędzią szyją (tzw. jeepdolly) lub między łabędzią szyją a pokładem (tzw. interdolly). Wózki takie mogą mieć do trzech
osi i poprawiają zwrotność całego zestawu. Sterowane hydraulicznie rampy najazdowe montowane są na końcu pojazdu i umożliwiają szybki i bezproblemowy
załadunek oraz transport.
W przypadku wykorzystania do przewozu maszyn budowlanych zestawów
niskopodwoziowych o zagłębionym łożu
często kluczowym warunkiem jest utrzymanie całkowitej długości zestawu poniżej 16,5 m. Zestaw taki to najczęściej
trzyosiowy ciągnik siodłowy połączony

z trzy- lub czteroosiową naczepą. Powierzchnię ładunkową naczep można
konfigurować w dość szerokim zakresie
– dzięki wspomnianej modułowości konstrukcji. Zastosowanie pomostów dostępnych w różnych długościach i dobranych
do stopnia rozsunięcia pozwala na przygotowanie powierzchni ładunkowej o pożądanej wielkości. W razie potrzeby można również zwiększyć szerokość pokładu
ładunkowego – na wysuwanych z boku
naczepy wspornikach montowane są dodatkowe belki pokładu.

Nieco historii
Ładowarki, spychacze i małe koparki
trzeba przetransportować, dowieźć na
miejsce budowy. Montujemy więc w przyczepie z tyłu oś z małymi kołami, z przodu
dyszel z obrotnicą i z osią na dużych
kołach. Samochód ciągnący to wywrotka
budowlana. Jeszcze 50 lat temu w ten
sposób, niejako chałupniczą metodą,
w przydomowych warsztatach modyfikowano podwozia przyczep – z nich
powstawały rozwiązania transportowe
wykorzystywane do przewożenia (niewielkich) maszyn budowlanych. Były to
pojazdy pilnie poszukiwane, o znikomej wartości, ale i bardzo niskim koszcie wytworzenia.

Czteroosiowa przyczepa wyprodukowana w 1962 r. przez
Willy Scheuerle Fahrzeugfabrik poruszała się na 4 osiach
wahadłowych, w zależności od nośności osi (8, 10 lub 12 t)
ładowność wynosiła 23, 29 lub 35 t; jak widać na szkicu,
obrotnicę z dyszlem można było odczepić, co pozwalało
na łatwy załadunek
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Przyczepa niskopodwoziowa
do transportu
maszyn – konstrukcja firmy
Goldhofer,
ok. 1960 r.

Dość szybko czasy garażowych przeróbek odeszły do lamusa. Za systematyczny rozwój poszukiwanych na rynku
rozwiązań transportowych zabrali się
profesjonalni producenci, m.in. Meiller
Kipper, Goldhofer, Müller Mitteltal czy
Scheuerle. Indywidualne rozwiązania
transportowe przekształciły się z biegiem
czasu w systemy transportowe. W przypadku niskopodwoziowych przyczep obowiązywała ogólna zasada konstrukcyjna:
załamana – przegięta rama, wózek skrętny
(obrotnica) z dyszlem, tylne podesty najazdowe. Liczba osi określa ładowność
pojazdu. Reguły te obowiązują również
współcześnie. Obecnie w ich konstrukcji wykorzystuje się najczęściej systemy
modułowe, pozwalające na rozwiązywanie prostych i bardzo złożonych zadań
transportowych, ściśle według wymagań klienta.

Aby „ciężki” nie oznaczało jednocześnie „powolny”, w rozwoju konstrukcji pojazdów niskopodwoziowych wiele
uwagi poświęca się poprawie właściwości jezdnych, zwłaszcza na drogach
utwardzonych. Zawieszenia na resorach

Hydrauliczne rozkładanie
najazdów w naczepie Goldhofer
MPA

Kluczowe elementy konstrukcji
Klienci, konfigurując swój niskopodwoziowy pojazd: naczepę lub przyczepę,
mogą określać jego wyposażenie – szczególnie istotnym elementem są tylne podesty najazdowe. Ich charakterystyka
w zasadzie zależy od rodzaju przewożonego ładunku (maszyn) – mogą być jednolub wieloczęściowe, składane, niekiedy
wykorzystuje się również pojedynczy najazd, który po podniesieniu spełnia funkcję ściany tylnej. Podesty są uruchamiane
zazwyczaj hydraulicznie, w mniejszych
pojazdach za składanie i rozkładanie mogą
odpowiadać mechanizmy sprężynowe.
Wielu producentów oferuje możliwość
zmiany rozstawu podestów i tym samym
lepsze dopasowanie najazdów do rozstawu kół (gąsienic) przewożonej maszyny.
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stalowych wyposaża się w układy wyrównujące obciążenia poszczególnych
osi. W klasycznym przypadku ugięcie resora po jednej stronie pojazdu wymusza
zmianę prowadzenia resora po drugiej
stronie. W ten sposób udaje się znacznie wyeliminować wpływ nierówności
drogi, po której aktualnie porusza się
pojazd, dzięki czemu pokład ładunkowy
wraz z przewożonym ładunkiem pozostaje na tym samym poziomie.
Wprowadzenie do konstrukcji niskopodwoziówek zawieszeń pneumatycznych
pozwoliło na jeszcze skuteczniejsze wyeliminowanie niekorzystnego wpływu
nierówności drogi. Dodatkową korzyścią
jest możliwość dopasowania wysokości
pojazdu (i jego pokładu) do rodzaju przewożonych maszyn – chodzi oczywiście
o ich wysokość i właściwości nawierzchni.
Zawieszenie pneumatyczne niejednokrotnie pozwala na uniknięcie przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wy-
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Balkon naczepy można wykorzystać jako miejsce przewozu
akcesoriów czy drewnianych rozszerzeń pokładu

sokości zestawu (4 m) i tym samym nie
jest konieczne zezwolenie na przewóz
nienormatywny.

Doskonalenie konstrukcji
Wraz z rozwojem konstrukcji przyczep niskopodwoziowych okazało się, że
rośnie zapotrzebowanie rynku na pojazdy przystosowane do transportowa-

Przykład adaptacji do potrzeb: Goldhofer (naczepa typu STZ-L 4 A RM
o ładowności od 47,4 do 57,4 t) stosuje w swoich pojazdach rozsuwaną
część środkową oraz demontowane i obniżane półpokłady boczne

nia ładunków o stosunkowo niewielkiej
masie, ale dużych wymiarach geometrycznych. Przeszkodą okazały się sztywne
osie – ich belka uniemożliwiała dalsze
obniżanie wysokości pokładu. Odpowiedzią producentów było wprowadzenie
przyczep i naczep niskopodwoziowych
wyposażonych w zawieszenia wahadłowe. W podstawowej wersji zawieszenie
wahadłowe tworzą dwa koła (także z ogu-

mieniem bliźniaczym) połączone wspólną
belką, która z kolei łączy się wahadłowo
z czopem osi, który jest obrotowo połączony z przegubowym wspornikiem – wahaczem. Wahacze te mogą być ustawione
wzdłużnie lub poprzecznie do osi pojazdu.
Rozwiązanie to powoduje, że ciężar
pojazdu wraz z ładunkiem rozkłada się
równomiernie na wszystkie koła, żadna
z linii osiowych nie zostaje przeciążona

reklama
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i wszystkie koła pozostają zawsze w kontakcie z nawierzchnią. Aby jednak nie doszło do przewrócenia pojazdu, niezbędne
staje się wprowadzenie poprzecznie ustawionej belki stabilizującej na sztywno połączonej z podwoziem (nie można w tym
przypadku mówić o wahaczu poprzecznym). Zadanie wyrównania – wypoziomowania – pokładu spoczywa na wahaczach wzdłużnych. Dalsze dopasowanie
położenia pojazdu względem nawierzchni należy do wahacza poprzecznego, który
ma ruchome ułożyskowanie w podwoziu.
Niezależnie od liczby osi zamocowanych w wózku (module) jezdnym obniżony pokład ładunkowy jest centralnie
podwieszony pod ramą pojazdu. Dzięki
temu elementy podwozia – koła i zawieszenie – mogą wykonywać niezależne
przemieszczenia poprzeczne. Możliwość
hydraulicznej regulacji wysokości zawieszenia pozwala na obniżenie pokładu i oddzielenie – demontaż – jego części
od podwozia (wózka jezdnego). Pokład
można również obniżyć podczas załadunku, po oddzieleniu modułu jezdnego możliwy staje się np. wjazd koparki gąsienicowej. Po jej zamocowaniu podwozie
zostaje ponownie połączone z pokładem
i po uniesieniu zawieszenia do wysokości podróżnej pojazd jest gotowy do jazdy.
Podobnie w naczepach możliwe jest po
opuszczeniu pokładu odłączenie łabędziej szyi i bezpośredni załadunek (wjazd)
od przodu.

Aby poprawić manewrowość pojazdów niskopodwoziowych, niezbędne okazało się wprowadzenie mechanizmów
skrętu osi. W wielu konstrukcjach w mechanizm skrętu wyposażane są wszystkie osie – w prostych konstrukcjach jest
to skręt wymuszony mechanicznie przez
popychacze, w większych – przez siłowniki hydrauliczne. W nowoczesnych rozwiązaniach każde z kół może zostać skręcone o inny kąt, a maksymalne wychylenia
dochodzą obecnie nawet do 60°. Daje to
w praktyce wręcz dowolne możliwości
manewrowania.

Bogactwo wariantów i osprzętu

można załadować już nie tylko koparkę
czy spychacz, ale również np. prefabrykowane elementy betonowe o całkiem
sporej długości – wiele naczep może mieć
opcję wysuwu i zmiany długości pokładu.
Po bokach można w kieszeniach zatknąć
kłonice i w szybki sposób pojawiają się
burty boczne. Na balkonie łabędziej szyi
montowane są mechaniczne lub hydrauliczne wciągarki, ułatwiające załadunek
maszyn bez własnego napędu – kompresorów, betonomieszarek czy agregatów prądotwórczych.
Aby ułatwić transport wysokich maszyn, używane są pokłady ładunkowe
o różnej formie geometrycznej. Stosowane są np. wnęki na koła (istotne przy

Zarówno przyczepy, jak i naczepy niskopodwoziowe są obecnie oferowane
w bardzo wielu wariantach i odmian konstrukcyjnych. Tym samym poza podstawowym i pierwotnym obszarem zastosowań, jakim był i jest transport maszyn
budowlanych, pojawiły się nowe możliwości ich wykorzystania – pojazdy te
można obecnie uważać za uniwersalne
rozwiązania specjalistyczne. Na pokład

Możliwość zmiany
rozstawu najazdów
pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do szerokości
kół transportowanej maszyny

Wnęka na łyżkę koparki – w przypadku
transportu dużych
maszyn to rozwiązanie niezbędne w celu
obniżenia środka
ciężkości i wysokości
całego zestawu
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Wnęki na koła ładowarek pozwalają na pewne posadowienie oraz
obniżenie maksymalnej wysokości
zestawu; aby obniżyć kąt najazdu,
często stosowane są dzielone
podesty

różnych elementów dodatkowych, nowe
obszary wykorzystania zwiększają się –
już dawno pierwotne przeznaczenie, czyli
transport maszyn budowlanych, stało się
tylko jednym z możliwych zastosowań.
Niewielki ciężar konstrukcji i wynikająca
z tego duża ładowność oraz często rama
Obniżenie pokładu – jak w tej naczepie
Doll panther – pozwala na przewóz wysokich maszyn bez obawy przekroczenia maksymalnej wysokości zestawu

przewozie dużych ładowarek kołowych),
które – gdy nie są wykorzystywane –
można zakryć, uzyskując płaski pokład.
W części środkowej można zastosować
wnękę, w której zmieści się łyżka koparki,
z kolei do przewozu pojazdów gąsienicowych zewnętrzne obniżenia pokładu.

Specjalistycznie uniwersalne
Naczepa czy też przyczepa niskopodwoziowa jest niczym syrena: pół człowiek,
pół ryba, gdyż łączy typową naczepę stosowaną w transporcie dalekobieżnym
z typowym pojazdem – modułem prze-

znaczonym do ciężkiego transportu nienormatywnego. Jest to pojazd, którego
wykorzystanie jest chlebem powszednim
dla firm realizujących transport specjalistyczny. Dzięki możliwości włączenia

wysuwana teleskopowo sprawiają, że
w dobrych rękach może stać się kurą
znoszącą złote jajka.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Dostawczym na budowę
Tomasz Marszałek

© Mercedes-Benz

Na naszym rynku większość usług budowlanych realizują niewielkie
przedsiębiorstwa, a ich głównym środkiem transportu i lokomocji jest
samochód dostawczy. Najczęściej taki o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

la każdej, nawet najmniejszej
firmy budowlano-remontowej,
jednym z najważniejszych zakupów jest środek transportu. Planując zakup auta dla takiego przedsiębiorstwa,
od razu odstawmy na bok wszystko, co
ma cztery koła i kojarzy się z samochodem osobowym. Myślimy przecież o środkach transportu dla profesjonalistów.
Owszem, są samochody osobowe, które
spełnią tę rolę, ale warto sobie od razu
odpowiedzieć na pytanie: po co się męczyć i stwarzać sobie dodatkowe proble my? Wszak samochody osobowe
stworzono, jak wskazuje nazwa, do
wożenia ludzi... Jeśli mamy niewielką
firmę – jedno-, dwuosobową – wystarczy nam dobrze wyposażona furgonetka

o masie całkowitej ok. 2–2,2 t. Jeśli
firma jest większa lub po prostu stać
nas na to, by poprawić sobie komfort
pracy, warto rozejrzeć się za większym
furgonem o dmc. ok. 3 t, a ideałem wydaje się auto o dmc. 3,5 t.
W tym zakresie mamy do wyboru
całą gamę samochodów dostawczych
wielu producentów – wybór zależy od naszych preferencji i upodobań. O tym, że
wśród budowlanych usługodawców lekki
pojazd dostawczy to dominujący środek
transportu, można się dobitnie przekonać,
obserwując parking przy każdej dużej
budowie. Szkoda tylko, że w tej mnogości
wciąż prym wiodą standardowe, blaszane
furgony, bez wyposażenia warsztatowego. Dla wielu przedsiębiorców z tej
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branży wciąż najważniejszymi argumentami skłaniającymi do zakupu są
cena (musi być niska) i wysokość ładowni
(musi się w niej mieścić betoniarka).

Zbijaj cenę, inwestuj
w wyposażenie!
W dzisiejszych realiach rynkowych,
rozwlekając rozmowy o zakupie i prowadząc je na zasadzie powolnych eliminacji z kilkoma sprzedawcami, można
uzyskać naprawdę bardzo przyzwoite
ustępstwa cenowe. Zdobyte w ten sposób środki możemy przeznaczyć np. na
lepsze dostosowanie pojazdów do naszych potrzeb. Jeśli prowadzimy dużą

strukcyjnymi szczegółami technicznymi.
W tej grupie rozważać możemy zakup Citroëna Berlingo, Daci Dokker, Peugeota
Partnera, Forda Transita Connect, Fiata
Doblò, Mercedesa Citana, Opla Combo,
Renault Kangoo i Volkswagena Caddy.
Podkreślmy, że aby taki samochód był
przydatny do pracy, musi być furgonem
z dwuosobową kabiną, o ładowni, która
ma objętość 3–4 m3 i długość podłogi co
najmniej 2 m. Od tych reguł są niewielkie wyjątki – niektóre auta można zamówić z kabiną trzyosobową, przy czym
to trzecie miejsce rozkładane na środku
jest wąskie i służy raczej do podróży na
krótkich dystansach – ot, te kilka kilometrów z firmy na budowę.
Przy kupowaniu takiego samochodu
w zasadzie nie ma wielkiego wyboru
jednostek napędowych. Silniki benzynowe są tańsze w zakupie, ale ich eksploatacja jest kosztowniejsza. Przerabianie ich na zasilanie LPG nie ma większego

topowe modele z tego segmentu. Na
nieco większe auto dostawcze o dmc.
do 3 t będziemy musieli wydać od 60–
62 tys. zł (podwozie do zabudowy) do 70–
100 tys. zł (furgon). W tym miejscu warto
też zwrócić uwagę na pojazdy 3,5-tonowe, których ceny, szczególnie w czasie
promocji, mogą zaczynać się już od ok.
80 tys. zł. Co prawda nie dostaniemy za
to auta z potężnym silnikiem, ale przestrzeń ładunkowa będzie duża. Jak kogoś stać, może się pokusić o wydanie na
jedno auto nawet dwukrotność tej ceny.

Volkswagen Caddy Max – jeden z największych, ale też i najdroższych przedstawicieli
„miejskich” furgonetek

© T. Marszałek

firmę, mamy poważne zlecenia, środków transportu potrzebujemy więcej –
wtedy warto rozważyć zakup kilku lub
kilkunastu samochodów. Część producentów samochodów dostawczych ma
w ofertach takie pojazdy w cięższych tonażowo wersjach, np. od 4,25 t do nawet 7 t dmc., jednak przez prawo są one
traktowane już jako ciężarówki. A to dodatkowy problem dla użytkownika związany z zakupem tachografów rejestrujących czas pracy kierowców, prowadzeniem
ewidencji ich pracy, magazynowaniem
wydruków itd. Dochodzi także „przypadłość” związana z możliwymi kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego
– zarówno na drodze, jak i w siedzibie firmy.
Koszty zakupu niewielkiego vana zaczynają się od ok. 30 tys. zł netto za np.
Dacię Dokker z najsłabszym silnikiem
benzynowym i podstawowym wyposażeniem, a kończą na ok. 100 tys. zł za

reklama
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Zwrotne, nieduże
Niewielkie furgonetki sprawdzają się
zwłaszcza w pracy w mieście. Do dyspozycji mamy tu już sporą grupę pojazdów różnych producentów. Auta te różnią
się w zasadzie marką, silnikiem i kon-

sensu – dobra instalacja LPG kosztuje ok.
2500 zł, a konieczność montażu dodatkowego zbiornika zmniejsza zdolności
przewozowe. Lepiej postawić na silniki
Diesla.
Wszystkie oferowane w tych samochodach silniki wysokoprężne to jednostki
najnowszych generacji, o pojemnościach
1,5–2 l, z turbodoładowaniem, zasilane
nowoczesnymi systemami wtrysku bezpośredniego. Trzeba więc dbać o wysoką
jakość paliwa i regularnie zmieniać filtry powietrza, oleju i paliwa. Silniki odwdzięczają się za to bezawaryjną pracą
i zużywają niewiele oleju napędowego
– średnio wystarcza im 6,5–7,5 l/100 km.
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Narzędziowy ład

Są jednak specjaliści, dla których ważniejsza niż uniwersalność furgonu jest specjalistyczna
zabudowa ułatwiająca pracę i skracająca potrzebny na nią czas. Na zdjęciu zabudowa dla firmy
dekarskiej na Mercedesie Sprinterze 315 CDI wykonana przez niemiecką firmę Bott
© T. Marszałek

Typowa moc w zakresie 75–150 KM (55–
110 kW) jest w zupełności wystarczająca
do realizacji większości stawianych przed
nimi zadań.
Największymi ładowniami dysponują
Ford i VW, natomiast atutem francuskich samochodów (oraz Forda) jest
możliwość przystosowania do przewożenia długich przedmiotów – można np.
zamówić dach ze znajdującą się w tylnej części unoszoną klapą (umieszczony
ukośnie ponadgabarytowy ładunek, np.
drabina, może przez nią wystawać). Wystarczy go oznaczyć czerwoną płachtą
i można jechać. Jeśli nie mamy klapy, na
dachach tych furgonetek można bez problemu zainstalować stelaż do wożenia
drabin – to dobre rozwiązanie, bo nie zabiera nam miejsca w ładowni.

© Mercedes-Benz

Najpopularniejszym samochodem u polskich przedsiębiorców budowlanych jest duży,
3,5-tonowy furgon. Fiat Ducato jest jednym z najchętniej przez nich kupowanym

Dobrze jest przystosować ładownię
tak, by po dojechaniu na budowę od
razu zająć się pracą, a nie mozolnym
przeszukiwaniem wnętrza, aby znaleźć
odpowiednie narzędzia. Dlatego warto
wysupłać choćby kilkaset złotych na wyposażenie ładowni w szafkę na narzędzia
oraz akcesoria (nity, gwoździe, wkręty,
śruby itp.), np. firm Sortimo, Modul System, Bott lub innej – niemal każdy fachowy sprzedawca samochodów dostawczych wie, o co chodzi, i podejmie
się odpowiedniego wyposażenia auta.
Można zadbać samemu o niezbędne elementy i „domowym” sposobem wykonać
odpowiednich rozmiarów regały, uzupełniając je dostępnymi na rynku skrzynkami i pojemnikami. Naszym zdaniem
jest to jednak gra niewarta świeczki, co

Takie zaprojektowane przez profesjonalistów dla profesjonalistów szafki
i pojemniki nie tylko
porządkują mobilny
warsztat, ale także
podnoszą poziom
bezpieczeństwa.
Nic z nich podczas
jazdy nie wypadnie
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udowadniają testy przeprowadzane przez
producentów zabudów warsztatowych,
np. niemiecką firmę Sortimo, dostarczającą kompletne modułowe rozwiązania niemal do wszystkich najpopularniejszych modeli pojazdów dostawczych.
Ekipa mechaników dokonywała tej samej, znanej im, rutynowej czynności serwisowej. Zajęła im ona 2 godziny i 12 minut, gdy mechanicy korzystali z narzędzi
umieszczonych w tradycyjnych skrzyniach w zwykłym pojeździe. Z użyciem
systemu szafek i szuflad umieszczonych
w profesjonalnie wyposażonym pojeździe
serwisowym ta sama czynność trwała
1 godz. 46 min.
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podwoziu (takie konstrukcje traktowane
są przez przepisy ruchu drogowego jak
przyczepy).

© T. Marszałek

Furgon czy skrzynia?

W firmach nastawionych na prace betoniarskie
i murarskie przydatnym pomocnikiem może się
okazać niewielka wywrotka, taka jak Renault
Maxity czy Citroën Jumper (obydwie skrzynie
to wyroby włoskiej firmy Scattolini)

Szafka może być przymocowana na
stałe wzdłuż bocznej ściany lub może
być wysuwana na rolkowych prowadnicach – umożliwia to pracę przy niej w wyprostowanej pozycji. Umieszczenie szafki
na bocznej ścianie nie zabiera wiele z użytkowej długości ładowni. Urządzeniem, na

które warto wydać kolejne kilkaset złotych, jest rozkładane imadło – to proste
narzędzie jest niemal zawsze przydatne
na budowie.
Drabiny, zaginarka do blachy, szafka
i imadło swoje ważą, załoga pojazdu też,
należy więc pamiętać o ograniczeniach
związanych z ładownością – w zależności
od typu i wersji wynosi ona 625–1000 kg.
Walory użytkowe auta można zwiększyć
przez zamontowanie haka holowniczego.
Już taki niewielki samochód może z powodzeniem ciągnąć przyczepkę lub dekarską windę umieszczoną na kołowym

reklama

Wszystko, co wcześniej napisano,
dotyczy także nieco większych furgonów 3- i 3,5-tonowych. Samochody te
napędzane są większymi (o pojemności
2–3 l) silnikami Diesla najnowszych generacji o mocach od 80 KM do nawet
200 KM (59–147 kW). Średnio zużywają
one 9,5–13 l paliwa na 100 km.
Tu oferta jest naprawdę przebogata.
Niemal każde takie auto jest dostępne
w kilkudziesięciu konfiguracjach, co
umożliwia maksymalne dopasowanie go
do własnych potrzeb. Jakie to samochody? Na przykład: Fiaty Scudo i Ducato, Fordy Transit Custom i Transit,
Citroëny Jumpy i Jumper, Peugeoty Expert i Boxer, Iveco Daily, Mercedesy Vito
i Sprinter, Renault Trafic i Master, Renault Trucks Maxity, Ople Vivaro i Movano, Hyundai H350, Toyota Hiace,
Volkwageny Transporter i Crafter.
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Imadło i agregat prądotwórczy (230 V i 380 V)
przydają się na każdej budowie, zapewniają też
dużą niezależność

© T. Marszałek

W tych samochodach zmieści się na
pewno komplet narzędzi i urządzeń potrzebnych blacharzom i dekarzom na
budowie – poza ręcznymi także duża zaginarka, winda dekarska (mała lub duża
na przyczepie), a nawet część rusztowania. Jedną z zalet, często niedocenianą
przez przedsiębiorców, jest też ogromna
powierzchnia ścian tych pojazdów, którą
można wykorzystać jako darmowy, wielki
baner reklamowy naszej firmy. W porównaniu z małymi furgonetkami różnica
polega na tym, że mamy do dyspozycji
obszerniejsze ładownie i znacznie większą ładowność. W przypadku największych furgonów o długościach nadwo-

zia od 6 m do ponad 7 m można je łatwo
przystosować do pełnienia jednocześnie
roli samochodu warsztatowego (wnętrza
o wysokości ponad 2 m pozwalają na
pracę na stojąco przy stole) oraz środka
transportu nawet dla siedmioosobowej
brygady. Umożliwia to załogowa kabina,
oddzielona od warsztatu ścianką i często
wyposażona w niezależne ogrzewanie
postojowe.
W przypadku większych samochodów dostawczych mamy jednak alternatywę dla blaszanego furgonu. Jest nią
skrzynia – najprostszy i najstarszy sposób zabudowy pojazdów użytkowych,
jednak mający wciąż swoje zalety. Najważniejsza z nich to uniwersalność. Na
skrzynię można wrzucić wszystko, sprawdza się więc szczególnie w przedsiębiorstwach budowlanych wykonujących różne
prace. Przewieziemy na niej blachę, deski, dachówki, płyty faliste, cement, gruz
czy piach, ale także niezbędne na miejscu pracy maszyny – betoniarkę, taczki,
zaginarki, prasy, windy dekarskie, rusztowania (pamiętajmy tylko o tym, by je

przymocować pasami – to najczęściej
kosztowne urządzenia, szkoda, by się
uszkodziły np. w czasie gwałtownego hamowania lub na wybojach). Także w tym
przypadku możemy dobrać nie tylko długość skrzyni (szerokość to maksymalnie 2,1 m, a wysokość burt to najczęściej 400 mm), ale także rodzaj kabiny –
może być krótka dwu- lub trzyosobowa,
albo także załogowa (tzw. DoKa) zaopatrzona w sześć lub siedem miejsc.
Skrzynię można też wyposażyć w stelaż
z plandeką i ułatwiający pracę lekki
żuraw hydrauliczny. Uniwersalność zastosowania pojazdu skrzyniowego wydatnie podnosi zainstalowanie mechanizmu elektrycznego wywrotu. Taka
niewielka wywrotka na pewno przyda się
na budowie.

Kupuj z głową
Kiedy już wybierzemy pojazd, trzeba
wybrać formę finansowania jego zakupu.
Najmniej problemowa jest oczywiście
gotówka. Kiedy nie mamy jej zbyt wiele,
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Wożenie drabin na dachu jest
praktyczne, bo nie zabierają
miejsca w ładowni i są dobrze
chronione przed amatorami
cudzej własności

można rozważyć kredyt. Czasami jednak,
zwłaszcza kiedy mamy duże obroty, dużo
zleceń i płacimy od nich podatki, korzystniejszym jest leasing lub wynajem,
które w przypadku samochodów ciężarowych są niemal regułą. Największą zaletą tych rozwiązań jest to, że są formami
pozabilansowymi, które nie obciążają
bilansu finansowego przedsiębiorstwa
– raty leasingowe oraz za wynajem są
kosztem. Zamiast płacić duży podatek,
zmniejszamy go, a jednocześnie mamy
nowoczesny transport. Zyskującą ostatnio uznanie przedsiębiorców formą jest
fabryczny wynajem długoterminowy.
Oferują go już także producenci aut dostawczych. Raty są nieco wyższe niż leasingowe, ale w zamian za to wynajmujący
dba o wszystko, co wiąże się z bezprob-

Przykład zabudowy warsztatowej firmy Sortimo
w dużym furgonie. Wysoka ładownia umożliwia
pracę przy stole warsztatowym na stojąco.
Po kilku latach eksploatacji zabudowę można
odkręcić i przenieść do nowego samochodu

lemową eksploatacją samochodu – od
regularnego serwisowania, przez wymianę opon w odpowiednim momencie, po odkup samochodu i zaoferowanie następnego po zakończeniu umowy.
I tu jeszcze mała uwaga dotycząca zabudowy warsztatowej – większość z nich
skonstruowana jest tak, że bez problemów można ją odkręcić i w całości przenieść do nowego samochodu.
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Piotr Muskała

Wozidła technologiczne
Wozidła technologiczne należą do największych pojazdów kołowych. Pozwalają
transportować od kilkudziesięciu do kilkuset ton ładunku, jednocześnie zachowując
możliwość poruszania się w trudnym terenie, poza utwardzonymi drogami.
kamieniołomach, przy budowie tuneli
i wszędzie tam, gdzie ze względu na
trudny teren lub zbyt małą ładowność nie
można użyć zwykłych terenowych samochodów ciężarowych.

Konstrukcje
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje wozideł: przegubowe i sztywnoramowe. Konstrukcja tych pierwszych
oparta jest na dwóch niezależnych ramach (przedniej i tylnej) połączonych
przegubem umożliwiającym wzajemne

Silnik

20 600/8170/9750
450/269,5
Napęd hybrydowy, silnik
MTU DD 16V4000,
łączna moc silników
trakcyjnych 3430 kW
(4665 KM)

Komatsu HD 785-5
10 290/5350/6885
91/60
Komatsu,
12-cylindrowy,
895 kW
(1200 KM)

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

Ładowność [t]/[m3]

Biełaz 75710

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

Długość/wysokość/szerokość [mm]

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

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne wybranych wozideł sztywnoramowych

przemieszczanie ram w dwóch płaszczyznach, co jest pożądane podczas poruszania się w trudnym terenie. W niektórych konstrukcjach (np. Volvo) ładownia
(drugi człon) może się nawet przewrócić na bok, gdy w tym samym czasie ciągnik (człon pierwszy) pozostanie na kołach.
Wozidła przegubowe mają zwykle trzy
osie, jedną w pierwszym członie i dwie
w drugim. W porównaniu ze sztywnoramowymi wozidłami przegubowymi
charakteryzują się lepszymi możliwościami terenowymi, natomiast sztywnoramowe dają zazwyczaj większe możliwości
przewozowe. Wozidła sztywnoramowe
mają najczęściej dwie osie, a swoim wyLiebherr T282 B
14 500/7400/8700
363/b.d.

Napęd hybrydowy, silnik spalinowy Cummins, 18-cylindrowy,
widlasty, 2610 kW (3500 KM),
2 silniki elektryczne prądu
przemiennego Siemens

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

ozidła to ogromne transportery
samowyładowcze, które wykorzystuje się przede wszystkim do bliskiego transportu ładunków
sypkich w kopalniach i na budowach.
Są to pojazdy o zwiększonych możliwościach jazdy w trudnych warunkach
terenowych, z łatwością poruszające się
po grząskim podłożu czy pokonujące
wzniesienia o dużych nachyleniach.
Wozidła pracują praktycznie w każdej kopalni odkrywkowej, ale także na
placach budowy dużych obiektów (np.
autostrad), w kopalniach głębinowych,

Terex TR 100
b.d.
91–100/55,5–72,6
Detroit Diesel/
MTU-2000T, widlasty 16-cylindrowy
o mocy 783 kW
(1050 KM)
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Wozidła wykorzystuje się w kopalniach, kamieniołomach,
a także na budowach
dużych obiektów inżynieryjnych takich jak
drogi, mosty

© T. Sawiński
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glądem przypominają klasyczne wywrotki. Ładowność wozideł waha się od
około 20 t do nawet 450 t, co odpowiada
ładowności kilku wagonów kolejowych
i nawet kilkunastu standardowych ciężarówek. Wozidła można podzielić również
pod względem dopuszczalnych nacisków
osi. Mówimy wówczas o pojazdach przeznaczonych do pracy na podłożu skalistym o dużej twardości. W takich pojazdach stosuje się wytrzymałe opony,
odporne na przejeżdżanie po twardych
fragmentach (odłamkach) skał. Kolejną
kategorię stanowią wozidła przeznaczone do pracy na średnim podłożu (nacisk 100–180 kN), a ostatnią na podłożu
grząskim (nacisk nie większy niż 50 kN).
Ze względu na swoją wielkość i nietypowe zastosowania wozidła mają wiele
specyficznych rozwiązań konstrukcyjnych. Pierwszą z wielu ciekawostek dotyczących wozideł jest ich napęd. Podobnie jak w lokomotywach spalinowych
w wielu, zwłaszcza większych (>40 t),
wozidłach zastosowano technologię napędu hybrydowego w układzie szeregowym. Silnik spalinowy napędza generator prądu, który z kolei zasila silniki
elektryczne napędzające koła. Takie rozwiązanie jest korzystne ze względu na
płaski przebieg momentu obrotowego
silników elektrycznych, ułatwiający ruszanie ciężkim pojazdem. Z ogromnej
masy pojazdu i przewożonego ładunku
wynika również konieczność zastosowania specyficznych układów hamulcowych. W wozidłach wykorzystuje się tzw.
hamulce mokre o zasadzie działania
zbliżonej do sprzęgła wielopłytkowego.
Innym rozwiązaniem są tradycyjne (suche) hamulce tarczowe, wykorzystujące
od kilku do kilkunastu tarcz na każde koło.
Hamulce tarczowe mogą być również
chłodzone olejem. Dodatkowo w wozidłach, podobnie jak w klasycznych samochodach ciężarowych, stosuje się hamulce
długotrwałego działania – retardery hydrauliczne i elektromagnetyczne. W wypadku wozideł przegubowych większość funkcji pojazdu realizowana jest za

© Biełaz

Biełaz 75710 – największe wozidło
sztywnoramowe na świecie

Wozidła dzielą się na sztywnoramowe i przegubowe
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11 263/3768/3570
39/24,7
6-cylindrowy Volvo V-ACT
o mocy 350 kW (476 KM)

Duże bądź ogromne wielocylindrowe
silniki wysokoprężne napędzające wozidła nie są wysilone i przy sumiennie
wykonywanej obsłudze technicznej zapewniają wieloletnią bezproblemową
eksploatację. Kluczowe ze względu na
trwałość elementy to przestrzeń ładunkowa i… będące jednym z najdroższych
elementów każdego wozidła – opony.
Wysoki koszt opon bierze się przede
wszystkim z ich ponadnormatywnych
rozmiarów (średnice od 30˝ do ponad
70˝) oraz ich dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Najszybszemu zużyciu podlega przestrzeń ładunkowa. Ma to szczególne znaczenie w wozidłach wykorzystywanych
w kamieniołomach i kopalniach, gdzie
wydobywa się materiał skalny o dużej
twardości. W celu podniesienia trwałości

Caterpillar 745 C
11 555/4041/3530
41/26,5
Cat C18 ACERT o mocy
376 kW (511 KM)

Doosan DA 40
10 590/3850/3475
40/24,4
Scania DC13 6-cylindrowy, rzędowy,
o mocy 368 kW (493 KM)

wśród nich wymienić m.in. marki: Biełaz,
Bell, Case, Caterpillar, Hitachi, Hydrema, JCB, Komatsu, Liebherr, Moxy
Doosan Terex i Volvo CE.
Ze względu na wysoką cenę zakupu
popularnym rozwiązaniem jest wypożyczanie długoterminowe. Oprócz leasingu nowych pojazdów wielu producentów wozideł proponuje szeroką ofertę
pojazdów używanych. Zaletą pośrednictwa producenta w obrocie wozidłami
jest gwarancja żywotności zakupionego
pojazdu i jednocześnie umiarkowana
cena zakupu. W Polsce ze względu na
wysokie ceny nowych wozideł dużym
powodzeniem cieszą się maszyny używane. Zważywszy na fakt, że wozidła
są pojazdami trwałymi, a najczęściej
sumiennie serwisowanymi, zakup używanego pojazdu (np. bezpośrednio od
jego producenta) nie wiąże się z dużym
ryzykiem.

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

Do najdroższych części
wozidła należą opony
------------------------------

Volvo A40 GFS

Wytrzymałość

n

Pomimo że wozidła to raczej specyficzna nisza rynkowa, jest wielu producentów tych pojazdów. W ogromnej
większości są to firmy doskonale znane
na rynku pojazdów budowlanych i specjalistycznych, znacznie rzadziej producenci samochodów ciężarowych. Warto

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

Silnik

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

Ładowność [t]

heli

Rynek i eksploatacja

Tabela 2. Podstawowe dane techniczne wybranych wozideł przegubowych

Długość/wysokość/szerokość [mm]

Istotnym problemem dotyczącym
eksploatacji jest ich serwis. Obsługa
techniczna wozidła technologicznego
wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi dostosowanych do rozmiarów pojazdu. U dużych operatorów, podobnie

Mic

konstrukcji ładowni skrzynie wyposaża
się w systemy wkładek o podwyższonej
twardości bądź też przeciwnie – gumowych, stanowiących wymienialne
elementy eksploatacyjne i dodatkowo
obniżające emisję hałasu podczas zai wyładunku kruszca. Wypełnienie wewnętrzne skrzyń ładunkowych wykonuje
się ze stali o twardości rzędu 400 HB.
W konstrukcji skrzyń ładunkowych w różnych miejscach wykorzystuje się stal
o różnej grubości, od kilku do nawet
25–30 mm. Grube żebra z wytrzymałej
stali, stanowiące szkielet skrzyni ładunkowej, odpowiadają za jej odporność na
uderzenia.

©

pomocą zaawansowanego układu hydraulicznego o dużej wydajności z pompą
napędzaną od silnika Diesla. Hydraulicznie realizowany jest skręt przegubu,
podnoszenie muldy, hamowanie, chłodzenie hamulców, a także napęd wentylatora chłodnicy i intercoolera. Ciekawostką jest, że układ hydrauliczny odpowiada
również za sterowanie hamulców.
Na pokładzie wozideł znajdziemy też
wiele nowoczesnych rozwiązań stosowanych w klasycznych ciężarówkach.
Warto wspomnieć choćby o systemach
telematycznych umożliwiających np.
ważenie ładunku oraz zbieranie danych
o pracy pojazdu (zużycie paliwa, prędkość, czas pracy itp.) w czasie rzeczywistym, pozwalających na optymalizację jego wykorzystania. Oczywiście na
liście wyposażenia wozideł mogą znaleźć
się takie dodatki, jak automatyczny system gaszenia pożaru w silniku czy kamera cofania. Ze względu na znaczne
wymiary wozideł specyficznych rozwiązań wymaga również technologia
obsługi serwisowej.

JCB
6780/3887/2500
13/9,6
QSB 6.7 119 kW
(160 KM)

jak w przypadku dużych flot autobusowych czy ciężarowych, funkcjonują własne
warsztaty mające autoryzację producentów do wykonywania obsługi serwisowej i napraw wozideł. Aby pokazać
skalę problemu serwisu, warto przywołać kilka przykładowych wartości dotyczących ilości materiałów eksploatacyjnych. Na przykład napędzane układem
hybrydowym wozidło Hitachi KH 5000
AC-3 o ładowności około 300 t potrzebuje do pracy m.in. 750 l płynu chłodniczego, 950 l oleju do układu hydraulicznego i 170 l oleju chłodzącego do
hamulców. Zbiorniki paliwa w największych wozidłach mają pojemność kilku
tysięcy litrów oleju napędowego, a jego
zużycie oscyluje w granicach od dziesięciu do kilkudziesięciu, a nawet ponad
stu litrów na godzinę pracy, w zależności
od wielkości pojazdu, masy przewożonego
ładunku i warunków terenowych.
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Uniwersalne i wydajne.
Kołowe maszyny budowlane

Marek Rutka

e względu na rodzaj układu jezdnego maszyny budowlane dzielą
się na dwie podstawowe grupy:
instalowane na podwoziach gąsienicowych lub kołowych. Wąską kategorię
maszyn, m.in. niektóre odmiany rozściełarek mas bitumicznych, stanowią maszyny o podwoziach gąsienicowo-kołowych. Podwozia gąsienicowe mają wiele
zalet, np. doskonałą przyczepność i równomiernie rozłożony nacisk na podłoże.
Do wad tego rodzaju podwozi zaliczyć
należy znaczną masę układu jezdnego,
relatywnie niewielką maksymalną prędkość jazdy i możliwość uszkodzenia nawierzchni – szczególnie podczas dokonywania manewrów. Co prawda układy
gąsienicowe (z gąsienicami wyposażonymi w gumowe nakładki) standardowo
stosuje się w minikoparkach, to jednak
najczęściej gąsienice zarezerwowane są
do ciężkich maszyn: spycharek, koparek
i rozściełarek mas bitumicznych. Z kolei
układy kołowe stosowane są w koparkoładowarkach, ładowarkach i koparkach.
Na naszym rynku obecni są praktycznie wszyscy liczący się na świecie producenci kołowych maszyn budowlanych,

© Hyundai

Postęp, jaki dokonuje się w konstrukcji maszyn budowlanych, w niczym nie
ustępuje temu w dziedzinie pojazdów użytkowych. Konstruktorzy starają się,
aby ich konstrukcje były coraz bardziej uniwersalne, tańsze w eksploatacji
i bardziej przyjazne środowisku.

Podczas Baumy swój debiut będzie miała ładowarka kołowa Hyundai HL970

m.in.: Atlas, Bobcat, Case, New Holland
i Hitachi, Komatsu, JCB, John Deere, Caterpillar, Manitou, Hyundai, Doosan, Liebherr, Liugong, Terex i Volvo CE.

Szybkość i zwrotność
W przypadku lekkich i średnich koparek, które mają być w największym
stopniu uniwersalne, najlepszym rozwiązaniem jest wybór maszyny na podwoziu kołowym. Tego typu podwozie
z jednej strony zapewnia odpowiednie
właściwości terenowe, z drugiej zaś dużą
mobilność po drogach o nawierzchni
ulepszonej. Zaletą koparek kołowych jest
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możliwość samodzielnego przemieszczania się także po drogach publicznych,
co nie tylko obniża koszt, ale i oszczędza czas takiej operacji (w przypadku
koparek na podwoziu gąsienicowym trzeba użyć specjalistycznego transportu).
Ważną zaletą koparek kołowych jest wyposażenie ich w hydraulicznie regulowany lemiesz spychający. Oprócz tego,
że może być wykorzystywany np. do zasypywania wykopów, to jego zadaniem
– po opuszczeniu – jest stabilizacja pracującej maszyny. Rolę stabilizującą pełnią także zespoły siłowników hydraulicznych blokujących wahliwe ruchy
mostów napędowych.
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Zaletą koparek kołowych jest
ich duża mobilność zarówno
w terenie, jak i na drogach
utwardzonych

© Komatsu

W tego typu maszynach często stosowane są mosty napędowe ze zwolnicami, co nie tylko przekłada się na
zwiększenie momentu obrotowego na
kołach, ale i prześwitu podwozia.
We wszystkich obecnie oferowanych
koparkach na podwoziach kołowych jest
możliwość wymiany oprzyrządowania
ramienia roboczego w zależności od aktualnych wymagań. Oprócz wielu wariantów wielkości i przeznaczenia łyżek

mogą to być np.: chwytaki do drewna,
złomu, widły do palet, wiertnica lub haki
do podnoszenia.

Popularne przegubowe
O ile koparki instalowane są zarówno na podwoziach gąsienicowych,
jak i kołowych, o tyle w przypadku ładowarek niemal wyłącznie stosuje się układy
kołowe. Jednym z nielicznych przykładów

reklama

ładowarek na podwoziach gąsienicowych są miniładowarki Bobcat serii T.
Największą grupę ładowarek stanowią
jednak typowe dwuosiowe maszyny
przegubowe.
W tego rodzaju ładowarkach przegub
pełni rolę zarówno elementu nośnego –
łączącego obie części ramy, jak i kierowniczego (to dzięki „łamaniu” się przegubu możliwe jest kierowanie maszyną).
Oprócz tego wewnątrz przegubu przebiega wał pędny przekazujący napęd na
przednie koła ładowarki, a także przewody instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Zastosowanie przegubu pozwala
osiągnąć bardzo dużą zwrotność (standardem jest możliwość skrętu pod kątem
ok. 40°) i wysoką odporność na przeciążenia struktury nośnej pojazdu (oddziaływanie sił skrętnych rozłożone jest na
dwa człony). Wyeliminowanie tradycyjnego układu kierowniczego ze skrętnymi kołami pozwoliło na zastosowanie
kół jezdnych o dużej średnicy, co korzystnie wpłynęło na własności terenowe (np.
w maszynach o pojemności łyżki ok. 4 m3
stosuje się ogumienie 26,5 R25).
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nisko położony środek ciężkości. Dzięki
swej konstrukcji tego typu ładowarki
w pozycji marszowej są znacznie niższe
niż maszyny przegubowe, co umożliwia
wjazd nimi przez niskie bramy np. do budowanych obiektów czy wnętrza hal produkcyjnych.
Ważną zaletą tych ładowarek jest
możliwość regulowania długości wysuwu teleskopowego ramienia. Dzięki
temu możliwa jest płynna regulacja za-

© JCB
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Kompaktowe przegubowe ładowarki
zyskują popularność
przede wszystkim
dzięki swej
uniwersalności

Teleskopowa ładowarka JCB 540–200
o maksymalnym udźwigu 4000 kg
i wysokości podnoszenia 20 m

Podobnie jak koparki także ładowarki
mogą współpracować z różnego rodzaju
łyżkami do materiałów sypkich, a także
z bardziej specjalistycznym oprzyrządowaniem, np. z młotami hydraulicznymi,
głowicami wiertniczymi, piłami łańcuchowymi i tarczowymi.
W ładowarkach oprócz standardowych jednoelementowych łyżek producenci oferują także nietypowe łyżki
z otwieranym dnem, które mogą być
używane także jako lemiesz spychający.
Jeżeli specyfika pracy ładowarki
wymaga np. załadunku wagonów lub
umieszczania rur w głębokim wykopie,
to oprócz zamontowania specjalnej łyżki
lub chwytaka konieczna jest także wymiana głównych ramion na takie o większym wysięgu.

Ładowarki z teleskopem
Choć nadal większość rynku ładowarek stanowią maszyny przegubowe, to
ostatnia dekada przyniosła znaczny wzrost
popularności ładowarek teleskopowych.
Przykładem takich konstrukcji są
m.in. maszyny Manitou serii MLT oraz
Class serii Scorpion (opracowane pierwotnie z myślą o zastosowaniach w rolnictwie), które szybko znalazły odbiorców
także w firmach budowlanych. W tego
typu teleskopowych ładowarkach stosuje się wszystkie koła skrętne, co w połączeniu z różnymi trybami pracy układu
kierowniczego nie tylko zapewnia osiągnięcie dużej zwrotności, ale także pozwala na jazdę tzw. psim chodem.
Dużą zaletą tego rodzaju ładowarek
teleskopowych jest nisko umieszczona
kabina operatora i punkt mocowania teleskopowego ramienia, a co za tym idzie
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równo wysokości, jak i zasięgu łyżki lub
innego zainstalowanego w jej miejsce
osprzętu, np. wideł do palet. W zależności od wielkości i konkretnego modelu
ładowarki teleskopowej wysokość podnoszenia może wynieść nawet 20 m (np.
JCB 540-200).
Pamiętać jednak należy, że ładowarki
teleskopowe nie mają tak dużej siły odspajania jak ładowarki przegubowe, stąd
też nie nadają się do pracy przy ciężkich
robotach ziemnych.

Budowlane nowości
Podczas tegorocznych największych
na świecie targów branży maszyn budowlanych Bauma praktycznie każdy
producent zapowiedział prezentację nowości. Spośród firm oferujących kołowe
maszyny budowlane jedną z takich nowości wystawi JCB – będzie to kompaktowa koparkoładowarka 3CX. Jako że
ta niewielka maszyna wyposażona jest
w układ czterech kierowanych i napędzanych kół, jest przeznaczona do pracy
w niewielkich przestrzeniach placów budów lub do zadań remontowych w centrach miast (może poruszać się z prędkością do 40 km/h). JCB zaprezentuje
także nowe – średniej wielkości – kołowe
ładowarki: modele 411 i 417 z silnikami
rodziny EcoMax o mocach odpowiednio:
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Nowość targów Bauma –
kompaktowa
koparka kołowa Doosan
DX57W-5

81 kW (108 KM) i 108 kW (125 KM).
W ładowarkach zastosowano nowy rodzaj kabin z przednimi panoramicznymi
szybami zapewniającymi lepszą widoczność i komfort pracy operatora.
Cztery z pięciu kołowych ładowarek
które Hyundai zaprezentuje w Monachium, będą miały swoją światową premierę. Tymi nowościami będą modele:
HL940 TM, HL955 TM, HL970 i HL980.
Wszystkie te ładowarki mają nowy wygląd zewnętrzny, zaprojektowaną całko-

wicie od nowa kabinę operatora, deskę
rozdzielczą i panel sterowania z ekranem dotykowym. Najważniejsze zmiany
kryją się jednak w układach napędowych,
w których zastosowano silniki Scania
spełniające normę Stage IV oraz nowe
systemy sterowania hydrauliką maszyny.
Swój debiut będą miały także kołowe
koparki Hyundai HW140 i HW210, w których zastosowano m.in. nowe kabiny operatorów o 13% obszerniejsze niż w modelach poprzedniej generacji.

reklama

Swoją ładowarkę podczas Baumy zaprezentuje także Caterpillar. Nowy model kompaktowej ładowarki oznaczony
symbolem 918M wyposażony jest w układ
hydrauliczny o wysokiej wydajności, co
pozwala na montaż – w miejsce standardowej łyżki o pojemności ok. 2,5 m3
– specjalistycznego oprzyrządowania stosowanego w budownictwie, rolnictwie
i utrzymaniu dróg.
Koreańska firma Doosan na targach
w Monachium wystawi trzy kołowe koparki średniej wielkości: DX140W-5,
DX165W-5, DX190W-5. W maszynach
zastosowano nowe, bardziej przestronne
kabiny z ergonomicznie zaprojektowanym panelem sterowniczym. W porównaniu z poprzednimi modelami zwiększono moc silników i maksymalny moment
obrotowy przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa. Swoją premierę będzie
miała kompaktowa kołowa koparka Doosan DX57W-5. Maszyna ta wyposażona
jest nie tylko w nową kabinę operatora,
ale także funkcję umożliwiającą wybór
jednego z trzech trybów pracy: ekonomiczny, standard lub siła.
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Opony na drogę i w teren
Renata Pawliszko
Opony budowlane, drogowo-terenowe, ze względu na charakter
warunków, w jakich pracują, muszą cechować się przede wszystkim dużą
wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia.

M-Drive 001

czekuje się od nich również dobrych
właściwości jezdnych, wysokich
osiągów, a także wydłużonych
przebiegów. Nie bez znaczenia jest też
możliwość ich bieżnikowania. Sprawdzamy, jakie produkty w tej gamie oferują renomowani producenci opon.
gest

M-Trailer 001

Brid

M-Steer 001

©

Zupełnie nowa linia opon drogowo-terenowych Bridgestone została zaprojektowana pod kątem spełnienia wymagań stawianych ogumieniu do pojazdów
transportujących materiały budowlane.
Opony te przeznaczone są do użytkowania na każdej nawierzchni: asfaltowej,
szutrowej, piaszczystej lub błotnistej.
Nowe opony drogowo-terenowe Bridgestone są bardzo wytrzymałe i zapewniają użytkownikowi znakomitą trakcję
i przyczepność (nawet w najtrudniejszych warunkach), długie przebiegi, wolniejsze tempo zużycia (dzięki szerszemu
bieżnikowi o nowym wzorze, który minimalizuje nieregularność jego zużycia),
dużą odporność na przypadkowe uszkodzenia i niski koszt eksploatacji w przeliczeniu na kilometr (przebiegi wyższe
o 20% w porównaniu z oponami poprzedniej generacji).

one

Bridgestone

Najnowsza gama opon drogowo-terenowych Bridgestone. W jej skład wchodzą opony M-Steer 001
na oś kierowaną, M-Drive 001 na oś napędową oraz M-Trailer 001 na osie przyczep i naczep

W skład najnowszej serii opon wchodzą następujące modele: M-Steer 001 na
oś kierowaną, M-Drive 001 na oś napędową oraz M-Trailer 001 na osie przyczep
i naczep. Opona M-Steer 001 została opracowana dla różnych nawierzchni na szosie i w terenie. Nowy 4-rowkowy wzór
bieżnika sprawia, że opona osiąga dobre
parametry na nawierzchni utwardzonej
i dobrze sobie radzi w trudnych warunkach terenowych. Konstrukcyjnie na barku
opony są małe kieszenie, które pomagają
ograniczyć nieregularność jej zużycia.
Opona M-Drive 001 cechuje się dużą
wytrzymałością oraz trwałością. Produkt
ten ma bardzo dobre właściwości trak-
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cyjne na wszystkich nawierzchniach drogowych i terenowych. Zapewnia też komfortową jazdę, a wzmocnienia między
rowkami bieżnika zwiększają jego sztywność, minimalizują asymetryczne zużywanie bieżnika i przyczyniają się do
wydłużenia trwałości opony.
Cechy opony M-Trailer 001 to duża
odporność na przecięcia i uszkodzenia
zewnętrzne oraz duża trwałość karkasu
zwiększająca podatność na ponowne
bieżnikowanie. Gładkie i równomierne
zużycie wydłuża pierwsze „życie” opony.
Bieżnik opon z nowej serii przeciwdziała blokowaniu kamieni i ich gromadzeniu się w jego rowkach, co ogranicza

© Michelin
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HDC1

HTC1

HSC1
© Continental

też ryzyko przebicia opony – „wypychacze”
kamieni w oponie M-Steer 001 znajdują
się w rowkach wewnętrznych, a w oponie M-Trailer 001 w rowku centralnym.
W oponach M-Steer 001 i M-Drive 001
zastosowano (w porównaniu z oponami
drogowymi) grubszy karkas, dzięki czemu
są one lepiej chronione przed uszkodzeniami. Jednocześnie jego konstrukcja
jest na tyle elastyczna, że opona bardzo
dobrze radzi sobie na nierównych nawierzchniach. Zastosowane w produktach
Bridgestone rozwiązania technologiczne
poprawiają wytrzymałość opon, ale także
zapewniają możliwości bieżnikowania
z wykorzystaniem technologii Bandag.
Wszystkie opony nowej generacji są
przeznaczone do eksploatacji w warunkach normalnych i w trudnych, np. zimowych. Mają oznaczenia M+S oraz
symbol alpejski, potwierdzający ich zimowe właściwości.

Continental
Opony budowlane typu HSC1, HDC1
i HTC1 w ofercie firmy Continental doskonale sprawdzą się w trudnych warunkach panujących na placach budowy.
Cechuje je duża odporność na uszko-

dzenia i bardzo dobre właściwości jezdne po terenach nieutwardzonych. Są ciche i zapewniają wysokie osiągi na twardej nawierzchni, gwarantują również
wydłużone przebiegi i można je poddać
ponownemu bieżnikowaniu.
Opona HSC1 jest produktem na oś
prowadzącą. Odpowiednio zaprojektowany wzór bieżnika (3- i 4-rowkowy)
zapewnia odporność na przecięcia oraz
dobrą przyczepność. Dzięki niemu opona
generuje również znacznie większe przebiegi i jest bardziej trwała. Opona ta uzyskuje dobre własności jezdne na wszystkich rodzajach nawierzchni.
HDC1 to opona o dużej wytrzymałości
przeznaczona na oś napędową, która została opracowana z myślą o poprawie
trakcji. Umożliwia to specjalnie zaprojektowany wzór bieżnika. Jego konstrukcja
gwarantuje dużą przyczepność oraz dobre
prowadzenie na drodze i w terenie.
Na oś naczepową zaprojektowano
oponę HTC1. Jej optymalna konstrukcja
bieżnika wraz z właściwościami osnowy
ułatwiają uwalnianie kamieni z bieżnika.
Opona jest bardzo odporna na nacięcia
i rozdarcia. Cechują ją ponadto bardzo
dobre właściwości jezdne po terenach
nieutwardzonych.

Omnitrac
MSS II

Opony Goodyear Omnitrac MSS II
na oś kierowaną, MSD II na oś napędową oraz
MST na osie naczep umożliwiają uzyskanie
dużych przebiegów

Goodyear
W ofercie ciężarowych opon budowlanych Goodyear znajdziemy opony Omnitrac MSS II na oś kierowaną, MSD II na
oś napędową oraz MST na osie naczep.
Produkty Omnitrac powstały w oparciu
o technologię Omnitrac Max, która umożliwia uzyskanie dużych przebiegów oraz
właściwości trakcyjnych, a także pozwala na bieżnikowanie opon.
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© Goodyear

Opony budowlane firmy Continental HSC1, HDC1 i HTC1 – odpowiednio na oś kierowaną, napędową
i naczepową – są odporne na uszkodzenia i cechują się bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi
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Ogumienie MST na oś naczepową wyróżnia się zoptymalizowaną konstrukcją
bieżnika. Zastosowana w nim technologia ECD (Enhanced Carcass Durability –
zwiększona trwałość karkasu) zapewnia
oponie trwałość, dużą odporność na uszkodzenia i długi przebieg. Dodatkową zaletą opon Omnitrac MST jest możliwość
ich rowkowania i bieżnikowania. Produkty te, podobnie jak opony MSS II,
charakteryzują się niższym poziomem
hałasu oraz uniemożliwiają blokowanie
się kamieni w bieżniku.

czas jazdy po błocie oraz po świeżym lub
topniejącym śniegu (mają oznaczenie
M+S), zapewniając lepszą przyczepność
i skuteczniejsze hamowanie w porównaniu z oponami standardowymi. Opony
FS833 i FD833 mają ponadto oznaczenie
alpejskie, a więc mogą być eksploatowane w trudnych warunkach zimowych.
W oponach tej linii zastosowano m.in.
wbudowane „łączniki”, zwiększające
sztywność bloków bieżnika i minimalizujące zjawisko ich nierównomiernego
zużywania się (ząbkowanie). Dzięki temu

Firestone
FD833

© Firestone

Linia opon drogowo-terenowych Firestone do zastosowań na drogach utwardzonych i w terenie obejmuje opony:
FS833 na oś kierowaną, FD833 na oś napędzaną oraz FT833 do przyczep.
Opony FS833 dzięki wytrzymałej
i wzmocnionej mieszance gumowej mogą
być eksploatowane przez długi czas. Żebrowo-rowkowy wzór bieżnika zapewnia

© Goodyear

Ogumienie MSS II na oś kierowaną
wyróżnia się długimi przebiegami i lepszą
przyczepnością na drogach i w terenie.
Uzyskuje też lepsze parametry hamowania, za co odpowiadają rowki typu
„slalom” ułożone w środkowej linii bieżnika. Ponadto dzięki masywnym żebrom
w barku opona zachowuje większą stabilność i jest bardziej odporna na uszkodzenia. Mniejsza podatność na uszkodzenia jest też zasługą specjalnych elementów
bieżnika, tzw. ochraniaczy z podwójnymi rowkami, które dodatkowo ułatwiają eliminację kamieni. Opony MSS II
są również ciche – charakteryzują się
niższym poziomem emitowanego hałasu
w porównaniu z poprzednimi.

FS833
Opony FS833 na oś kierowaną, FD833 na oś
napędzaną oraz FT833 do przyczep firmy Firestone opracowano do zastosowania na drogach
utwardzonych i w terenie

iresto

kierowcy precyzję prowadzenia i przyczepność, a solidna konstrukcja karkasu
ogranicza ryzyko przecięcia i wyszczerbienia. Głębokie i szerokie rowki opon
FD833 na oś napędzaną gwarantują znakomitą przyczepność. Ponadto opony te
mają właściwości, dzięki którym dochodzi do samooczyszczania w czasie jazdy.
Z kolei opony FT833 do przyczep doskonale radzą sobie na każdej nawierzchni.
Wytrzymały i solidny karkas nadaje im
odporność na przecięcia i wyszczerbienia. Wzór bieżnika FT833 charakteryzuje
się dużą odpornością na nierównomierne
zużycie, co wydłuża żywotność opony.
Nowa linia opon Firestone (FS833,
FD833, FT833) dobrze sprawdza się pod-
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© Firestone

©F

Opony MSD II, przeznaczone na osie
napędowe ciężarówek, pozwalają uzyskać duże przebiegi i lepsze właściwości
trakcyjne. Szeroki bieżnik opony przyczynia się do generowania większych możliwych przebiegów, a masywne żebro
umieszczone w linii środkowej bieżnika
obniża jego podatność na zużycie. Ponadto
za sprawą dużych, ułożonych kierunkowo, klocków bieżnika opony uzyskują
lepsze parametry trakcyjne i hamowanie. Ogumienie MSD II dobrze sobie radzi także na błocie, co jest zasługą wysuniętych krawędzi bloków bocznych.
Natomiast dzięki mocnej konstrukcji karkasu jest też mniej podatne na uszkodzenia, zachowuje większą trwałość i może
być poddawane procesowi bieżnikowania. Dodatkową zaletą są otwarte rowki
umieszczone na krawędzi opony, które
gwarantują wydajniejsze samooczyszczanie bieżnika.

ne

Omnitrac
MSD II

FT833

opony charakteryzują się dłuższą żywotnością i mniejszym hałasem toczenia.
Oprócz tego zmniejszona została waga
opony, co przekłada się na niższe zużycie
paliwa i zwiększenie ładowności pojazdu. Opony doskonale nadają się do
pogłębiania i bieżnikowania, co wydłuża
ich okres eksploatacji.

| TECHNIKA |
Michelin
X Works

Inżynierowie Michelin, konstruując
gamę opon Michelin X Works, stworzyli
produkt, który może poruszać się po
każdym rodzaju podłoża i przeznaczony
jest zarówno do użytku drogowego, jak
i do zastosowania na placach budowy czy
w żwirowniach.
Opony z gamy Michelin X Works zostały wyposażone w bieżnik zapobiegający zakleszczaniu się kamieni i skutecznie odprowadzający wodę podczas
jazdy po mokrej nawierzchni. Rowki bieżnika w kształcie litery V stopniowo rozszerzają się wraz ze zużywaniem się
bieżnika, ułatwiając kierowanie pojazdem na nawierzchniach nie pokrytych
asfaltem. Dodatkowo karkas opony Michelin X Works gwarantuje nośność 8 t
na oś w montażu pojedynczym i 13,4 t
na oś w montażu bliźniaczym przy prędkości 110 km/h.
Opony te cechuje również większa
żywotność oraz trwałość w obszarze najbardziej narażonym na uszkodzenia dzięki
bardziej zwartemu środkowemu pasowi
bieżnika. W oponach zastosowano grub-

© Michelin

Michelin

Gwarancja na uszkodzenia to nowa usługa firmy
Michelin oferowana łącznie z oponami X Works.
Pomysł stworzenia dodatkowego produktu powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów
obawiających się przypadkowego uszkodzenia
opony w trakcie eksploatacji

sze w obszarach barków boki charakteryzujące się większą odpornością na
uszkodzenia.
Ponadto karkas nowej opony został
wyposażony w stalowy kord o dużej gęstości, który zapewnia maksymalną wytrzymałość. Ze względu na odporność

reklama

na uszkodzenia odsetek karkasów opon
Michelin nadających się do bieżnikowania wynosi 88% (na podstawie wewnętrznych danych Michelin we Francji).
W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników z segmentu budowlanego,
obawiających się ryzyka przypadkowego
uszkodzenia opony podczas eksploatacji,
firma Michelin wprowadziła na rynek
dodatkową usługę – tzw. gwarancję na
uszkodzenia. Obejmuje ona przypadkowe
uszkodzenia na skutek uderzeń i otarć
wszystkich opon z gamy Michelin X Works
zakupionych na rynku wymiany, jak również jako oryginalne wyposażenie. Gwarancją objęte są opony, które w wyniku
uszkodzenia nie mogą być dalej eksploatowane. Wartość gwarancji wyliczana
jest w oparciu o przyjętą cenę zakupu
oraz pozostałej i niewykorzystanej przez
użytkownika głębokości bieżnika opony.
Aby otrzymać gwarancję, wystarczy
zarejestrować opony na osobistym koncie użytkownika MyAccount na stronie
ciezarowki.michelin.pl. W praktyce oznacza to, że każdy nowy pojazd już w chwili
zakupu jest objęty kompleksową gwarancją, z oponami włącznie.
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Przegląd olejowy
Właściwie dobrany olej silnikowy to podstawa sprawnego działania silnika.
Dobry produkt pomoże obniżyć zużycie paliwa, utrzyma w czystości silnik,
a także zapewni ochronę poszczególnych jego elementów.

© Castrol

Nowy Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 jest syntetycznym olejem typu
Low SAPS z unikatową technologią System5. Testy z wykorzystaniem silnika
Euro V wykazały, że olej ten pozwala
także zaoszczędzić do 1% paliwa (w porównaniu z silnikiem smarowanym olejem 15W-40). Olej ten został zaprojek-

Castrol Vecton Fuel Saver
5W-30 E6/E9

towany w taki sposób, by zmniejszyć
zużycie paliwa w najnowocześniejszych
silnikach Diesla, spełniających normę
Euro VI. Można go także stosować w silnikach Diesla z filtrem DPF oraz w trybie wydłużonych przebiegów między wymianami, rekomendowanymi przez wielu
europejskich producentów, jak Mercedes-Benz, Volvo i MAN, dla silników
spełniających normę Euro VI, Euro V,
Euro IV oraz tam, gdzie wymaga się olejów Low SAPS.
Nowy, także syntetyczny olej silnikowy Castrol Vecton Long Drain 10W-40
E6/E9 Low SAPS bazujący na technologii System5 do 40% przekracza wymagania branżowych norm jakościowych.
Można go stosować w silnikach wyposażonych w DPF, zgodnie ze specyfikacją OEM. Castrol Vecton Long Drain
10W-40 E6/E9 został opracowany zgodnie z zasadami wydłużonej eksploatacji
w najnowszych silnikach spełniających
normę Euro VI. Można go również stosować w niskoemisyjnych europejskich
samochodach ciężarowych i autobusach
wyposażonych w silniki zgodne z normami Euro IV i Euro V, a zwłaszcza w tych,
w których niezbędne jest zastosowanie
oleju Low SAPS, a także w starszych pojazdach wymagających oleju tej klasy.
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LOTOS Oil
Lotos TURDUS Powertec 1100 15W-40
to wysokiej jakości nowoczesny wielosezonowy olej silnikowy o obniżonej zawartości tzw. SAPS. Zalecany do stosowania w wysokoobrotowych silnikach
Diesla ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, dostawczych i samochodów specjalnych, przystosowanych
głównie do spełniania normy emisyjnej

© LOTOS Oil

Castrol

Lotos TURDUS
Powertec 1100 15W-40

.eu
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Mobil
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 to syntetyczny wysokowydajny olej do wysokoobciążonych silników Diesla, który łączy
w sobie zaawansowaną technologię ochrony silnika w nowoczesnych pojazdach
niskoemisyjnych z większymi możliwościami w zakresie oszczędności paliwa
oraz innymi korzyściami związanymi ze

wykorzystywanych w sektorze drogowym i przemysłowym, m.in. w transporcie, kopalnictwie, branży budowlanej
i w rolnictwie. Olej ten spełnia lub przekracza bardzo szeroki zakres specyfikacji branżowych.
Mobil Delvac MX ESP 10W-30 to
najwyższej jakości olej do silników Diesla, który przyczynia się do przedłużenia
trwałości silnika w warunkach eksploatacji drogowej i terenowej. Recepturę
oleju Mobil Delvac MX ESP 10W-30
opracowano, stosując technologię dodatków trymerowych i mieszany pakiet detergentów, aby zapewnić wydajność zarówno nowych, jak i starszych silników.
Dzięki wyjątkowej stabilności rezerwy alkalicznej (TBN) przy długich okresach
między wymianami olej zapewnia również odporność silnika na zużycie, utlenianie, korozję i zużycie ścierne, a także
na powstawanie osadów wysokotemperaturowych. Mobil Delvac MX ESP
10W-30 zalecany jest szczególnie do
użytku w nowoczesnych, wysokoobciążonych silnikach Diesla o niskiej emisji
spalin wyposażonych w systemy obróbki
spalin z filtrami cząsteczek stałych (DPF)
i katalizatorami utleniającymi (DOC).
Przeznaczony do użytku w silnikach z turbodoładowaniem z zastosowaniem technologii EGR oraz starszych silnikach wolnossących.

napędowych spełniających wymagania
normy Euro V, wyposażonych w systemy obróbki spalin EGR lub SCR. Z powodzeniem może być używany w starszych
konstrukcjach silników spełniających
wymagania Euro IV i Euro III. Olej może
być stosowany również w silnikach stacjonarnych spełniających normy EPA
Tier 1 i 2.
Z kolei Platinum Ultor Perfect 5W-30
to najwyższej jakości produkt typu Ultra
High Performance Diesel (UHPD) powstały z połączenia syntetycznego oleju
bazowego oraz zaawansowanego technologicznie systemu dodatków uszlachetniających typu Low SAPS. Pozwoliło
to zarówno na osiągnięcie maksymalnej ochrony jednostki napędowej, wykazanej w wielu testach silnikowych,
jak i wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji nowoczesnych systemów obróbki

© ORLEN Oil

Euro IV, Euro V i nowszych, w których producent zaleca stosowanie oleju o jakości
opartej na wymaganiach klasy ACEA E9.
Inny olej, TURDUS Powertec 5100
10W-40, czyli zaawansowany technologicznie olej o obniżonej zawartości popiołu siarczanowego (Low SAPS), zapewnia bardzo dobre smarowanie silnika
w każdych warunkach eksploatacyjnych
i czystość współpracujących w nim elementów. Przeznaczony jest głównie do
ciężarówek spełniających normę emisji
Euro IV, Euro V oraz Euro VI, w których
producent zaleca stosowanie środka
klasy ACEA E6.

© Mobil

ORLEN Oil

Mobil Delvac 1
LE 5W-30

stabilnym funkcjonowaniem silnika, takimi jak trwałość, ochrona systemu oczyszczania spalin i wydłużone okresy między
wymianami oleju. Najnowsze technologie zastosowane w oleju silnikowym Mobil Delvac 1 LE 5W-30 zapewniają jego
skuteczne działanie, dzięki czemu produkt ten sprawdza się w pojazdach komercyjnych napędzanych silnikami Diesla,

Platinum Ultor Scandiv 10W-40 to
najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy typu SHPD (Super High Performance Diesel) przeznaczony do smarowania
wysokoobciążonych silników wysokoprężnych najnowszej generacji. Olej został specjalnie opracowany do pojazdów
marki Scania i zyskał najwyższą aprobatę
producenta – Scania LDF-3. Dzięki unikatowej formule charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami smarującymi, przeciwzużyciowymi oraz doskonale
utrzymuje silnik w czystości. Zastosowanie baz syntetycznych w oleju Platinum
Ultor Scandiv 10W-40 gwarantuje skuteczne smarowanie jednostki napędowej
w warunkach niskich temperatur podczas tzw. zimnego startu. Produkt ten jest
przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, autobusach i ciągnikach
siodłowych. Polecany jest do jednostek

ORLEN Oil Platinum Ultor
Scandiv 10W-40

spalin, stosowanych w pojazdach spełniających normy Euro V i Euro VI oraz
EPA Tier 4. Zastosowanie komponentów
obniżających tarcie pomiędzy współpracującymi elementami zapewnia spadek
zużycia paliwa oraz zwiększenie mocy
jednostki napędowej. Platinum Ultor Perfect 5W-30 przeznaczony jest do stosowania w nowoczesnych konstrukcjach
silników pojazdów ciężarowych wyposażonych w zaawansowane systemy obróbki spalin, takich jak recyrkulacja (EGR),
filtry cząstek stałych (DPF). Jego bardzo
dobre własności niskotemperaturowe
pozwalają na ochronę jednostki napę-
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LOTOS Turdus Powertec 5100

Mobil Delvac LE

Mobil Delvac MX ESP
ORLEN Oil Platinum Ultor
Scandiv
ORLEN Oil Platinum
Ultor Perfect
Shell Rimula R6 LME

Shell Rimula R6 LM

Total Rubia TIR 9900 FE

Total Rubia TIR 8900 FE

10W-40
15W-40
10W-40

5W-30

10W-30

10W-40

5W-30

5W-30

10W-40

5W-30

10W-30

CJ-4

CJ-4
CJ-4, SM
CI-4

CJ-4, CI-4 Plus,
CI-4, SN

CJ-4, CI-4 Plus,
CI-4, CH-4, SM,
CG-4 , CF
CF

CJ-4, SN

b.d.
CI-4, CH-4,
CG-4, CF
CJ-4, CI-4, CH-4

CI-4, CH-4

ACEA
E6, E7,
E9
E6, E7,
E9
E9
E6, E7

E6, E7,
E9

E7, E9

E4, E7
E6, E7,
E9
E6, E7
E4-99,
E6, E7
E6, E9
E4-99
wyd. 3,
E6, E7

Normy fabryczne producentów
MB 228.51, MB 228.31, M3477, M3677, MTU Typ 3.1, VDS-4/CNG,
RVI RLD-3, Mack EO-M Plus/EO-O Premium Plus, JASO DH-2, Cat ECF-3,
DQC IV-10 LA, Iveco, spełnia wymagania silnika DAF PX Euro VI
MB 228.51, M3477/M 3271-1, VDS-4/CNG, RVI RLD-3, MTU Typ 3.1,
DQC IV-10 LA, Mack EO-O Premium Plus, ECF-3, JASO DH-2, Iveco, DAF
MTU Typ 2.1, VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, RVI RLD-3, MB 228.31,
M3575, CES 20081, DQC III-10 LA
DQC III-10LA, Mack EO-N, M3477/3271-1, MB 228.51, MTU Typ 3.1,
RVI RLD-2, VDS-3
JASO DH-2, ECF-3, CES 20081, DAF wydłużone przebiegi, Ford WSS-M2C171-E,
MB 235.28, MB 228.51, MB 228.31, M3677, M3477, M3271-1, VDS-4,
VDS-3, Voith Retarder Oil Class B, DQC IV-10 LA, Detroit Fluids Specification
93K218, Mack EO-O Premium Plus, MTU Typ 3.1, RVI RLD-3, RVI RLD-2,
RVI RGD, RVI RXD, Scania Low Ash
ECF-3, JASO DH-2, CES 20081, VDS-4/ VDS-3, MB 228.31, DQC II-10 LA,
M3575, Mack EO-O Premium, RVI RLD-3
Scania LDF-3, MB 228.5, M3277, DQC III-10, VDS-3, RVI RXD, RLD-2,
Mack EO-M Plus
MB 228.51, M3477, M3677, VDS-4, Mack EO-O Premium Plus 07,
RVI RLD-3, CES 20078, CES 20081, MB 228.31, Detroit Diesel Extranet
93K218, DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MTU Typ 3.1, VDS-3
CES 20077, DQC IV 10-LA, Mack EO-N, M3477, M3677, MB 228.51,
RVI RLD-2, VDS-3
ECF-1-A, CES 20077, 72, 71, DAF ACEA E6, DQC IV-10 LA, Mack EO-N,
M3477, M3271-1, MB 228.51, MB 226.9, MTU Typ 3.1, RVI RLD-2,
Volvo CNG, VDS-3, JASO DH-2,3
MB 228.51, M3677, M3477, VDS-4, RVI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus,
CES 20081, DAF, Iveco
MB 228.51, M3477, M3271-1, VDS-4, RVI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus,
Scania Low Ash, Voith Class B, DAF

dowej również podczas zimnego startu
silnika w warunkach zimowych, gdy jest
ona najbardziej narażona na awarie na
skutek niedostatecznego smarowania.
Produkt ten jest również odpowiedni do
zastosowania w pojazdach z silnikami zasilanymi CNG.

Shell Rimula R6 LM 10W-40

Shell
Olej Shell Rimula R6 LME 5W-30 to
syntetyczny środek smarny, który znakomicie dostosowuje się do zmiennych
warunków pracy silnika. Przyczynia się
do ograniczenia zużycia paliwa, co pozwala na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Jest przeznaczony do
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użytkowania w silnikach poddawanych
intensywnej eksploatacji. Jego właściwości fizyczne i chemiczne zapewniają
najdłuższe dopuszczalne przebiegi oraz
znakomitą ochronę silników Diesla wyposażonych w filtry DPF oraz inne systemy obróbki spalin. Zalecany do silników, które spełniają normy czystości
spalin Euro IV, Euro V oraz Euro VI.
Z kolei olej Shell Rimula R6 LM
10W-40 jest przeznaczony do użytkowania w różnych intensywnie eksploatowanych pojazdach transportu drogowego. Jest szczególnie zalecany do

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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i Euro VI. Produkt ten umożliwia osiąganie maksymalnych, dopuszczalnych
przez konstruktorów, przebiegów między wymianami oleju. Bardzo dobre właściwości dyspergujące oleju (odporność na
utrzymywanie dużej ilości sadzy w oleju
niepowodujące zanieczyszczeń silnika),
co jest istotne zwłaszcza w silnikach wyposażonych w EGR, wpływają istotnie na
oszczędność paliwa (w połączeniu z olejem przekładniowych z gamy FE – średnia oszczędność paliwa wynosi ponad 3%).
Inny produkt, Total Rubia TIR 8900
FE 10W-30, to najnowszej generacji półsyntetyczny, paliwooszczędny FE (Fuel
Eco) olej typu Low SAPS do silników
wysokoprężnych spełniających normę
emisji Euro IV, Euro V i niektórych silników Euro VI. Dodatki myjące, dyspergujące i przeciwzużyciowe utrzymują
silnik w czystości oraz zapobiegają odkładaniu się sadzy oraz innych zanieczyszczeń. Olej jest również przystosowany do

14,3

10

9,5

10

10

stosowania w samochodach ciężarowych
i pojazdach transportu publicznego, wyposażonych w nowoczesne silniki niskoemisyjne (zapewniających ograniczenie emisji do poziomu Euro IV, Euro V
i Euro VI), a zwłaszcza we flotach mieszanych, mających pojazdy w różnym
wieku i różnego typu.

Total
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 to
najnowszej generacji syntetyczny, paliwooszczędny (FE – Fuel Eco) olej typu
Low SAPS przeznaczony do stosowania
w silnikach wysokoprężnych spełniających normę emisji Euro IV, Euro V

Rusza 5. edycja konkursu
The Drivers’ Fuel Challenge
Mając na uwadze ekonomikę paliwową i promocję ekonomicznego stylu jazdy wśród kierowców samochodów ciężarowych, Volvo
Trucks już po raz piąty organizuje konkurs
The Drivers’ Fuel Challenge.
W jego tegorocznej odsłonie, poza rywalizacją na
rynku polskim, rozegrane zostaną również finały:
regionalny, w ramach rynku Baltic Sea Market
(BSM), którego częścią jest polska organizacja
Volvo Trucks, oraz światowy. Podobnie
jak w latach ubiegłych konkurs
jest otwarty dla wszystkich
kierowców samochodów
ciężarowych mających
kat. C+E, bez względu
na ich wiek oraz niezależnie od marki pojazdu,
jakim jeżdżą na co dzień.
Do dyspozycji uczestników
będzie zestaw konkursowy.

news

10,4
© Total
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Wskaźnik
lepkości

Total Rubia TIR 8900 FE
10W-30

smarowania zasilanych gazem silników
takich producentów, jak MAN, Mercedes-Benz, Scania, Renault Trucks, Volvo
oraz niektórych DAF. Stosowanie oleju
Total Rubia TIR 8900 FE 10W-30 umożliwia uproszczenie gospodarki smarowej
we flotach składających się z pojazdów
różnych marek zarówno europejskich,
jak i amerykańskich. Doskonała odporność na utlenianie pozwala na stosowanie długich przebiegów między wymianami.

Opracowała Renata Pawliszko

Krajowe rundy kwalifikacyjne rozegrane zostaną
w 15 punktach sieci dealersko-serwisowej Volvo
Trucks i wyłonią najlepszych kierowców – po jednym z każdej lokalizacji – którzy w polskim finale
9 czerwca br. w Poznaniu zawalczą o zwycięstwo. Trzech najlepszych kierowców finału krajowego otrzyma atrakcyjne nagrody oraz przejdzie
dalej do eliminacji regionalnych dla krajów BSM
(Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina),
zorganizowanych dzień później również w Poznaniu.
Zwycięzca – mistrz Baltic Sea Market w jeździe
ekonomicznej – otrzyma nowe Volvo V40 oraz weźmie udział w finale światowym w Goeteborgu na
początku września br. Razem z nim do Szwecji powalczyć o tytuł Mistrza Świata pojadą również zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca finału regionalnego BSM.
Pierwsze eliminacje konkursu odbędą się już
pod koniec marca br. Formularz rejestracyjny oraz
niezbędne informacje znajdują się na stronie
volvotrucks.pl.
[KB]
Zdjęcie: © Volvo Trucks
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Oleje silnikowe a ekologia
i ekonomika eksploatacji

Piotr Ignaciuk

iezmiennym zadaniem pojazdów
jest przewóz towarów i osób. Samochody użytkowe wykorzystywane są w celach zarobkowych, dlatego
istotnym zagadnieniem w tym obszarze
od lat jest ograniczanie kosztów ich eksploatacji. Razem z rozwojem motoryzacji
pojawił się problem związany z jej negatywnym oddziaływaniem na środowisko. W tym aspekcie motoryzacja stała
się obiektem zainteresowań nie tylko
nauk technicznych, ale i ekologii. Rozwój
techniki motoryzacyjnej, w tym i branży
olejowej, musi zatem uwzględniać te
dwa często przeciwstawne aspekty.

W dążeniu do redukcji kosztów
Czynnikiem warunkującym powszechność komercyjnego transportu samochodowego są w miarę niskie koszty jego
funkcjonowania. Oznacza to, że koszty
eksploatacji, w tym koszty paliwa, płacy
kierowców, obsług, napraw oraz admini-

© Liqui Moly

Rozwój branży olejowej jest związany z rozwojem konstrukcji silników i pojazdów.
Wpływ oleju na efekty ekonomiczne eksploatacji jest często niezauważany podobnie
jak jego rola w poprawnej pracy układów oczyszczania spalin.

stracyjne, muszą być niższe niż uzyskiwany za wykonane przewozy przychód.
Zysk właściciela/użytkownika warunkuje
więc funkcjonowanie tej gałęzi gospodarki. W tym świetle problem obniżania
kosztów jest problemem podstawowym.
Głównymi składnikami kosztów eksploatacji są koszty paliwa oraz płace kierowców, a dopiero w następnej kolejności
koszty napraw i obsług. O cenach paliwa
i płacach kierowców decydują przepisy
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podatkowe i polityka płacowa, a producenci pojazdów i komponentów nie mają
większego wpływu na ich wielkość.
Producent decyduje jednak o przyjętym rozwiązaniu konstrukcyjnym czy
harmonogramie obsług i w ten sposób
wpływa na łączne koszty utrzymania technicznego pojazdu. Obniżenie tych kosztów stało się ostatnio wyzwaniem dla
producentów samochodów użytkowych.
Jednym z przejawów działań w kierunku

© P. Ignaciuk
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Oleje a koszty eksploatacji
Pierwsze oleje silnikowe to czyste
bazy olejowe uzyskiwane bezpośrednio
z rafinacji destylatu ropy naftowej. Trwałość eksploatacyjna takiego oleju była
jak na dzisiejsze warunki bardzo krótka
i nie przekraczała 2 tys. km przebiegu.
Oleje te nie zawierały żadnych dodatków,
a powstające w czasie eksploatacji szlamy i laki oraz produkty zużycia silnika
miały skłonność do sedymentacji (opadania) na dno miski olejowej. Zgromadzone na dnie osady i zanieczyszczenia były
zasysane przez pompę oleju i w ten sposób prowadziły do intensyfikacji zużycia
smarowanych elementów. Częsta wymiana oleju była zatem koniecznością.
Współczesne oleje to zwykle cały
kompleks związków chemicznych. Bazy
olejowe w postaci czystych rafinatów
już obecnie prawie wcale nie występują.
Nawet w olejach mineralnych są nimi
mieszaniny węglowodorów uwodornionych w procesie hydrorafinacji. Uwodornienie wysyca wiązania pomiędzy
atomami węgla, co sprzyja zwiększeniu
odporności na utlenianie i zwiększa
trwałość oleju. Powoli standardem staje
się olej półsyntetyczny w klasie lepkościowej 10W-40. Baza półsyntetyczna
(semisyntetyczna) stanowi mieszaninę
baz mineralnych i syntetycznych sporzą-

© P. Ignaciuk

obniżenia kosztów obsług jest obserwowany stały wzrost długości okresów między kolejnymi wymianami olejów silnikowych w pojazdach. Prowadzi to do
zmniejszenia kosztów oleju w sumarycznych kosztach utrzymania pojazdu.

dzonych w takiej proporcji, by uzyskać
odpowiednią wartość interesującego nas
parametru (najczęściej odparowywalności). Miarą odparowywalności jest procentowy ubytek oleju ogrzanego do temperatury 250°C w czasie 60 min. Jest to
ważny parametr z punktu widzenia wydłużenia okresu eksploatacji oleju w silniku.
Drugą grupą składników oleju, które
decydują o możliwości jego długotrwałej
eksploatacji w silniku, są dodatki uszlachetniające. Najogólniej mówiąc, dodatki
stosowane są w celu przeciwdziałania procesom degradacji oleju i ochrony smaro-

Przykładowe zmiany lepkości olejów silnikowych na skutek rozcieńczania paliwem

Nazwa dodatku
Inhibitory utleniania
Smarnościowe
Inhibitory korozji
Detergenty i dyspergatory
Rezerwa alkaliczna

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

Rozwój pakietu dodatków
uszlachetniających do olejów

wanych powierzchni. Często spełniają
one kilka funkcji jednocześnie, m.in. dodatki myjące oprócz utrzymywania w czystości smarowanych powierzchni przeciwdziałają akumulacji (zbrylaniu się)
zanieczyszczeń i dodatkowo zobojętniają
kwaśne produkty spalania paliwa. Inne,
np. modyfikatory lepkości, zapobiegają
jej nadmiernemu spadkowi w wysokich
temperaturach. Jak widzimy, rozwój olejów silnikowych umożliwił wydłużenie
okresu jego eksploatacji w silniku i w ten
sposób bezpośrednio przyczynił się do
zmniejszenia kosztów obsług. Odstępy
między obsługami związanymi z wymianami oleju wyraźnie wzrosły. Wiele osób
pamięta czasy, gdy zalecany przebieg
między kolejnymi wymianami oleju wynosił ok. 10 tys. km. Obecnie w wielu pojazdach użytkowych zalecany przebieg
między wymianami może przekraczać nawet 100 tys. km. Oczywiście przebieg ten
zależy od warunków eksploatacji pojazdu i jest on szczegółowo określony w instrukcji i planie obsług pojazdu danej
marki i typu. Jednak postęp jest tu bardzo widoczny. Znaczący jest fakt, że wydłużenie okresu między wymianami
zgodnie z instrukcją i planem obsług nie
wpływa negatywnie na trwałość pojazdu.

Rodzaj związku chemicznego
Sole dwusterów kwasu fosforowego, siarczki,
dwusiarczki organiczne, alkifenole cynku
Związki o budowie polarnej zawierające siarkę,
cynk, kwasy tłuszczowe i ich estry
Organiczne związki siarki, kwasu fosforowego,
dwutiofosforany cynku, olefiny

Dodatki uszlachetniające stosowane w olejach,
które zawierają
siarkę lub związki
metaliczne

Związki kwasu bursztynowego, wapnia i magnezu
Związki zasadowe, najczęściej są nimi
dyspergatory i inhibitory korozji
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Innym aspektem ograniczenia kosztów eksploatacji związanym z rozwojem
olejów silnikowych jest zmniejszenie zużycia paliwa. Aspekt ten jest mniej dostrzegalny zwłaszcza w odniesieniu do
pojedynczych pojazdów. Bywa jednak
często podkreślany przez producentów
olejów – jak podają firmy olejowe (np.
Castrol), stosowanie oleju w klasie lepkości 0W-30 pozwala na zmniejszenie
zużycia paliwa do 2% w porównaniu z olejem referencyjnym 15W-40. Czynnikiem
pozwalającym na uzyskanie oszczędności jest zmniejszenie oporów ruchu pod-

czas pracy bezpośrednio po rozruchu
silnika oraz zmniejszenie oporów przepływu oleju w magistrali olejowej silnika.
Jak wspomniano, oszczędności te w przypadku pojedynczych pojazdów są często
niezauważalne. Wystarczy jednak przypomnieć procedury związane z rozruchem silników smarowanych olejami,
które wymagały nagrzania silnika w celu
zapewnienia odpowiedniego smarowania, a wpływ nowych olejów na zużycie
paliwa stanie się jasny. Trzecim aspektem rozwoju olejów wpływającym na
ograniczenie kosztów eksploatacji jest

SPROSTOWANIE
W numerze 1–2/2016 w artykule pt. Prawie
27 procent w górę! błędnie przypisaliśmy
dane sprzedażowe markom Iveco i Renault.
Na prawidłowym wykresie (prezentujemy go
obok) powinny widnieć następujące wartości: Iveco – liczba sprzedanych jednostek
2425, udział rynkowy 10,8% oraz Renault
Trucks – sprzedaż 1245 samochodów z 5,6-procentowym udziałem w rynku.
Za pomyłkę bardzo przepraszamy.
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wzrost trwałości związany z poprawą
smarowania, zmniejszeniem tarcia i zużycia smarowanych elementów.

Oleje a ekologia
Rozwój motoryzacji to nie tylko zyski związane z szybkim i tanim transportem ludzi oraz towarów, ale również
widoczne zmiany w środowisku: sieć
dróg zmieniająca krajobraz, złomowiska
i składowiska odpadów oraz wyemitowane do środowiska zanieczyszczenia.
Oprócz dostających się do otoczenia zna-

reklama

nych i niezidentyfikowanych związków powstających
na skutek spalania mieszaniny paliwa i oleju silnikowego mamy też bezpośrednie wycieki oleju do gleby.
W tym względzie rozwój składu chemicznego oleju
powoduje, że jego negatywne oddziaływania są potencjalnie silniejsze. Sama rafinowana baza olejowa
to jeden ze składników ropy naftowej – substancji
szkodliwej, choć jak najbardziej naturalnej. Zmodyfikowana, odporna na utlenianie baza oraz wiele chemicznie aktywnych dodatków zasadniczo zmienia
potencjalne negatywne oddziaływania oleju na środowisko. Warto tu przypomnieć, że jeden litr oleju
jest w stanie zanieczyścić ponad dwadzieścia litrów
gleby. W aspekcie bezpośredniego oddziaływania
oleju na środowisko można zwrócić uwagę na dwa
problemy wiążące się z jego przedostawaniem się do
otoczenia. Pierwszy to szczelność smarowanych silników i przekładni. Drugi to rozwój sieci zbiórki
przepracowanego oleju i jego recykling.
Powstawanie związków toksycznych podczas spalania paliwa i ich emisja do otoczenia w formie gazowej zostały mocno ograniczone przez odpowiednie przepisy prawne. W Unii Europejskiej są to normy
Euro, a w USA EPA. Wprowadzone w normie Euro VI
ograniczenia w odniesieniu do silników Diesla powszechnie stosowanych w pojazdach użytkowych
zmniejszają limity emisji tlenków azotu NOx do poziomu 0,4 g/kWh i cząstek stałych PM do 0,01 g/kWh.
Spełnienie tych wymagań nie jest już możliwe wyłącznie na drodze odpowiedniego sterowania silnikiem, ale wymaga stosowania układów oczyszczania
spalin. Układy te obejmują zespoły: katalizatora utleniającego węglowodory wraz z filtrem cząstek stałych DPF oraz katalizatora redukującego tlenki azotu
(SCR) wraz z katalizatorem utleniającym pozostałości
amoniaku (NH3).
Opisany układ zachowuje sprawność, jeśli w spalinach nie występują związki siarki oraz związki metaliczne. Obecność siarki powoduje powstawanie
szklistych zbitych osadów sadzy na filtrze DPF, których nie można usunąć przez wypalenie. Siarka negatywnie wpływa również na trwałość katalizatora
utleniającego. Głównymi źródłami związków siarki
w spalinach są paliwo (olej napędowy) i olej silnikowy. Olej silnikowy przedostaje się do komory spalania dzięki pompującemu działaniu uszczelnienia
pierścieniowego. Jak wspomniano, podobne działanie
do siarki wykazują również związki metali pochodzących z rezerwy alkalicznej olejów. Dlatego współczesny wysokiej jakości olej silnikowy ma zmniejszoną zawartość siarki (oleje niskopopiołowe Low
SAPS o niskiej zawartości popiołu siarczanowego)
oraz niższą wartość liczby zasadowej niż tradycyjne
oleje przeznaczone do silników Diesla.
Jak widzimy, kompozycja oleju jest dostosowywana nie tylko do wymagań ekonomiki transportu
(obniżenia kosztów związanych z gospodarką olejową), ale i do wymagań wynikających ze specyfiki
działania układów oczyszczania spalin.

Lew powraca na tron

Dariusz Piernikarski
28 stycznia MAN Truck & Bus Polska zorganizował doroczną konferencję prasową
podsumowującą wyniki roku 2015 w zakresie sprzedaży samochodów ciężarowych,
autobusów, części zamiennych i usług serwisowych.

najważniejszych wydarzeniach
dla firmy w minionym roku opowiedzieli Piotr Stański – prezes
zarządu MAN Truck & Bus Polska oraz
Bernard Wieruszewski – dyrektor ds.
sprzedaży pojazdów ciężarowych na rynku
polskim. W konferencji wziął również
udział Johan Björnör – szef regionu Europa Wschodnia/CIS (Regional Head Eastern Europe/CIS).
Wszystkie cytowane dane liczbowe
zaczerpnięto z informacji otrzymanych
w trakcie konferencji.

Podsumowanie roku
W 2015 r. firma MAN Truck & Bus
Polska odzyskała pozycję lidera sprzedaży
pojazdów ciężarowych w Polsce z liczbą
4183 pojazdów o dmc. > 6,1 t dostarczo-

nych klientom. Udział w rynku pojazdów
ciężarowych wyniósł 18,9%. W segmencie ciężkim (> 16 t dmc.) dostarczono
3695 samochodów (2. miejsce za DAF
Trucks), co pozwoliło na uzyskanie udziału
w rynku na poziomie 18,3%. Warto zauważyć, że MAN Truck & Bus Polska odnotował największy wzrost sprzedaży
spośród Wielkiej Siódemki: 49,23%. Odnotowano również wzrost sprzedaży

podwozi o 28,9%. Tradycyjnie MAN jest
najchętniej kupowaną marką samochodów ciężarowych segmentu średniego
o dmc. pomiędzy 10,1 t a 15,9 t – w ubiegłym roku zrealizowano 404 zamówienia,
co w efekcie dało udział w tym segmencie na poziomie aż 36,9%. Najgroźniejszy w tym segmencie rywal – firma
Iveco – sprzedała tylko 281 szt. (25,7%),
a zajmujący 3. pozycję Mercedes-Benz –

„W MAN Truck & Bus Polska szczególną uwagę zwraca się na niezawodność pojazdów,
wysoki standard oferowanych usług oraz jakość części zamiennych. Wychodząc z tego
założenia, w bieżącym roku firma nadal będzie kontynuowała kampanie serwisowe
skierowane do użytkowników pojazdów zarówno nowych, jak i starszych”.
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263 (24,0%). W segmencie lekkim (6,1–
10 t dmc.) liderem jest Iveco (612 szt.,
76,7%), natomiast MAN ze sprzedażą
82 pojazdów znajduje się na drugim
miejscu (10,3% rynku).
W grupie autobusów o dmc. > 8 t
MAN wypadł bardzo dobrze, sprzedając
aż 148 pojazdów (w 2014 r. – tylko 52 szt.),
w tym 125 autobusów miejskich oraz 23
autokary turystyczne, uzyskując łącznie
14,2% udziałów w rynku.
W maju 2015 r. zrealizowano – zgodnie z warunkami wygranego przetargu
– dostawę na 30 autobusów MAN Lion’s
City CNG i 6 autobusów MAN Lion’s
City G CNG do PKM Tychy. Była to największa w Polsce dostawa autobusów
CNG do jednego operatora, jednocześnie największa tego rodzaju dostawa autobusów MAN CNG. 19 autobusów MAN
Lion’s City (A37) i 43 przegubowe autobusy MAN Lion’s City G (A23) dostarczono również firmie Michalczewski
– zwycięzcy ogłoszonego przez MPK
Wrocław przetargu na wykonywanie
przewozów pasażerskich we Wrocławiu.
Mówiąc o największych kontraktach autobusowych, warto również wspomnieć
o 34 autobusach turystycznych MAN
Lion’s Coach dla Ministerstwa Obrony
Narodowej.
Sprzedaż pojazdów używanych od
kilku lat utrzymuje się na bardzo dobrym
poziomie. W 2015 r. MAN TopUsed sprzedał 844 samochody używane (19,9%
więcej niż w 2014 r.) i 49 autobusów.
Sprzedano także 1136 kontraktów serwisowych (penetracja rynku 28,5%, aktualnie jeździ 2720 pojazdów objętych
kontraktami) oraz 2057 wydłużonych
gwarancji i 907 porozumień Service Care.
Warto wspomnieć, że w 2015 r. w systemie MAN Telematics znajdowało się
1070 aktywnych pojazdów. Sprzedaż
całkowita części zamiennych wzrosła
o 10%, zbliżając się do poziomu 160
mln zł, a sprzedaż całkowita serwisów
(bez części) należących do sieci importera wzrosła o 3%, osiągając wartość
26,5 mln zł.

Nie tylko sprzedaż
W roku 2015 MAN, już po raz czwarty
z rzędu w raporcie niezawodności TÜV,
został doceniony i nagrodzony jako producent najbardziej bezawaryjnych ciężarówek. Osiągnięcie to zostanie wykorzystane jako jeden z najważniejszych

elementów tegorocznej kampanii marketingowej realizowanej pod hasłem
„Naszą siłą jest niezawodność”.
Do najważniejszych wydarzeń w życiu
firmy w roku ubiegłym należy zaliczyć
obchody 100-lecia MAN Truck & Bus.
19 czerwca 2015 r. z Wolicy wyruszyła
w trasę po Polsce objazdowa wystawa,
na której – wykorzystując najnowsze
technologie multimedialne – można było
zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami w historii producenta. Od czerwca
do listopada wystawę zobaczyło 9550
zwiedzających, samochody z wystawą
pojawiły się w 32 lokalizacjach, pokonując dystans 12 100 km.

Piotr Stański

,
prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska

Jesteśmy konsekwentni w działaniu. Jeśli patrzeć na sam produkt, to ważne są zmiany ewolucyjne – nie chodzi o to, by mieć
całkiem inny pojazd, niż się miało
wcześniej. Udało nam się przekonać wielu klientów, że istotne
jest TCO, czyli całkowity koszt
własności.
Badaliśmy, na co klienci zwracają
największą uwagę. Na pierwszym miejscu jest cena pojazdu
– tego zdecydowanie się nie da
przeskoczyć, na drugim miejscu
jest zużycie paliwa, a trzecia pozycja to niezawodność pojazdu.
To są bardzo ważne argumenty
i to na nich klienci opierają swoje
decyzje, tyle że w tych poszczególnych parametrach jedni wypadają lepiej, inni gorzej. My wypadamy bardzo dobrze: nasze
auta mniej palą, są bardziej bezawaryjne. Pod tym względem nasze produkty – mam tu na myśli
nie tylko ciężarówki, ale też produkty powiązane – są bardzo
dobre. To pozwoliło nam na ponowne zajęcie pierwszego miejsca w 2015 r.
Jeśli chodzi o niezawodność, to
po raz czwarty z rzędu jesteśmy
numerem jeden w rankingu TÜV
– żadna inna marka nie może
tego używać w swojej argumentacji. Pod względem zużycia paliwa również wypadamy naprawdę
świetnie, jeśli zaś chodzi o cenę,
pracujemy nad tym, aby nasza
propozycja była dostosowana do
realiów rynkowych, a nie odstawała za mocno.

Plany na rok bieżący
W bieżącym roku firma zamierza
w dalszym ciągu pomagać swoim klientom w redukcji całkowitego kosztu własności i użytkowania pojazdu. Głównym
narzędziem będą udoskonalone modele
TGX EfficientLine 2 (druga generacja).
Firma przygotowuje się również do największych targów budowlanych Bauma
2016 oraz targów pojazdów użytkowych
IAA w Hanowerze, na których światową
premierę mieć będzie nowy model w ofercie producenta, czyli dostawczy TGE.
Samochód ten będzie powstawać w nowej fabryce Volkswagena, która powstaje
koło Wrześni, na tej samej linii produkcyjnej co VW Crafter. Będzie to najważniejsze wydarzenie dla MAN od czasu
fuzji z VW.
W MAN Truck & Bus szczególną
uwagę zwraca się na niezawodność pojazdów, wysoki standard oferowanych
usług oraz jakość części zamiennych. Wychodząc z tego założenia, w bieżącym
roku firma nadal będzie kontynuowała
kampanie serwisowe skierowane do użytkowników pojazdów zarówno nowych,
jak i starszych. W 2016 r. w dalszym ciągu
na oryginalne części zamienne MAN, zakupione i zamontowane w Autoryzowanej Stacji Serwisowej MAN, obowiązywać będzie 2-letnia gwarancja. Dzięki tej
ofercie firma jest w stanie zapewnić
wyjątkową niezawodność produktów MAN
przez cały okres ich eksploatacji. Promowana będzie w dalszym ciągu oferta serwisowa Ecoline oraz programy obsługowe
Service Care.

Zdjęcia: © MAN Truck & Bus,
D. Piernikarski
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Naczepy w 2015
– sprzedaż rośnie

Dariusz Piernikarski

W ubiegłym roku w Polsce wzrost sprzedaży naczep i przyczep o dmc. > 3,5 t
wyniósł 15,7%. Klientom przekazano 19 144 pojazdy, w tym 17 378 nowych
naczep – to o 16,3% więcej niż rok wcześniej.

ubiegłym roku mieliśmy do
czynienia z kontynuacją cyklu
ożywienia gospodarczego,
polska gospodarka rozwijała się stabilnie, niskie ceny paliwa i wysoki kurs
euro skłaniały do zakupów. Na początku
roku oczekiwano, że korzystna koniunktura gospodarcza znajdzie odzwierciedlenie nie tylko w rosnącym popycie
na samochody ciężarowe (co stało się

33,6% wszystkich sprzedanych
w Polsce w 2015 r. naczep
kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych (3422 szt.)
dostarczyło Pozkrone –
importer firmy Krone

© Schmitz Cargobull

Ponad 60% wszystkich
kupowanych w Polsce
w 2015 r. naczep chłodniczych (1435 szt.) wyprodukowano w firmie
Schmitz Cargobull
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faktem – rynek wzrósł o 26,6% r/r), ale
również rozpocznie się bardziej intensywna wymiana naczep, wiele z nich
bowiem zostało kupionych jeszcze przed
kryzysem lat 2008–2009. Liczono nawet
na inwestycje w nowy tabor. Oczekiwania te sprawdziły się, chociaż nie na tak
dużą skalę, jak na początku roku można
było oczekiwać – świadczą o tym bardzo
dobre wyniki końcowe.
Zaprezentowane w artykule dane
liczbowe podajemy za statystykami publikowanymi przez PZPM oraz Samar.

© Wielton

Sprzedaż wywrotek wzrosła o 24,2%
do liczby 2580, liderem rynku od lat jest
Wielton SA, dostarczając 495 pojazdów
(19,2% udziału w rynku)

©
D. P
iern
ikar
ski

Chociaż zostały one przygotowane z wykorzystaniem danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów MSWiA, to
jednak w zależności od źródła występują rozbieżności liczbowe wynikające ze
sposobu ewidencjonowania pierwszych

Tomasz Kujawa

,
członek zarządu i dyrektor
sprzedaży Pozkrone

Kluczem do sukcesu, jakim było tak duże
zwiększenie sprzedaży w 2015 r., były
– przynajmniej w drugim półroczu – wysoki kurs euro i niska cena paliwa. Oczywiście wszyscy zleceniodawcy chcieli od
razu negocjować w dół ceny za fracht,
ale w dużej skali wpływ niskich cen paliwa był pozytywnie odczuwalny.
Jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników. Mieliśmy przede wszystkim do
czynienia z wymianą sprzętu. Oczywiście było też dobieranie sprzętu, ale już
nie na taką skalę jak dawniej. Myślę, że
taka będzie specyfika polskiego rynku
także w przyszłości – głównie odnowa
flot. Powoli pojawia się nasycenie rynku,
zaspokojenie potrzeb transportowych.
Coraz więcej jest kontraktów łączących
sprzedaż naczep nowych z odkupem starych. W Polsce w przypadku naczep zawsze sprzedaż nowych będzie przewyższać sprzedaż naczep używanych.
Dobre rezultaty Pozkrone zawdzięcza po
prostu i przede wszystkim skuteczności

działania naszego zespołu i oczywiście
stoi za nami dobry produkt, który broni
się swoją jakością. Staramy się też minimalizować koszty, np. przez outsourcing
usług. Mamy tylko sprzedaż, doradztwo
techniczne, sprzedaż części i obsługę
zgłoszeń reklamacyjnych. Generalnie staramy się działać profesjonalnie, współpracując z profesjonalnymi partnerami.
Mamy też bardzo dobrych handlowców,
którzy są pierwszym i najsilniejszym
wsparciem naszych klientów, gdy ci mają
problemy. W kontaktach z klientami nie
dopuszczamy jakiejkolwiek „spychologii”,
nasi klienci są dopieszczeni.
O sukcesie decyduje kombinacja wielu
czynników – tak jak czytamy na różnych
dyplomach gratulacyjnych: biznesu nie
robią firmy, tylko ludzie. Na pewno jest
to ciężka praca działu handlowego, ale
też musi być dobry produkt – my taki
mamy. Próbujemy też tłumaczyć naszym
klientom, że cena to nie wszystko. Coraz
bardziej liczy się wartość pojazdu przy
odsprzedaży oraz całkowite koszty użytkowania. Ważne jest także wzajemne

rejestracji i uwzględniania – lub nie – pojazdów zarejestrowanych czasowo. W naszym opracowaniu nie uwzględniamy
rejestracji czasowych, prosimy także o potraktowanie prezentowanych danych jako
informacyjnych, ukazujących główne
trendy, a nie szczegółowe wyniki sprzedaży poszczególnych producentów.

zaufanie pomiędzy klientem a handlowcem, choć teraz, wraz ze zmianą pokoleń, coraz większe znaczenie zaczynają
mieć parametry produktu. Młode pokolenie właścicieli firm transportowych
wdraża się, postępuje racjonalnie i nie
kupuje, bazując na przyzwyczajeniu czy
emocjach.
Patrząc na ewolucję oczekiwań klientów, na trendy zakupowe, zauważamy
rosnące zainteresowanie naczepami lekkimi, pojawiły się także zapytania o pojazdy z certyfikatami np. do przewozu
opon czy kawy.
Po pierwszym kwartale roku 2016 jesteśmy spokojni, co będzie dalej – zobaczymy… Zakładamy, że w całorocznej
perspektywie nie powinno być źle, bo
mamy już sporo zamówień. Jest jedno
poważne zagrożenie, które potencjalnie
mogłoby znacznie zastopować biznes
transportowy – chodzi oczywiście o powrót granic wewnątrz Unii Europejskiej.
Jeśli pojawią się kontrole na granicach,
to sprzedaż spadnie. Zyskają też wtedy
przewoźnicy krajowi, a stracą polskie
firmy specjalizujące się w transporcie międzynarodowym. To nas trochę martwi.

SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2016 | 63

| BIZNES |

Naczepy w Polsce na plusie
Według wstępnych szacunków w Europie w 2015 r. zarejestrowano o ok.
13,4% więcej naczep i przyczep (dmc. >
3,5 t). Po raz pierwszy od 2008 r. europejski park tych pojazdów przekroczył
2 mln szt. (szacunki międzynarodowej
agencji CLEAR monitorującej naczepowy
rynek w Europie). Najsilniej rozwijał się
rynek włoski – odnotowano tam wzrost
sprzedaży o 60%, oraz hiszpański –
wzrost o 46%. Na wielu rynkach europejskich popyt na nowe przyczepy przez
wiele poprzednich lat kształtował się
znacznie poniżej poziomu trendu długoterminowego. Stąd też, gdy przedsiębiorstwa transportowe odzyskały zaufanie do inwestowania w nowe aktywa,
pojawił się odczuwalny wzrost popytu. Po-

Wykres 1.
Sprzedaż naczep
według typów
w 2015 r.

Oznaczenia naczep: NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe; NW – samowyładowcze
(wywrotki); CT + FT – chłodnie, izotermy i furgony; TA – cysterny i silosy, PT – podkontenerowe

zwala to wierzyć, że przez najbliższe dwa
lub trzy lata możliwe będą wyjątkowe
wzrosty (mierzone w ujęciu procentowym).
W Polsce w roku 2015 do odbiorców
trafiło 17 378 naczep – było to o 16,3%
więcej niż rok wcześniej (sprzedano także

© EWT Truck & Trailer Polska

1766 przyczep o dmc. > 3,5 t). W ubiegłym
roku tradycyjnie największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe
– w tej grupie produktowej odnotowano
wzrost o 17,6% oraz „kurtynówki” w liczbie 10 176 sprzedanych pojazdów, co
stanowiło 58,8% całej sprzedaży. W dal-

Andrzej Dziedzicki,
dyrektor handlowy
EWT Truck & Trailer Polska

Wyniki sprzedaży w roku ubiegłym są dla
nas bardzo satysfakcjonujące. Dla EWT
w Polsce był to historycznie drugi najlepszy rok pod względem sprzedaży, po słynnym 2007 r. Udało nam się przekroczyć
barierę 4 tysięcy pojazdów. Obecnie nie
odczuwamy spowolnienia – cały czas rejestrujemy tendencję wzrostową, może
zatem w tym roku przekroczymy jakiś kolejny próg, np. 4,5 tysiąca pojazdów?
Tradycyjnie zapunktowaliśmy w segmentach, w których jesteśmy najlepsi – mówię oczywiście o chłodniach i plandekach.
Dobrze wypadła także sprzedaż wywrotek.
Plandeki, to segment największy, w Niemczech Schmitz Cargobull jest niekwestionowanym liderem na rynku plandek. To
także i nasz cel długoterminowy.
Nasi klienci są bardzo rozważni. Doświadczeni po trudnej lekcji nagłego skurczenia
rynku z lat 2008, 2009, zamawiając nowe
pojazdy stosują dywersyfikację: zdecydowanie większa część na wymianę, a mniej-

sza na rozbudowę floty. Oczywiście są też
firmy, które odważnie wchodzą w nowe
segmenty i kupują naczepy pod konkretne
rodzaje przewozów, np. coil-muldy czy
naczepy przystosowane do przewozu koleją oraz wymagające specjalistycznych
certyfikatów. Duzi klienci flotowi inwestują w naczepy typu mega. Dostrzegamy
postępującą specjalizację firm, zwłaszcza tych największych. Mali przewoźnicy
w dalszym ciągu chętnie wykorzystują naczepy uniwersalne.
W bieżącym roku zamierzamy wzmacniać
naszą pozycję w każdym segmencie, bo
każdy z nich ma swoją wartość rynkową.
Plandeki, to segment największy – jeśli
chcemy rozmawiać o wolumenie sprzedaży, trzeba myśleć o naczepach kurtynowych. Segmenty bardziej specjalistyczne, takie jak chłodnie, wymagają wysoko
zaawansowanej technologii i doświadczonej sieci sprzedaży. Reprezentujemy
najsilniejszą markę, która cieszy się dużym
powodzeniem w całej Europie. Nie ma
problemów ze zbytem pojazdów używanych. Niewątpliwie to wielka zaleta.
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Jeśli będziemy w stanie zaoferować rozwiązania, zwłaszcza w segmencie naczep
plandekowych, które idealnie wpasują się
w potrzeby rynku możemy liczyć na sukces. Mam tu na myśli: wysokość ramy,
wysokość załadunkową, masę własną pojazdu czy dodatkowe rozwiązania techniczne – portal BDE, które dla wielu klientów są konieczne do działania.
Wiem, że Schmitz Cargobull jest profesjonalną organizacją, doskonale zarządzaną,
i że jest w stanie dopasować się ze swoją
ofertą do trendów panujących na rynku.
Klienci wymagają spełnienia ich oczekiwań
w zakresie dostępności i jakości obsługi,
nie tylko na rynku lokalnym, polskim.
Marka gwarantuje klientowi współpracę
z profesjonalnym partnerem biznesowym
i jego siecią serwisową. Niskie ceny paliwa
i wysoki kurs euro, nawet przy malejących
frachtach skutkowały bardzo dobrym wynikiem finansowym w roku 2015 u polskich przewoźników. To wszystko sprawia,
że nasi klienci mają większą ochotę do
czynienia inwestycji. Potencjalnym największym limitem może tu być ograniczona dostępność nowych kierowców.
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Wykres 2. Sprzedaż naczep w 2015 r.
z podziałam na producentów: sprzedaż,
udziały rynkowe i zmiana poziomu
sprzedaży 2015/2014

Drobne przetasowania wśród liderów

szym ciągu zatem transport dalekobieżny
zajmuje wiodącą rolę na polskim rynku
transportowym.
Warto odnotować kolejny wzrost
sprzedaży naczep wywrotek – klienci
odebrali 2580 pojazdów, o 24,2% więcej niż w 2014 r. Wydaje się, że kończy
się zapaść w segmencie naczep chłodniczych, zarejestrowano bowiem 2398 no-

wych pojazdów tworzących grupę naczep
furgonowych (chłodnie, izotermy i naczepy uniwersalne), w tym 1988 chłodni.
Było to o 31% więcej niż w 2014 r. Sprzedano również 1064 cysterny i silosy,
254 naczepy do przewozu kontenerów
oraz 189 naczep niskopodwoziowych.
Zestawienie sprzedaży naczep z rozbiciem na rodzaje przedstawia wykres 1.

reklama

W ubiegłym roku w Polsce najwięcej
naczep we wszystkich grupach produktowych sprzedała firma Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck
& Trailer Polska) – klientom przekazano
4252 naczepy, co dało firmie udział rynkowy 24,5%. Nieco mniejszą liczbę pojazdów, bo 4151 przekazało swoim klientom Krone (polski importer: Pozkrone)
– udział w rynku 24%. Trzecie miejsce
zajęła firma Wielton, sprzedając 2364 naczepy – udział 13,6%. Ostatnim producentem, który w ubiegłym roku sprzedał w Polsce powyżej 1000 pojazdów, był
Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer)
– 1613 naczep, udział w rynku 9,3%.
Pierwszą piątkę zamyka Kässböhrer ze
sprzedażą 554 pojazdów – 3,2% udziału
(zestawienie wyników uzyskanych przez
najważniejszych producentów pokazano
na wykresie 2).

©
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Mariusz Golec

,
prezes zarządu Wielton SA

Zgodzimy się wszyscy, że w roku 2015
koniunktura była zaskakująco dobra zarówno w kraju, jak i w Europie. Już pierwsze trzy kwartały pokazały, że będziemy
mieli kilkunastoprocentowy wzrost rynku,
ostatni kwartał to potwierdził: Wielton
odnotował 16,2% wzrostu r/r powyżej
branżowych liderów. Co prawda wzrost
rynku naczep był niższy niż ciągników
siodłowych, ale pamiętajmy, że mają one
wyższy priorytet. Naczepy mają po prostu dłuższy czas eksploatacji niż ciągniki.
Wierzę, że wymiana ciągników na nowe
będzie w efekcie pociągać za sobą również wymianę naczep – niekoniecznie bardzo starych – na nowe. Ciągniki Euro VI
są bardzo oszczędne, spalają mało paliwa, co pozwala klientom na uzyskanie
oszczędności. Niektórzy z nich przeznaczają je na zakup nowych naczep.
Klienci, wymieniając tabor, poszukują
głównie lżejszych pojazdów i bardziej
dostosowanych do prowadzonej przez nich
działalności. Wielton sprzedał w ubiegłym
roku sporo naczep specjalizowanych, np.
przystosowanych do przewozu AGD z rozsuwanymi słupkami tylnymi czy do przewozu koleją. Względnie dużo sprzedaliśmy również naczep z rynną (coil-muldą)
do przewozu np. stali w kręgach. Myślę,

że to jest taki symptom wskazujący na
to, że klienci poszukują naczep dostosowanych do ich potrzeb.
Nowe naczepy sprzedane w 2015 r. to
głównie wymiana flot, zwłaszcza u naszych dużych klientów. Odnawiając tabor, klienci poszukiwali wyspecjalizowanych pojazdów, dostosowanych do swoich
kontraktów. Na rynku pojawiło się również wiele nowych firm dysponujących taborem maksymalnie do 5–10 zestawów.
Tego jeszcze 2–3 lata temu nie było.
Chcemy być blisko tych klientów, dotrzeć
do nich z naszymi produktami.
Potrzeba czasu, abyśmy zaobserwowali
założone efekty przemian Grupy Wielton
w 2015 r. W bieżącym roku integrujemy
firmy tworzące naszą grupę. Pracujemy
nad różnicami kulturowymi, dopasowaniem procesów oraz wprowadzaniem nowych produktów na poszczególne rynki.
Ponosimy też koszty wejścia. We Włoszech działamy zgodnie z planem, we
Francji integrujemy się z firmą Fruehauf,
wymieniając się dobrymi praktykami.
Korzystamy też z synergii zakupowych,
które już w obu firmach są widoczne finansowo. Dotyczy to materiałów i komponentów – teraz działamy przez wspólną
centralę zakupową w Wieluniu. Wprowadzamy na rynek francuski nową rodzinę naczep wywrotek. Na rok 2016
patrzymy z optymizmem – liczba zamówień w naszym portfelu wygląda zachęcająco.

Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy
wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (czyli naczepy kurtynowe, skrzyniowo-plandekowe i platformowe), to spośród sprzedanych 10 176 szt.
Krone dostarczyło 3422 naczepy (udział
w tej grupie produktowej 33,6%), Schmitz
Cargobull – 2404 (21,7%), Wielton –
1605 (15,8%), a Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer) – 1475 (14,5%). Ci czterej producenci od lat są niekwestionowanymi liderami rynku, w ubiegłym roku ich
łączny udział w omawianej grupie produktowej wyniósł aż 87,5%. Wśród marek, których naczepy kurtynowe i skrzy-

niowo-kurtynowe w liczbie ponad 200
trafiły do polskich klientów, należy wymienić: Kässböhrer (432 szt.), Schwarzmüller (284 szt.) oraz Berger (213 szt.).
Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni, izoterm i furgonów nadal jest niezagrożona (1450 szt., 60,5%
udziału w rynku), chociaż stale rośnie popularność chłodni marki Krone – nabywców znalazło 441 pojazdów (18,4%
udziału w rynku). Ze statystycznego obowiązku odnotujmy jeszcze większe sprzedaże łączne w tej grupie produktowej:
41 chłodni i 29 uniwersalnych naczep
furgonowych marki Kögel, 37 chłodni
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Lamberet i 22 chłodnie Chéreau. Dane
te wyraźnie pokazują dystans, jaki dzieli
konkurencję od dwóch liderów w tym
segmencie.
Wydaje się, że skończyła się zła passa
w sprzedaży naczep samowyładowczych
– sprzedano 2580 szt., czyli o 24,2%
więcej niż w 2014 r. (2078 szt). Liderem
w segmencie wywrotek jest Wielton (495
szt.), drugie miejsce zajęła firma Bodex
(373 szt.), Inter Cars (Feber) na 3 pozycji
dostarczył 347 pojazdów, niewiele mniej
Schmitz Cargobull (340 szt.), kolejny
producent na liście to Kempf (328 szt).
Biorąc pod uwagę wyłącznie przyczepy o dmc. > 3,5 t, tradycyjnie prymat wiedli producenci specjalizujący się
w tej grupie produktowej. Liderem rynku
jest Wielton ze sprzedażą 385 szt., Wecon
sprzedał 383 pojazdy, Gniotpol – 215, Konar – 158, Zasław – 52 przyczepy, a Schmitz
Cargobull (EWT) – 36. Według danych
opublikowanych przez PZPM w 2015 r.
sprzedano 1751 przyczep ciężarowych
oraz 15 przyczep specjalnych.

Summary
In 2015 the polish semi-trailer market (new vehicles) increased by of
16.3% – up to 17 378 vehicles.
Buyers typically were attracted by
curtain and semitrailers – 10 176
vehicles of this type were sold, what
accounted for 58,8% of total sales volume. This confirms the leading role
of international long-distance transport in the Polish transport market.
It is worth noting that the significant
growth in sales (2580 units, up by
24.2%) was observed in the group
of tippers. The sales of reefers and
isothermal bodies has reached the level of 2398 units, which is a significant increase of 31% y/y. It is also
noteworthy to mention the sales of
1064 tanker and silo vehicles, 254
container chassis and 189 low-bed
semitrailers.
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DAF wzmacnia pozycję
W 2015 r. udział firmy DAF Trucks w europejskim rynku ciężkich pojazdów
ciężarowych (o dmc. > 16 t) wzrósł do 14,6% (w roku 2014 było to 13,8%),
udział ten natomiast na polskim rynku wyniósł 18,9%.

a głównych europejskich rynkach
firma DAF Trucks w 2015 r. zanotowała następujące udziały:
10,8% Niemcy, 23,9% Wielka Brytania,
11,3% Hiszpania, 18,9% Polska, 29,4%
Holandia i 17,2% Czechy. We Francji
i Włoszech udział w rynku utrzymywał
się na poziomie odpowiednio 12% i 10,2%.
W segmencie ciężkich samochodów ciężarowych DAF objął pozycję lidera w Holandii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Węgrzech. Z kolei w Belgii i Czechach firma
DAF była wiodącym producentem ciągników siodłowych.
W 2015 r. w Europie zarejestrowanych zostało ok. 39 400 ciężkich pojazdów ciężarowych marki DAF – o 26%
więcej niż rok wcześniej (31 200). Z kolei w segmencie pojazdów lekkich, wolumen rynku w Europie wzrósł o 5% do
49 000 egzemplarzy (46 500 w 2014 r.)
– w segmencie tym DAF oferuje model LF.
W tej grupie pojazdów DAF odnotował
wzrost udziału w rynku z 8,9% w 2014 r.
do 9% w roku 2015. Ważnym powodem
tego wzrostu były bardzo dobre wyniki
firmy w Wielkiej Brytanii, gdzie osiągnięto 36% udziału w segmencie LF.

Rynek polski
W minionym roku w ciężkim segmencie (dmc. >16 t) odnotowano wzrost
o 31,6%, osiągając 20 236 pierwszych
rejestracji nowych pojazdów ciężarowych (w roku 2014 było ich 15 373). Rejestracje marki DAF wyniosły w 2015 r.
18,9% rynku (18,1% w 2014 r.), co
przełożyło się na sprzedaż 3823 pojazdów (2785 w 2014 r.).

W przypadku ciężkich ciągników
siodłowych rynek odnotował wzrost
o 31,9% – 17 005 rejestracji w porównaniu z 12 890 w 2014 r. Firma DAF
Trucks dostarczyła klientom 3435 ciągników (2486 w roku ubiegłym), co oznacza wzrost o 38,2%, osiągając 20,2-procentowy udział w rynku (wobec 19,3%
w 2014 r.). W lekkim segmencie zanotowano spadek liczby rejestracji o 7,1%
z wynikiem 1893 sztuki (2038 w ub. r.).
W przypadku marki DAF nabywców znalazło 78 pojazdów, co dało 4,1% udziału
w rynku.
Inne obszary działalności DAF Trucks
również zakończyły się bardzo satysfakcjonującymi wynikami rocznymi.
Sprzedaż kontraktów serwisowych DAF
Multisupport wyniosła 1751, co – jak
podaje producent – stanowi rekordowy
udział 44,9%, zwiększając tym samym
portfolio aktywnych kontraktów do 2970.
W 2015 r. Paccar Financial Polska
sfinansował zakup 766 pojazdów, co
przełożyło się na 19,6% udziału w całkowitej sprzedaży DAF Trucks w Polsce.

Kolejne osiągnięcia firmy na rynku polskim to m.in. sprzedaż części na poziomie 38,7 mln euro, z czego 8,3 mln euro
(21%) przypada na części dostępne w ramach katalogu TRP. Jest to również wynik dynamicznego wzrostu liczby punktów sprzedaży, działających pod logo TRP
do 4, z których aż 3 dysponują warsztatem. Z kolei najważniejszym osiągnięciem
działu After Sales jest pomoc na drodze
w czasie nie dłuższym niż 6 godzin w 92%
zgłoszeń do ITS (92,2% w przypadku
PTS), co jest również najlepszym wynikiem wśród wszystkich europejskich
przedstawicielstw DAF Trucks.
Warto też dodać, że sieć dealerska DAF
Trucks dzięki otwarciu serwisu w Opolu
zwiększyła się do 27 punktów. Wpłynęło
to na poprawę efektywności działań i przejawia się rekordowym wskaźnikiem absorpcji w historii działalności producenta
w Polsce.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcie: © DAF Trucks
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Sachs Roadshow 2016
już w czerwcu
Jak poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu budowy dwumasowych
kół zamachowych i sprzęgieł, a jednocześnie poczuć atmosferę wyścigów?
To proste: wystarczy wziąć udział w szkoleniu Sachs Roadshow 2016,
organizowanym przez polski oddział ZF Services.

achs Roadshow 2016 to akcja szkoleniowa skierowana do warsztatów
pojazdów osobowych i ciężarowych, które zaopatrują się w oryginalne
części firmy ZF. Tegoroczna, czwarta już,
edycja odbędzie się w dniach 7–10.06

oraz 14–17.06 na torze Jastrząb w Szydłowcu koło Radomia pod hasłem „Poczuj moc wiedzy i siłę praktyki”. W ciągu
tych ośmiu dni eksperci ZF Services przekażą specjalistyczną wiedzę, praktyczne
umiejętności oraz zapewnią wyjątkowe

wyścigowe emocje ponad 800 pracownikom branży warsztatowej. Zaprezentują
również nowy koncept warsztatów partnerskich ZF Services [pro]Tech, który zadebiutuje w Polsce w drugiej połowie roku.

Praktyczna wiedza
Na szkoleniach technicznych ZF Services, będących praktycznym wsparciem
dla pracowników branży warsztatowej,
kładzie się w tym roku duży nacisk na
omówienie tematu budowy dwumasowych
kół zamachowych i sprzęgieł. W trakcie
prowadzonych przez ekspertów ZF Ser-

W bloku sportowym Sachs Roadshow
2016 udział wezmą eksperci z działu
ZF Race Engineering, którzy zaprezentują
części do aut wykorzystywanych w profesjonalnych sportach motorowych oraz
przekażą szczegółowe informacje
na temat tych produktów
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W 2015 r. eksperci z ZF Services przeszkolili ok. 12 tys. osób na całym świecie. W Polsce było to
ok. 3500 mechaników, z czego blisko 1200 podczas Sachs Race Cup 2015

vices zajęć uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje o produktach oraz
przejdą przez praktyczne zadania warsztatowe. W szkoleniach dla pracowników
warsztatów samochodów osobowych wykorzystane zostaną przykłady układów
przeniesienia napędu stosowane w pojazdach grupy VW. W bloku szkoleniowym
skierowanym do mechaników pracujących z pojazdami użytkowymi poruszone
zostaną tematy trzech sprzęgieł dwutarczowych (ich typów i właściwej regulacji) oraz sprzęgła typu X-Tend z systemem samoregulacji produkowanych
przez koncern ZF.

Program ZF Services [pro]Tech
W trakcie całodniowych spotkań Sachs
Roadshow 2016 zaprezentowany zostanie również nowy koncept warsztatów
partnerskich ZF Services [pro]Tech, które
pojawią się w Polsce w czwartym kwartale tego roku. Głównym założeniem
programu jest utworzenie nowoczesnej
platformy komunikacyjnej pomiędzy producentem części ZF Services, dystrybutorami i warsztatami. Użytkownicy tej
platformy uzyskają dostęp do zupełnie
nowych działów z zakresu porad technicznych, materiałów oraz usług szkoleniowych.
Programy szkoleniowe ZF Services
[pro]Tech są tak konstruowane, aby w jak
najlepszy sposób przekazywać uczestni-

kom wiedzę praktyczną. Jak pokazują
wyniki z 2015 r., koncepcja ta jest bardzo dobrze odbierana przez pracowników
branży motoryzacyjnej, czego potwierdzeniem jest 12 000 przeszkolonych mechaników w roku ubiegłym.

Wyścigowe emocje
Sportowa część Sachs Roadshow 2016,
prowadzona przez przedstawicieli działu
ZF Race Engineering, to nieodłączny element dni szkoleniowych. Eksperci z tego
najbardziej zaawansowanego działu koncernu ZF będą obecni podczas wszystkich
dni akcji i przekażą szczegółowe informacje na temat produktów przeznaczonych do samochodów uczestniczących
w sportach motorowych.
Sportowy charakter akcji Sachs Roadshow 2016 podkreśli udział Jörga van
Ommena, doświadczonego kierowcy wyścigów DTM, najważniejszej serii wyścigowej samochodów w Niemczech. Pod
okiem mistrza i jego zespołu na przygotowanej stacji Motosport pracownicy
warsztatów zasiądą za kierownicą jednego z sześciu specjalnie przygotowanych
samochodów w specyfikacji wyścigowej
– Volkswagen Scirocco R Cup z silnikiem
o mocy 290 KM. Podczas kwalifikacji
każdy z zawodników będzie miał możliwość przejechania po torze kilku okrążeń.
Pod koniec dnia 30 najlepszych powalczy o zwycięstwo i atrakcyjne nagrody.

Oprócz samodzielnego prowadzenia
wyścigowych bolidów na gości spotkań
Sachs Roadshow 2016 czekać będą także
atrakcje w postaci przejazdu w fotelu
pasażera wyczynowymi wersjami samochodów marki Porsche 997 GTS i GT3
z silnikami o mocy 408 i 500 KM. Każdy
uczestnik będzie mógł doświadczyć wyścigowych emocji i przekonać się, jak
jeżdżą czołowi zawodnicy serii Porsche
Carrera Cup, a także – co ważne – porównać jazdę w obu wersjach samochodów.

Jak wziąć udział?
Zaproszenia na Sachs Roadshow 2016
otrzyma 800 pracowników warsztatów.
Ostateczne warunki otrzymania zaproszenia ustalają dystrybutorzy biorący
udział w akcji i dysponujący określoną
liczbą zaproszeń: Inter Cars, Inter-Team,
Auto Partner, Gordon, AD Polska, Hart,
Martex i Motorol. Jednak podstawowym
kryterium udziału w tegorocznej akcji
szkoleniowej jest zakupienie przez dany
warsztat, w okresie od 15 lutego do 15
maja br., części marek Sachs, Lemförder
oraz ZF Parts o wartości minimalnej wynoszącej w przypadku warsztatów samochodów osobowych od 2 do 6 tys. zł, a warsztatów pojazdów ciężarowych od 4 do
12 tys. zł. Udział w akcji można zgłosić na
stronie internetowej www.zf.com/pl/sachs
lub bezpośrednio u dystrybutorów uczestniczących w akcji.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia © ZF Services
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Volvo Group Trucks Sales
Poland podsumowuje

Dariusz Piernikarski

Konferencja prasowa, którą Volvo Group Trucks Sales Poland zorganizowało
24 lutego br., poświęcona była omówieniu wyników sprzedaży w Polsce,
osiągniętych przez Volvo Trucks i Renault Trucks w 2015 r. Była to też okazja
do zaprezentowania planów firmy na rok bieżący.

yć najbardziej pożądanym i odnoszącym największe sukcesy dostawcą rozwiązań transportowych
na świecie to wizja, jaka przyświeca
działaniom Volvo Group Trucks. Grupa
jest drugim co do wielkości światowym
producentem samochodów ciężarowych.
Jej aspiracje koncentrują się wokół tego,
aby dostarczać jak najwięcej satysfakcji
klientom wszystkich marek, w odpowiednich segmentach, być najbardziej
pożądanym pracodawcą w branży i mieć
najwyższą zyskowność. Najważniejsze
wartości, jakie towarzyszą działaniom
Grupy, to sukces klientów, wzajemne zaufanie, pasja w profesjonalnym działaniu,
nieustanna gotowość do pozytywnych
zmian oraz wydajność pozwalająca za-

pewnić dochodowość i stabilną przyszłość firmy. To ogólne przesłanie i obowiązującą w Grupie hierarchię wartości
zaprezentowała podczas konferencji Małgorzata Kulis, Vice President Volvo Group
Trucks Sales, Baltic Sea Market.

Grupa statystycznie
Zgodnie z danymi liczbowymi, dostarczonymi przez PZPM i CEPiK, w ubiegłym
roku do klientów trafiło 3301 samochodów ciężarowych Volvo (dmc. > 6 t)
oraz 1232 samochody marki Renault.
Tym samym Volvo Trucks miało udział
rynkowy 14,9%, a Renault Trucks – 5,6%.
W segmencie ciężkim Volvo Trucks sprzedało 3294 pojazdy, z czego 2824 ciągniki

siodłowe, a Renault Trucks – 1168 samochodów, w tym 1041 ciągników. Biorąc
pod uwagę łączną ubiegłoroczną sprzedaż Volvo Trucks (VT) i Renault Trucks
(RT), 72,7% przypadało na ciężkie samochody VT, 25,8% na ciężkie samochody RT, 1,3% to ciężarówki Renault
segmentu średniego (10,1–15,9 t) oraz
0,2% – „średniaki” Volvo.
Duży udział w finansowaniu zakupów
klientów Grupy miało Volvo Financial
Services. VFS od lat wspiera skutecznie
marki Grupy Volvo poprzez efektywne
rozwiązania finansowe i ubezpieczeniowe,
które pomagają klientom nabywać produkty potrzebne dla biznesu w zoptymalizowanym rozwiązaniu finansowym.
Oferta VFS to m.in. leasing i ubezpie-
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Małgorzata Kulis,
Vice President Volvo Group
Trucks Sales, Baltic Sea Market

czenia. Są to rozwiązania dostosowane
do potrzeb klienta, konkurencyjne cenowo, realizowane na biznesowych zasadach partnerskich. W ubiegłym roku
Volvo Financial Services sfinansowało
42% zakupów klientów Volvo Trucks
(zakupy za gotówkę to ok. 22%) oraz
53% klientów Renault Trucks (zakupy za
gotówkę – ok. 27%).
W Volvo Trucks 37% wszystkich sprzedanych pojazdów zostało objętych kontraktami serwisowymi – 63% stanowiły
podstawowe kontrakty niebieskie (Blue),
a 37% – kompleksowe kontrakty złote
(Gold). Z kolei Renault Trucks może się
pochwalić 180-procentowym wzrostem
liczby sprzedanych kontraktów serwisowych – ich udział w sprzedaży wynosi
obecnie 45,4%, wśród nich 97% stanowiły kontrakty typu Excelence.
Istotnym elementem oferty Volvo
Group Trucks Sales w Polsce są systemy zarządzania flotą – w ubiegłym roku
w 70% ciężarówek Volvo oraz 25% ciężarówek Renault systemy telematyczne
zostały aktywowane. Instruktorzy Szkoły
Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks przeszkolili 953 kierowców, Szkoła Jazdy
Ekonomicznej Renault Trucks może się
pochwalić 300 uczestnikami. Co istotne,
blisko 30% nowych pojazdów sprzedanych przez Grupę jest prowadzonych przez
profesjonalnie przeszkolonych kierowców.
Volvo Group Trucks dysponuje obecnie w Polsce 41 punktami serwisowymi.
W ubiegłym roku przybyły dwa serwisy
– Autosfera w Styrzyńcu k. Białej Podlaskiej oraz Volvo Group Truck Center
w Będzieszynie k. Pruszcza Gdańskiego.
Badania prowadzone regularnie na
zlecenie importerów samochodów ciężarowych działających w Polsce wykazały,
że Volvo jest wśród kierowców obecnie
najbardziej pożądaną marką. W stosunku

do wyników z 2014 r. wskaźnik ten
wzrósł o 7%. W ubiegłym roku w konkursie Volvo Trucks Fuel Concept Challenge uczestniczyły 53 firmy transportowe i 78 pojazdów. Szkoła Doskonalenia
Jazdy Volvo Trucks znalazła się w programie szkoleniowym Platinum Ultor Driving School, skierowanym do wybranych klientów Orlen Oil – przeszkolono
90 kierowców.
Organizowany przez Renault Trucks
ogólnoświatowy konkurs Optifuel Challenge zgromadził w ubiegłym roku 9000
uczestników z 20 krajów. Rok ubiegły
upłynął pod znakiem karawany Road
Show „Naturalnie Renault Trucks”, w 11
spotkaniach promujących ciężarówki nowej gamy T uczestniczyło ponad 800
kierowców. Promowaniu ciężarówek dalekobieżnych Renault T towarzyszyły szeroko zakrojone działania marketingowe.

Plany bieżące
W 2016 r. Volvo Trucks w swoich
działaniach w Polsce zamierza koncentrować się na aspektach związanych z bezpieczeństwem. Duży nacisk zostanie również położony na wzmocnienie udziału
marki w segmencie samochodów budowlanych. Dla klientów działających w segmencie przewozów dalekobieżnych przygotowano dwa zestawy wyposażenia
pojazdów: Fuel & Safe Concept (niskie
zużycie paliwa i podwyższone bezpieczeństwo) oraz Light & Safe Concept
(obniżona masa własna i podwyższone
bezpieczeństwo). Przeprowadzony też
będzie konkurs jazdy ekonomicznej Volvo
Trucks – The Drivers’ Fuel Challenge. Finały: polski i regionalny dla rynku Baltic
Sea Market odbędą się w Poznaniu – odpowiednio 9 i 10 czerwca br., finał światowy 8–9 września w Göteborgu.

Myślę, że mamy do biznesu bardzo długofalowe podejście. W 2015 r. nie znaleźliśmy
się w pierwszej trójce pod względem
udziałów rynkowych, ale – jak pokazują
dane – tam było bardzo ciasno. Jeden
miesiąc czy jedno duże zamówienie mogły
zadecydować o ostatecznej kolejności.
Jestem bardzo dumna z naszego wyniku,
z tego, co udało się osiągnąć, i myślę, że
nadal chcielibyśmy budować taki zrównoważony wzrost. Uważam, że mamy
dzisiaj tak silny zespół, jakiego dawno nie
było. To są wspaniali ludzie, jestem przekonana, że wspólnie możemy wygrywać
wszystkie bitwy. Nie mamy tak dużego
parcia, by być na pierwszym miejscu. Mamy
ambicje, aby o naszych produktach mówiono dobrze, żeby klienci do nas wracali,
żeby nasze serwisy cieszyły się dobrą
opinią i również regularnością powrotów
klientów. Chciałabym, żebyśmy umacniali
też naszą pozycję, jeśli chodzi o sprzedaż produktów dodatkowych, bo dzisiaj
sama sprzedaż pojazdu nie wystarczy.

W bieżącym roku Renault Trucks wyrusza na podbój rynku podwozi. Przedstawione zostaną specjalne warunki zakupu modelu Renault Master, w tym
wydłużona gwarancja, Assistance Renault
Trucks, w ofercie znajdą się zarówno pojazdy Euro 5+, jak i Euro 6. Promowane
będą także pojazdy „Gotowe do pracy”,
czyli bogata oferta samochodów „standaryzowanych”, wyposażonych w zabudowy
fabryczne. To wszystko zostanie wsparte
ofertą finansowania i ubezpieczenia Renault Trucks Financial Services.

Zdjęcia: © Volvo Trucks,
Renault Trucks
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Leasing. Jest coraz
lepiej
©
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W minionym roku branża leasingowa zanotowała 16,3-procentowy
wzrost wartości nowych kontraktów. Na taki wynik wpływ miało
sfinansowanie aktywów o łącznej wartości blisko 50 mld zł.

85,2% zrealizowano za pomocą leasingu,
natomiast 14,8% stanowiła pożyczka.
Jak podają eksperci, cechą polskiego
rynku leasingu jest jego równowaga. Od
lat firmy leasingowe zapewniają stabilny
poziom finansowania szerokiej gamy aktywów ruchomych, wpływających na rozwój produkcji i usług polskich przedsiębiorstw. Samochody osobowe, dostawcze

osobowe
ciężarowe o dmc. < 3,5 t

Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu udzielają finansowania
w formie leasingu oraz pożyczki inwestycyjnej. W 2015 r. ze wszystkich sfinansowanych przez branżę inwestycji

ciężarowe o dmc. > 3,5 t
ciągniki siodłowe
naczepy/przyczepy
autobusy
inne
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26 463,5
11 098,4
4 497,8
10 545,1
1 861,8
5 123,7
2 316,8
1 242,7
322,3

2015
31 480,7
15 174,4
3 481,3
12 392,2
2 033,0
6 669,3
2 741,8
948,1
432,8

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

Pojazdy:

2014

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

© ZPL

ciężarowe

Charakterystyka rynku

i ciężarowe do 3,5 t stanowią 37,5%
tychże inwestycji, maszyny i urządzenia
(w tym IT) 31,9%, środki transportu
ciężkiego, do którego zaliczane są m.in.
samochody ciężarowe powyżej 3,5 t,
ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy,
autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego mają 27,1-procentowy
udział w rynku.

Finansowanie rynku po IV kwartale 2015 r. (wartość netto w mln zł)
------------------------------------------------------------

edług danych Związku Polskiego Leasingu polska branża
leasingowa w 2015 r. sfinansowała inwestycje o wartości 49,8 mld zł.
Wynik ten był wyższy niż rekordowy dotąd
wynik z roku 2014, w którym wyleasingowano środki o wartości 42,8 mld zł
(w 2013 r. było to 35,3 mld zł). Wysoka
(16,3% r/r) dynamika rynku leasingu
wskazuje na niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorstw finansowaniem udzielanym przez firmy leasingowe. „W kolejnych latach prognozujemy wzrost w branży
i liczymy na zwiększenie poziomu inwestycji firm, w szczególności realizowanych za pomocą leasingu” – powiedział Wojciech Rybak, przewodniczący
Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

2015/2014
19,0%
36,7%
–22,6%
17,5%
9,2%
30,2%
18,3%
–23,7%
34,3%

| BIZNES |

Małgorzata Terlecka-Urbanik,

W 2015 r. przedsiębiorcy z sektora TSL
potwierdzili po raz kolejny, że branża jest
niezwykle elastyczna i odporna na zmienność czynników zewnętrznych mających
wpływ na biznes. Transportowcy doskonale potrafią odnaleźć się w realiach
europejskich rynków i reagować na zachodzące na nich zmiany.
Choć wprowadzenie w Niemczech ustawy
MiLoG czy problemy w Europie Wschodniej nie sprzyjały przewoźnikom, to po
raz kolejny okazało się, że polskie firmy
mogą się rozwijać mimo niesprzyjających
warunków. Optymizm, wynikający głównie z rosnącego eksportu do strefy euro
oraz stabilnego wzrostu gospodarczego

w Polsce i rosnącego popytu krajowego,
przełożył się na zwiększone inwestycje
w odnawianie i powiększanie taboru. Potwierdza to nie tylko dynamika w branży
leasingowej, ale też dane dotyczące rejestracji samochodów ciężarowych.
Główną formą finansowania pozostaje
leasing, ale z roku na rok rośnie zainteresowanie alternatywnymi produktami.
Niezaprzeczalnym faktem jest, że wśród
przedsiębiorców z branży TSL planujących rozbudowę floty rośnie świadomość
dostępnych rozwiązań, a oferta rynkowa
staje się coraz bardziej rozbudowana i dopasowana do ich potrzeb. Coraz więcej
firm leasingowych poszerza wachlarz
oferty o alternatywne do leasingu formy
inwestycji – nie tylko pożyczkę, ale też
najem i wynajem długoterminowy, które
jeszcze kilka lat temu były rzadkością.

Z jednej strony konieczność zachowania
ciągłości przewozów, z drugiej natomiast niepewność sytuacji w Europie,
wynikająca z informacji o możliwym
ograniczeniu strefy Schengen, zwiększeniu kontroli granicznej ze względu na
napływ imigrantów, stymulują większe
zainteresowanie wynajmem długoterminowym, pozwalającym na pozyskiwanie
taboru na krótszy okres. Choć w Polsce
ta forma finansowania nie jest jeszcze tak
powszechna, jak w krajach rozwiniętych,
to jednak coraz więcej przedsiębiorców
dostrzega, że własność nie zawsze idzie
w parze z optymalizacją kosztów, a odsetek ten przeważnie rośnie wraz z wielkością firmy.
Miniony rok był dla transportowców
owocny, ale branża cały czas ma duży potencjał do dalszego rozwoju. Kluczowym
czynnikiem wydaje się sytuacja w Eurolandzie – jeśli kurs euro znów zacząłby
szybować w górę, miałoby to bezpośredni,
negatywny wpływ na branżę. Z drugiej
strony do dalszego optymizmu zachęcają
wyniki z kraju i wzrost pkb szacowany na
najbliższe lata na poziomie niemal 4%.

Z szacunkowych danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że z usług firm
leasingowych korzysta około 500 tys.
polskich przedsiębiorstw, przy czym kluczowymi odbiorcami finasowania udzielanego przez polskich leasingodawców
są mikro, małe i średnie firmy (MMŚP).

„Dla firm MMŚP leasing z uwagi na
uproszczone procedury i minimalne oczekiwania dotyczące zabezpieczenia transakcji jest najważniejszą formą finansowania inwestycji. Potwierdzają to dane
Komisji Europejskiej, która w swoim cyklicznym badaniu pyta przedsiębiorców

z 28 krajów m.in. o to, czy finansowanie
leasingiem jest istotne w działalności
ich firm. Pod koniec ubiegłego roku 57%
polskich przedsiębiorców zadeklarowało,
że leasing jest/będzie dla nich istotnym
źródłem finansowania inwestycji. Plasuje
to Polskę na trzecim miejscu po Finlandii

dyrektor Departamentu Transportu
i Maszyn Budowlanych Idea Leasing SA

reklama
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i Niemczech, w których to krajach zainteresowanie leasingiem jest nieznacznie
wyższe. Co trzeci polski przedsiębiorca
zadeklarował, że korzystał w ostatnich
6 miesiącach z leasingu. Wyższy odsetek zadeklarowali w tym przypadku jedynie przedsiębiorcy niemieccy i łotewscy” – powiedział Mieczysław Woźniak,
wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu,
dyrektor zarządu Leaseurope.

Andrzej Krzemiński

,
prezes zarządu Raiffeisen-Leasing Polska SA,
członek Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu

Samochody osobowe i dostawcze
Największy udział w rynku leasingu
w ubiegłym roku w dalszym ciągu stanowiły transakcje dotyczące samochodów
osobowych, dostawczych i ciężarowych
do 3,5 t (37,5%). Segment ten odnotował też najwyższą dynamikę wzrostu na
rynku (20%). W 2015 r. w tej grupie
firmy leasingowe sfinansowały pojazdy
o wartości 18,7 mld zł – największy odsetek stanowiły samochody osobowe (81%),
pozostałe 19% przypadło na dostawcze.
Od II kwartału ubiegłego roku to pojazdy lekkie były głównym motorem rozwoju rynku leasingu. Należy dodać, że
wynik branży leasingowej jest mocno
skorelowany z wyraźnym wzrostem rejestracji nowych samochodów osobowych
i dostawczych w 2015 r. (9,4%, wzrost
do ponad 408 tys. sztuk).

Transport ciężki

mLeasing sp. z o.o.
PKO Leasing SA
Volkswagen Leasing GmbH sp. z o.o.
Oddział w Polsce
BZWBK Leasing SA
Idea Leasing SA
Grupa Masterlease *
Millennium Leasing sp. z o.o.

23 788
18 015
15 686
15 686
14 854
13 638
10 963
10 466

15 941
16 809
12 371
10 593
14 649
9 511
5 711
9 683
4 825

* Masterlease Polska: Masterlease, Futura Leasing SA i Prime Car Management SA
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10 675
7 434
3 282
3 173
854
1 033
2 491
2 639
1 248
1 767

Ciągniki
siodłowe
2 452
2 935
1 194
1 086
1 953
0
1 134
2 342
2
1 464

Naczepy/
przyczepy
2 430
2 647
1 958
1 263
1 876
0
1 433
2 698
11
2 074

Autobusy
398
100
43
82
221
0
135
74
5
247

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

Raiffeisen-Leasing Polska SA

29 382

26 641

Ciężarowe

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

Europejski Fundusz Leasingowy SA

43 204

Osobowe

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

Getin Leasing SA

Pojazdy

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

Spółka

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

Finansowanie rynku w 2015 r. ze względu na ogólną liczbę pojazdów
– ranking dziesięciu najlepszych spółek

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

W 2015 r. branża leasingowa w segmencie transportu ciężkiego zanotowała
18,2-procentowy wzrost przy wartości
aktywów na poziomie 13,5 mld zł. Klu------------------------------------------------------------------------------------

Ubiegły rok będziemy mogli z pewnością zaliczyć do rekordowych dla całego
rynku leasingu w Polsce. Mieliśmy
co do tego pewność już w październiku, kiedy wartość transakcji wyniosła
40 mld zł, czyli niemal tyle, co w całym
2014 r. W pierwszych 10 miesiącach
2015 r. wzrost wyniósł aż 17% i był
równomierny w prawie wszystkich grupach aktywów. Finansowaliśmy każdy
sprzęt, który ma stopę amortyzacji,
a najbardziej popularne były samochody
osobowe, dostawcze i ciężarowe.
Rozpoczynający się właśnie rok 2016
będzie w mojej ocenie wybitnie dobry
dla polskiej branży leasingowej. Jak
pokazują wyniki, nabiera ona rozpędu
już od kilku lat: wzrost 20%, jaki osiągnęła w 2014 r. i prawie 20% z zakończonego 2015 r. dają w sumie bardzo
dobry wynik około 40%, zapewniający
nam wysokie 6. miejsce w czołówce

Europy. Ze względu na rozwojowy trend
w całej gospodarce i rosnący popyt na
usługi leasingowe rok 2016 przyniesie
nam kolejne wysokie wzrosty w obszarze leasingu.
Trendem, który będziemy również obserwować w tym roku, będzie odejście od wojen cenowych pomiędzy leasingodawcami w kierunku ułatwień
dla klienta w procesie pozyskania finansowania. Będziemy stawiać na bardzo głęboką znajomość ryzyka w danym sektorze i idące za tym jasne
kryteria i szybką decyzję opartą na minimalnych wymogach dokumentowych. Ze względu na odmienny model
biznesowy i ryzyko rozłożone między
firmę i klienta będziemy jeszcze bardziej dystansować się w tym obszarze
od banków, dla których cały rynek spodziewa się w tym roku kolejnych utrudnień. Rozwojowi uproszczonych procedur może zaszkodzić jedynie znaczna
zmiana gospodarcza niosąca za sobą
spowolnienie, a więc i rosnące ryzyko
kredytowe wynikające z zatorów płatniczych.

Inne
pojazdy
608
325
502
40
190
4
150
174
14
89
© ZPL
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A prognoza głosi, że…
© ZPL

Trendy w grupach – finansowanie ogółem

W 2016 r. branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 14%. Analizy
przygotowane przez Marcina Nieplowicza, dyrektora ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL, zakładają, że dynamika rynku leasingu w 2016 r. będzie
zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarki.
W grupie pojazdów rozwój rynku leasingu w roku bieżącym bazować będzie
m.in. na inwestycjach zarówno w segmencie pojazdów lekkich, jak i ciężkich.
W pierwszym przypadku zakładane jest
utrzymanie dynamiki rejestracji nowych
samochodów osobowych w wysokości 10%.
Wpływ na to będą mieć m.in. korzystne
przepisy fiskalne, popyt krajowy oraz
dobra koniunktura w handlu. W przypadku pojazdów użytkowych na zwiększenie inwestycji wpływ będą mieć m.in.
przyspieszenie strefy euro, widoczny wyraźny wzrost eksportu, ograniczony wpływ
działań protekcjonistycznych w Niemczech i Francji na wielkość świadczonych usług transportowych.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Idea Leasing,
Raiffeisen-Leasing Polska

czowe okazały się inwestycje finansowane
głównie za pomocą leasingu w ciągniki
siodłowe (udział 50%), naczepy i przyczepy (20%) i samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony (15%). Warto dodać, że
stabilny rozwój finansowania transportu
ciężkiego w 2015 r. był wspierany przez
odrodzenie w strefie euro (i przez to polskiego eksportu) oraz wzrost popytu krajowego w Polsce. „To eksport w znacznym stopniu w ostatnim czasie napędza
polską gospodarkę. W ubiegłym roku sam
eksport do Niemiec wzrósł o około 11%.
A eksport to przewozy. W ubiegłym roku
wzrósł także popyt krajowy. Dodajmy do
tego ceny paliw znacznie bardziej korzystne niż w 2014 r., a szybko uzmysłowimy
sobie przyczyny wzrostów w segmencie
transportu ciężkiego” – powiedział Radosław Woźniak, wiceprezes Europejskiego Funduszu Leasingowego.

W efekcie dynamika wzrostu finansowania pojazdów ciężarowych wzrosła –
w I półroczu ub. r. wyniosła 11,5% r/r,
w drugim natomiast było to już 23,1% r/r.
Poprawę koniunktury było też widać
w wysokiej dynamice rejestracji samochodów ciężarowych (+26,6% dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t w 2015 r.).
Wyniki finansowania transportu ciężkiego pokazują, że polskie firmy transportowe potrafią skutecznie radzić sobie
w niekorzystnym otoczeniu – przykładem może być chociażby wprowadzenie
w Niemczech ustawy o płacy minimalnej (tzw. MiLoG) i wynikające stąd konsekwencje dla polskich firm transportowych czy rosyjskie limity zezwoleń wjazdu
na teren Rosji. Dobre nastroje w branży
wynikają głównie ze wzrostu przewozów,
który dla transportu samochodowego
wyniósł 6,7% w 2015 r.

Summary
According to the Polish Leasing Association, in 2015 Polish leasing business financed investments worth
49.8 billion zloty, more than the record result from 2014, in which assets worth 42.8 billion zloty were
leased.
In 2015 the leasing business in the
segment of heavy transport recorded
a 18.2-percent increase, with the
value of financed assets of 13.5 billion zł. The key leased investments
were road tractors (50% share), trailers and semi-trailers (20%) and
trucks over 3.5 t (15%). The stable
development of the heavy transport
financing in 2015 was supported by
a revival in the euro zone (and thus
Polish exports) and an increase in domestic demand in Poland.
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Rekordy przychodów
u Solarisa
Piotr Muskała

16 lutego br. przedstawiciele firmy Solaris Bus & Coach zaprezentowali
podsumowanie ubiegłego roku. Wynika z niego, że dla firmy rok 2015 okazał się
rekordowy pod względem wysokości osiągniętych przychodów.

rzychody firmy wyniosły bowiem
1,7 mld zł. Ponadto po raz trzynasty Solaris został liderem polskiego rynku niskopodłogowych autobusów miejskich. W ubiegłym roku sprzedał
łącznie 1279 autobusów i trolejbusów
oraz 17 tramwajów. Jest to trzeci najlepszy w 20-letniej historii producenta
wynik. Łącznie od 1996 r. w podpoznańskich zakładach wyprodukowano ponad 14 tys. pojazdów, które trafiły do
30 państw.

Autobusy
Nad Wisłą Solaris sprzedał w 2015 r.
333 autobusy miejskie o dmc. powyżej
8 t, co stanowi 47,5% wszystkich tego typu
pojazdów zakupionych w Polsce i daje
producentowi pozycję lidera krajowego
rynku dużych autobusów. Wyeksportowano 946 pojazdów – oznacza to, że
74% produkcji sprzedawano poza granice
kraju, głównie do państw europejskich.
W 2015 r. największym poza Polską rynkiem Solarisa były Czechy, dokąd przekazano łącznie 158 autobusów i trolejbusów. Jest to sprzedażowy rekord Solarisa
u naszych południowych sąsiadów. Podobnie jak w latach ubiegłych w rankingu

Dr Andreas Strecker,
prezes zarządu Solaris Bus & Coach

To był bardzo dobry rok dla naszej
firmy, która odnotowała rekord w zakresie wysokości przychodów i trzeci
w historii wynik pod względem liczby
sprzedanych pojazdów. Rezultaty te
cieszą, tym bardziej że w 2015 r. przeprowadziliśmy realizację kilku niezwykle ambitnych i kluczowych projektów dla dalszego rozwoju naszej spółki.
Przede wszystkim była to rozbudowa
fabryki oraz przeorganizowanie systemu produkcji, zmiany przeprowadzono
także w obrębie magazynowania oraz
funkcjonowania przestrzeni biurowych.
Skupiliśmy się także na reorganizacji
pracy niektórych działów, w szczególności związanych z obsługą posprzedażową klienta. Wreszcie wdrożyliśmy
do seryjnej produkcji zupełnie nową generację autobusów miejskich. Już dzisiaj widzimy tego efekty, a najlepszym

76 | MARZEC 2016 | Transport – Technika – Biznes

dowodem na to jest portfolio naszych zamówień na rok 2016, które jest lepsze
od ubiegłorocznego aż o 150 sztuk.
W roku 2016 planujemy zaprezentować kolejne nowości produktowe. Będzie to m.in. premiera trolejbusów
Trollino nowej generacji oraz autobusów z napędem CNG. Ponadto chcemy
zaoferować naszym klientom nowe rozwiązania w zakresie autobusów hybrydowych. Na pewno ten rok będzie
okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży autobusów elektrycznych w Europie. Dołożymy wszelkich starań, aby
odegrać kluczową rolę w tym segmencie. Pracujemy także nad intensyfikacją naszych działań sprzedażowych
poza naszym kontynentem. Myślę, że
już w najbliższych miesiącach będę
mógł przedstawić więcej szczegółów na
temat naszej zagranicznej ekspansji.
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Dr inż. Dariusz Michalak,
wiceprezes zarządu Solaris Bus & Coach

Nasze plany na 2016 r. to głównie kolejne modele nowego Urbino. Będzie to
czas przejścia z dotychczas produkowanej generacji na nową. Ważnym elementem tej zmiany będzie też coraz większa
liczba pojazdów z napędem elektrycznym. W 2015 r. zarówno w Polsce, jak

sprzedaży Solarisa na zagranicznych rynkach wysokie miejsca zajęli przewoźnicy
z Niemiec, Włoch, Łotwy i Rumunii.
Rok 2015 był również niezwykle
ważny ze względu na autobusy z napędem elektrycznym. Odbiorcom w Hiszpanii, Niemczech i Polsce sprzedano łącznie 25 takich pojazdów. Były to autobusy
wyposażone w różne baterie i wykorzystujące kilka metod ich ładowania,
począwszy od najbardziej popularnej
metody plug-in, poprzez ładowanie pantografowe i indukcyjne, aż po rozwiązanie z wodorowym ogniwem paliwowym
zwiększającym zasięg. Elektrobusy polskiego producenta w ubiegłym roku trafiły do Barcelony, Berlina, Warszawy,
Jaworzna, Ostrołęki, Inowrocławia i Krakowa. W tym roku realizowane będą kolejne kontrakty na dostawy autobusów
elektrycznych. Już wiadomo, że pojadą
one m.in. do Hanoweru, Hamburga i Tam-

i w całej Europie mieliśmy do czynienia
z przyspieszeniem dynamiki sprzedaży
pojazdów bateryjnych. W Polsce w gronie miast, w których już są nasze autobusy
elektryczne, znalazły się Inowrocław,
Jaworzno, Ostrołęka, Kraków i Warszawa. Z kolei w Europie mamy już kilkunastu klientów eksploatujących Solaris Urbino electric w Austrii, Hiszpanii,
Niemczech i Szwecji. Na pewno ten trend
będzie jeszcze silniejszy w tym roku.
Coraz ważniejszy staje się dla nas także
rynek przewozów podmiejskich i lokal-

pere. Elektrycznym Urbino można przejechać się również w Paryżu, gdzie zdecydowano się na długoterminowe testy
tego pojazdu.
Najważniejszą premierą modelową
Solarisa w 2015 r. było wprowadzenie
nowej generacji Urbino z napędem elektrycznym oraz wersji niskowejściowej.
Ruszyła też seryjna produkcja standardowego Urbino w nowym wydaniu.
Klientów znalazło już ponad 300 takich
pojazdów. Pierwsze seryjne egzemplarze pojechały do Niemiec w czerwcu minionego roku. Kolejne pojawiły się na ulicach aż 9 europejskich państw: Austrii,
Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec,
Norwegii, Polski, Szwajcarii i Włoch.

Sprzedaż niskopodłogowych
autobusów w Polsce
w 2015 r. (szt.)

nych. Przykładem może być wygrany
bardzo duży przetarg na dostawę 300 InterUrbino dla firmy Cotral. Autobusy
będą obsługiwały linie regionalne w okolicach Rzymu. Obecnie mamy zamówienia na około 150 autobusów więcej
niż rok temu w tym samym czasie. To
dobry prognostyk na przyszłość i zapowiada tegoroczną sprzedaż na poziomie
około 1300–1400 pojazdów. Jesteśmy do
tego dobrze przygotowani, w 2015 r.
bowiem zakończyliśmy dużą inwestycję, jaką była rozbudowa naszej fabryki,
a także oddanie do użytkowania nowych
powierzchni biurowych. Ten rok jest rokiem 20-lecia Solarisa, który wkracza
w nową dekadę dobrze przygotowany.

Kilka słów o tramwajach
Produkcja tramwajów pozwala Solarisowi zapewnić pełną gamę pojazdów komunikacji miejskiej (nie licząc metra i pojazdów transportu bliskiego). W 2015 r.
firma zakończyła dostawy w ramach dwóch
istotnych kontraktów tramwajowych.
Pierwszy z nich dotyczył 18 tramwajów
dla Brunszwiku. Drugi projekt dotyczył
Olsztyna. Był on na tyle interesujący, że
na ulicach tego miasta tramwaje pojawiły
się po raz pierwszy po 55 latach przerwy.
Do Olsztyna pojechało 15 zielonych, trójczłonowych tramwajów z jamnikiem na
masce. Obecnie Solaris pracuje nad kolejnymi dwoma zamówieniami tramwajowymi: 41 dla Lipska oraz produkcją
110 pudeł tramwajowych dla pojazdów
TW3000 powstających w ramach konsorcjum firm Vossloh Kiepe, Alstom Transport i HeiterBlick dla Hanoweru.

Zdjęcia i wykresy: © Solaris
Eksport autobusów Solarisa
(szt.) w podziale na kraje
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134 500 szklanek mleka
Dariusz Piernikarski
Prezentujemy autocysternę firmy PRO-WAM do przewozu mleka zabudowaną na
3-osiowym podwoziu samochodu Mercedes-Benz Actros 2543 6×2. Mimo że nie
udało nam się w pełni zaprząc tego pojazdu do pracy, to jednak nawet jazda bez
ładunku dostarczyła wielu ciekawych wrażeń.

o realizacji zadań związanych
z miejskim oraz lokalnym transportem dystrybucyjnym wykorzystywane są samochody ciężarowe wyposażone w zabudowy specjalistyczne.
Ich cechą szczególną powinna być jak
największa ładowność oraz bardzo dobre
możliwości manewrowe pozwalające na
sprawne operowanie na zatłoczonych
ulicach miast. Jazda dystrybucyjna to
również częste zatrzymania, niewielkie
prędkości średnie i zmienność obciążenia
– z tego względu samochody dystrybucyjne powinny również charakteryzować się jak najniższym zużyciem paliwa.

Transport mleka: zadanie specjalne
Jeszcze nie tak dawno rolnicy odwozili do mleczarni bańki mleka załadowane
na przyczepy ciągnięte przez traktory. Ze
względu na skalę produkcji mleka coraz
częściej zaczęto stosować pompy próżniowe pozwalające na sprawne przepompowywanie mleka z baniek do cysterny
zabudowanej na podwoziu samochodu
ciężarowego. Obecnie zbudowanie cysterny do przewozu mleka nie stanowi

Bohater testu: Mercedes-Benz Actros 2543 6×2 z autocysterną na mleko firmy PRO-WAM

już trudności – oczywiście dla producentów specjalizujących się w tym segmencie rynkowym. Technologia produkcji cystern do przewozu artykułów
spożywczych, w tym także mleka, jest
obecnie zautomatyzowana, na rynku dostępne są pojazdy (naczepy, przyczepy
i zabudowy) ze zbiornikami przystosowanymi do transportu płynnych środków
spożywczych zarówno w bardzo niskich
temperaturach, jak i pod wysokim ciśnieniem. Coraz większego znaczenia nabiera dobór odpowiedniego osprzętu –
armatury służącej do za- i rozładunku cy-
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stern, wykonywania pomiarów i analizy
przewożonego płynu (mleka), materiałów izolacyjnych, systemów ogrzewania
i chłodzenia. Niemniej istotna jest możliwość przygotowania pełnej dokumentacji związanej z warunkami przewozu
i stanem transportowanego ładunku.
Szczegóły konstrukcyjne cystern zależą od ich przeznaczenia. W przypadku
transportu mleka najczęściej wykorzystywane są zbiorniki zabudowane na podwoziach dwuosiowych samochodów
ciężarowych, rozszerzeniem ich możliwości są przyczepy. Ciężarówka odbiera
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Mercedes-Benz Actros 2543
Testowany przez nas Actros 2543
6×2 to 3-osiowy samochód ciężarowy
(rozstaw osi 4300 mm) o dmc. 26 t, jego
masa własna wraz z zabudową (dane z dowodu rejestracyjnego) to 11 905 kg –
tym samym maksymalna ładowność pojazdu to 14 095 kg.
Oś przednia o nośności 8 t jest zawieszona na resorach, oś napędowa o nośności
11,5 t ma przekładnię główną o przełożeniu 2,846 i zawieszenie pneumatyczne.
Oś wleczona o nośności 7,5 t jest kierowana, odciążana i podnoszona.
Actros 2543 napędzany był przez silnik OM 470 LA Euro VI w swej najmocniejszej wersji o mocy 428 KM (315 kW)
rozwijanej przy 1800 obr/min. Maksymalny
moment obrotowy 2100 Nm generowany
jest przy 1100 obr/min. Uwzględniając
dopuszczalną masę całkowitą pojazdu
wynoszącą 26 t, uzyskujemy masowy
wskaźnik mocy 16,5 KM/t oraz masowy
wskaźnik momentu – 80,8 Nm/t. Są to
bardzo dobre wartości, gwarantujące
sprawne ruszanie z miejsca i płynną jazdę
z niewielką koniecznością zmian biegów.
Zautomatyzowana skrzynia biegów Mercedes-Benz PowerShift 3 miała 12 biegów o rozpiętości przełożeń 14.93–1.0.
Zbiornik paliwa o objętości 300 l umieszczono z lewej strony, po tej samej stronie, tuż za kabiną, znajdował się 60-litrowy zbiornik AdBlue.

Wleczona oś skrętna zdecydowanie poprawia zdolności manewrowe – bez ładunku
można ją podnieść do góry, zmniejszając opory toczenia, zużycie paliwa i ogumienia

mleko z poszczególnych gospodarstw,
potem jest ono przepompowywane do
przyczepy. Po napełnieniu obu pojazdów
ładunek trafia wreszcie do mleczarni.
Nowoczesny samochód ciężarowy z cysterną do przewozu mleka jest obecnie
– ogólnie rzecz ujmując – ruchomym laboratorium pomiarowym, mogącym
przesyłać wyniki testów czy lokalizację
miejsc pobierania próbek bezpośrednio
do mleczarni przy użyciu transmisji GPS
lub GPRS. Często też, dzięki możliwościom pojazdu, dokonywana jest analiza
mleka bezpośrednio u dostawcy, jeszcze
przed jego zatankowaniem.
Alternatywą dla zestawu samochód
z przyczepą może być zabudowanie
cysterny na podwoziu dystrybucyjnym
o większej nośności – przykładem tego
jest właśnie testowany Actros 2543
6×2-2. Pojemność zbiorników jest porównywalna, a wyposażenie podwozia
w dwie osie skrętne pozwala na sprawne
manewrowanie i dodarcie do każdego
odbiorcy.

Nieocenione narzędzie w codziennej pracy –
obraz z kamery cofania przekazywany na duży
ekran umieszczony na kokpicie

Na wygodny odpoczynek
pozwala leżanka – po jej uniesieniu uzyskujemy dostęp
do dwóch dużych schowków,
są one również otwierane
z zewnątrz kabiny

SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2016 | 79

| TECHNIKA |

Kabina

Wrażenia z jazdy

Wielkość kabiny ClassicSpace L jest
doskonale dobrana do typowej dystrybucji dalekobieżnej. Przy wysokości wewnętrznej 1751 mm i tunelu silnika o wysokości 320 mm poruszanie się we wnętrzu
nie było szczególnie trudne. Leżanka za
fotelami (2 m długości) pozwalała na odpoczynek lub po prostu mogła pełnić funkcję miejsca na rzeczy osobiste. Dodatkowo można było wykorzystać schowki
umieszczone pod leżanką (dostępne także

Aktywna oś skrętna z tyłu pojazdu
oraz kabina kierowcy o szerokości 2,3 m
dają możliwość bardzo sprawnego manewrowania na ograniczonych przestrzeniach. Praktycznym sprawdzeniem
możliwości manewrowych Actrosa było
to, że udało się bez większych trudności
wjechać do budynku laboratoryjnego
Politechniki Lubelskiej, gdzie posłużył
jako pomoc dydaktyczna, a następnie –
zawrócić i wyjechać na zewnątrz. Nieocenioną pomocą okazała się przy tym

Kokpit kierowcy – wzorowa
ergonomia, na tunelu silnika
schowek i praktyczna
tacka na drobiazgi
z miejscami
na napoje

z zewnątrz pojazdu) i schowki nad szybą
przednią. Na tunelu silnika umieszczono
spory schowek i wygodną tackę na drobiazgi, nie brakowało też uchwytów na napoje. Dwukolorowa, beżowo-szara tonacja wnętrza stwarza przyjemną atmosferę.
Miejsce pracy kierowcy jest eleganckie i pod każdym względem wzorowo
dopracowane. Choć deska rozdzielcza
nie jest tak rozbudowana jak w ciągnikach z kabiną GigaSpace, to jednak rozmieszczenie wszystkich przełączników
nie budzi zastrzeżeń, informacje na tablicy wskaźników są też przejrzyste i łatwe
do odczytania. Fotel kierowcy ma wystarczający zakres wielopłaszczyznowej
regulacji, podobnie jest z kołem kierownicy. Regulowane podłokietniki po
obu stronach fotela ułatwiają jazdę podczas pokonywania większych odległości.
Kabina – mimo że była wyposażona
w mechaniczne zawieszenie na sprężynach – podczas jazdy po nierównościach nie wykazywała zbytnich drgań,
plusem jest również dobre wyciszenie
wnętrza. W sumie: komfort i ergonomia
w najlepszym wydaniu.

toczenia zarówno na autostradzie, jak
i drodze lokalnej, dzięki temu oszczędności paliwa mogły być jak największe.
Dekompresyjny hamulec silnikowy
(462 KM przy 2300 obr/min) pozwalał na
sprawne stopniowe zmniejszanie prędkości jazdy i tym samym oszczędzanie
paliwa i hamulców głównych. Podczas
hamowania silnikiem odpowiednio reagował program Powershift, redukując
sukcesywnie biegi – w efekcie prędkość
obrotowa silnika utrzymywana była na
poziomie zapewniającym wysoką skuteczność hamowania zwalniacza, także
już przy niewielkich prędkościach jazdy.

Fragment wyposażenia autocysterny: system do automatycznego poboru próbek oraz sterujący całością nowoczesny
komputer PRO-WAM PK-4

kamera cofania umieszczona z tyłu na cysternie. Manewrowanie ułatwia również
bardzo precyzyjnie działający układ kierowniczy – skręt wymuszony trzeciej osi
następował już przy niewielkich zmianach położenia kierownicy, zarówno podczas jazy do przodu, jak i do tyłu.
Szczególne wrażenie robi idealna
współpraca między zautomatyzowaną
skrzynią Mercedes-Benz Powershift 3
a pozostałymi komponentami układu
przeniesienia napędu – zwłaszcza silnikiem, hamulcem silnikowym i aktywnym
tempomatem. Program sterowania skrzyni
miał funkcję eco-roll – jej aktywacja następowała dość szybko po rozpoczęciu
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Autocysterna do mleka
Zabudowa to cysterna do mleka wyprodukowana przez koszalińską spółkę
PRO-WAM. Kuferkowy zbiornik o łącznej
pojemności 17 600 l miał 3 komory o pojemności: 6000, 5500, 6100 l. Zbiorniki
wewnętrzne wykonano ze stali kwasoodpornej o grubości 2,5 mm. Na całej powierzchni zastosowano izolację styropianem o grubości 50 mm, płaszcz zewnętrzny
wykonano również ze stali kwasoodpornej (wykończenie powierzchni techniką
mazerowania). Elementy nośne cysterny
(rama, wręgi) wykonano ze stali ocyn-

Kabina Classic
Space L to dobrze
dobrane rozwiązanie do dalekobieżnej dystrybucji
ciężkiej, dzięki trzeciej skrętnej podwozie sprawdzi się
również w ciężkiej
dystrybucji
miejskiej

kowanej. Na górze znajdowały się 3
włazy DN450 z zaworami odpowietrzającymi. Cysterna miała centralny układ
mycia – głowice myjące znajdowały się
w każdej komorze – z zaworami ręcznymi
zabezpieczającymi przed przelewaniem
się mleka do instalacji myjącej. Cysterna
miała cztery lampy robocze wspomagające pracę kierowcy po zmroku, zamontowane na przedniej dennicy oraz z tyłu
pomiędzy podłużnicami.

raulicznym od skrzyni biegów pojazdu
przystosowana była do automatycznego
mycia w systemie zamkniętym CIP i wyposażona w króciec do spuszczania wody
w okresie zimowym. Licznik przepływowy pozwalał na pomiar ilości odebranego mleka oraz sumowanie ilości
łącznej.
Autocysterna jest wyposażona w automatyczny bezobsługowy pobór prób
mleka z automatyczną wymianą pojem-

GPRS lub sieci bezprzewodowej WiFi,
identyfikacja dostawców mleka za pomocą
systemu GRS (komputer rozpoznaje pozycję dostawcy z dokładnością do 4 m)
lub identyfikatorów, wizualny wskaźnik
zapełnienia poszczególnych komór z blokadą pompy w przypadku zapełnienia
danej komory, system wspomagania
pracy kierowcy (prowadzenie po zaplanowanej trasie skupu za pomocą nawigacji GPS, planowanie tras, wprowadzanie nowych informacji do map, informacja
z mleczarni dla rolnika o parametrach
skupu mleka).

Na zakończenie

Actros 2543 „gościnnie” w laboratoriach
Politechniki Lubelskiej: w ciasnych korytarzach
nie było problemów z manewrowaniem,
cichy i ekologiczny silnik pozwolił na niemal
niesłyszalny i niewyczuwalny przejazd

Na pokładzie znajdowała się aparatura kontrolno-pomiarowa do odbioru
mleka bezpośrednio od dostawców. Odbiór mleka odbywa się sterowaną pilotem pompą o wydajności 28 000 l/h.
Pompa nabiałowa (samozasysająca z wirnikiem gumowym) z napędem hyd-

ników w układzie karuzelowym (wieńcowym). Pojemność karuzeli: 54 butelki
z korkami gumowymi w 3 zasobnikach
po 18 szt. System próbkowania zainstalowano w kwasoodpornej, izolowanej
komorze z wymuszonym chłodzeniem.
Całą pracą cysterny steruje najnowszy na rynku komputer mleczarski PK-4
– stworzony przez inżynierów firmy PRO-WAM. Niektóre z realizowanych funkcji
to np. transmisja danych z autocysterny
do komputera zakładowego, możliwość
przesyłania plików za pomocą transmisji

Chociaż Actros podczas testu nie został załadowany (nie napełniono cystern
ani mlekiem, ani wodą), to i tak jazda bez
ładunku pozwoliła na miarodajną ocenę
takich własności jak manewrowość, precyzja prowadzenia czy zestrojenie układu
napędowego. Jeżdżąc bez obciążenia,
trudno mówić o apetycie Actrosa na paliwo, ale średnie zużycie paliwa podczas
całego testu wyniosło 21 l/100 km – dodajmy, że dominowała jazda typowo dystrybucyjna, z dużym udziałem niższych
prędkości i jazdy manewrowej.
Podsumowując, można powiedzieć,
że Actros 2543 to bardzo wydajna ciężarówka przygotowana do realizacji nawet najbardziej wymagających zadań
w ciężkiej dystrybucji. Komfortowa dla
kierowcy, ekonomiczna w eksploatacji
dla właściciela oraz – biorąc pod uwagę
wygląd samochodu testowego – przyjemna dla oka.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Różnorodność
zamiast jednorodności

Arkadiusz Gawron

Wielka Siódemka producentów samochodów ciężarowych ma ugruntowaną i mocną
pozycję w Europie i dobrze radzi sobie na innych rynkach świata. Wobec tego
czy marki spoza Unii Europejskiej mogą się zadomowić w naszym „środowisku”?

ynek Europy Zachodniej (czytaj
UE) jest uważany za najbardziej
prestiżowy, jednocześnie najtrudniej na nim zaistnieć oraz utrzymać się
na dochodowym poziomie. Nic więc dziwnego, że europejscy producenci tak dobrze
radzą sobie w świecie, czyli poza Unią
Europejską. W odwrotnym kierunku nie
jest to już tak oczywiste.

Jeszcze trzy dekady temu w Europie
istniało co najmniej dwa razy tyle producentów ciężkich pojazdów użytkowych
(powyżej 12 t), obecnie, jak wiemy, pozostało ich tylko siedmiu. Firmy te podzieliły między sobą rynek, a walka o klienta
i tak jest dość „zajadła”. Jednak czy klienci
naprawdę zyskali na tym? Różnorodność
techniczna i technologiczna oferowanych

© Tatra

Jedyny model oferowany obecnie przez
Tatrę w Unii Europejskiej to Phoenix.
Wykorzystuje on
charakterystyczne
rozwiązania zawieszenia i układu przeniesienia napędu
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pojazdów jest stosunkowo niewielka, podobnie jak jakość produktów, usług i instrumentów sprzyjających pozyskaniu
i utrzymaniu klienta. Jednemu nie da się
zaprzeczyć – są to produkty i usługi na
najwyższym światowym poziomie.
Generalnie zmniejszenie się liczby
producentów ciężarówek w Europie można analizować pod względem geograficz-
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Tatra
Tatra jest jednym z najstarszych producentów samochodów ciężarowych na
świecie, liczy sobie już 165 lat. Struktura własności firmy opiera się na dwóch
holdingach: Promet Group oraz Excalibur Group, które są skupione w rękach
dwóch prywatnych czeskich przedsiębiorców – odpowiednio Rene Matery’ego
i Jaroslava Stranda. Strategicznym partnerem technologicznym Tatry jest DAF
Trucks. Wielkość produkcji wynosi ok.
1000 pojazdów rocznie (w 2015 r. było
to 858 szt.), z czego w UE sprzedaje się
około 450, w tym kilka do kilkunastu
samochodów w Polsce. Głównym odbiorcą (około 70% produkcji) są armie na
całym świecie. Swoje pojazdy Tatra sprzedaje na kilku kontynentach, m.in. do
takich krajów jak Rosja, Chiny, Indie,
Australia, Indonezja, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Brazylia oraz Meksyk.
W Europie jest obecna głównie w Polsce,
Niemczech, krajach Beneluksu, Francji,
Austrii, Węgrzech, Słowacji, no i oczywiście w Czechach.
W związku ze specyfiką budowy zawieszeń i układów przeniesienia napędu
swoich pojazdów Tatra znalazła docelową
grupę odbiorców w branżach, które najbardziej potrzebują rozwiązań gwarantujących zachowanie najwyższej mobilności i trwałości w trudnych warunkach
eksploatacji, czyli takich jak górnictwo
i szeroko rozumiany przemysł wydobywczy, energetyka, budownictwo, leśnictwo, rolnictwo czy utrzymanie dróg. Szerokie zastosowanie mają również jako
pojazdy pożarnicze i militarne. Specyficz-

ne niezależne zawieszenie i układ przeniesienia napędu są unikatowe w skali
świata, żaden bowiem inny producent
ciężkich pojazdów użytkowych nie oferuje w nich takiego zawieszenia z napędem wszystkich kół. Właśnie unikatowość tych rozwiązań konstrukcyjnych
i ich niezaprzeczalna skuteczność w działaniu była kluczem do przetrwania po
rozpadzie bloku wschodniego.
Oferta firmy Tatra bazuje na 5 modelach (Phoenix, Terrno1/Terra, Jamal,
Tactic T810/T810C, T815-7 oraz Force),
z czego tylko Phoenix jest oferowany
w Europie. Powód jest prosty: tylko ten
model spełnia normy czystości spalin
Euro VI. Phoenix jest wyposażony w silniki Paccar oraz kabiny DAF serii CF.
Bazuje na znanym od dziesięcioleci układzie przeniesienia napędu z centralną
rurą i wahliwymi, niezależnymi osiami
i jest bezpośrednim następcą starszego
modelu Terra/Terrnoº1, znanego u nas
dawniej jako T815. Z działań marketingowych firmy wynika, że Tatra skupiła
się na sprzedaży swoich pojazdów poza

MAZ
Mińska Fabryka Samochodów (Minskij
Awtomobilnyj Zawod) działa na Białorusi
od 1948 r. Jest jednym z 4 największych
przedsiębiorstw w kraju, zatrudnia około
23 tys. pracowników i produkuje rocznie
w przybliżeniu 35 tys. pojazdów wszystkich kategorii. Na rzecz MAZ-a działa
praktycznie cały przemysł metalurgiczny
i elektromaszynowy Białorusi. Głównym
udziałowcem firmy jest białoruski skarb
państwa, a fabryka od 2009 r. jest spółką
akcyjną tworzącą holding Belavtomaz.
MAZ produkuje pojazdy ciężarowe, autobusy i jako jedyny producent pojazdów
silnikowych także pojazdy ciągnione.
Jak dotąd za zachodnią granicą Białorusi
zaznaczał on swoją obecność dość nieznacznie mimo spełniania dawnych norm
(Euro V) i stosunkowo nieprzestarzałej
konstrukcji we własnych rozwiązaniach
i korzystania z dość szerokiego wachlarza podzespołów zachodnich producentów. Wprowadzenie Euro VI w Europie
(styczeń 2014 r.) w zasadzie zupełnie wy-

Nowa seria pojazdów
MAZ Euro VI dopiero
przechodzi badania homologacyjne. Do napędu
są wykorzystywane najnowsze silniki Mercedesa, m.in. OM471

© MAZ

nym. Mamy zatem producentów z zachodniej strony żelaznej kurtyny, którzy
z różnych powodów nie wytrzymali konkurencji na wolnym rynku, oraz producentów ze wschodniej strony, którzy przetrwali do połowy lat 90. i niestety nie
sprostali wymaganiom gospodarki rynkowej. Na wskrzeszenie firm po zachodniej stronie już raczej nie ma co liczyć,
za to producenci z dawnego RWPG (Rada
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) mają
z różnych powodów pewne szanse na zaistnienie.
Spróbujemy przybliżyć „starych” producentów, których udziały na rynku UE
zostały zmarginalizowane oraz tych, którzy dopiero zamierzają wzmocnić swoją
obecność.

granicami UE i niejako nie jest zainteresowana rozwijaniem palety produktów na potrzeby odbiorców europejskich.
Dowodem na to może być wycofanie
z oferty obiecującego modelu o średnim
tonażu Tatra Tactic T810C z portalowymi
osiami własnej konstrukcji.
Sieć serwisowa Tatry jest dość uboga,
w Polsce mamy tylko dwóch przedstawicieli – firmę Asbud w Katowicach oraz
Transbud w Warszawie.

kluczyło białoruskiego producenta ze
sprzedaży jego produktów na europejskim rynku.
Odpowiedzią firmy MAZ na nowe regulacje jest niedawno opracowana seria
pojazdów (4 typów ciężarówek) spełniających normę Euro VI oraz drugie już
podejście do produkcji swoich pojazdów
na terenie Polski w montowni w Płońsku, zarządzanej przez firmę Glaspo Motors. Montownia ma mieć docelową roczną
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moc produkcyjną 300 samochodów ciężarowych oraz drugie tyle autobusów.
Autobusy są już tam montowane. Samochody, o których mowa to ciężkie pojazdy użytkowe z ramą, przednimi osiami
i zmodernizowanymi kabinami konstrukcji MAZ-a. Pozostałe podzespoły pochodzą od uznanych producentów zachodnich: silniki Mercedes-Benz (OM471,
OM470 oraz OM936), skrzynie biegów
Mercedes-Benz lub ZF, mosty napędowe
MAZ lub Mercedes-Benz, układy hamulcowe i systemy sterowania układami trakcyjnymi Knorr-Bremse lub Wabco, systemy informatyczno-diagnostyczne Actia.
Takie skompletowanie pojazdów ma przyczynić się do ich lepszego przyjęcia na
wymagającym rynku unijnym oraz pomóc w skompletowaniu pojazdu dokładnie ze specyfikacją klienta.

której głównym udziałowcem jest rosyjski skarb państwa i komercyjne banki.
11% udziałów należy do koncernu Daimler AG, a 4% do Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju, który nabył te aktywa na rzecz Daimlera.
Kamaz na swoje potrzeby produkuje
podzespoły zachodnich producentów na
mocy spółek joint venture z takimi firmami jak ZF, Cummins, Knorr-Bremse
czy Federal Mogul. Ponadto ma montownie w kilku państwach, gdzie pojazdy
składane są w systemie CKD, w tym na
Litwie w miejscowości Rokiszkis, skąd pochodzą pojazdy oferowane na rynku UE.
Kamaz jest obecny na swoich „historycznych” rynkach, czyli głównie w Rosji
i krajach WNP, oraz daleko poza granicami tych państw, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Indiach, Chile, Nikaragui, Su-

na osiach Kamaz. Mimo współpracy firm
Kamaz i Daimler oraz efektu ich mariażu w postaci nowych pojazdów z podzespołami Mercedes-Benz (m.in. silniki
i kabiny Axora), które są już od kilku lat
produkowane w Rosji, pojazdy te nie są
i raczej nie będą oferowane w Zachodniej Europie. Powodem jest decyzja Komisji Europejskiej, która wydała pozwolenie na joint venture obu koncernów
w zakresie wytwarzania ciężarówek łączących technologie Mercedes-Benz i Kamaz, ale ograniczyła terytorialny zasięg
przedsięwzięcia do Rosji i Białorusi.
Mimo to Kamaz opracował i zaprezentował swoją nową przestronniejszą kabinę spełniającą wymogi zachodnich
rynków. Producent współpracuje także
z firmą Liebherr w zakresie opracowania nowego silnika Euro VI, co może da-

danie, Afganistanie oraz Angoli. Spółka
wznowiła dostawy także do Wenezueli
i Panamy. Kamaz piastuje pozycję lidera
sprzedaży w takich krajach jak Kazachstan, Azerbejdżan i Turkmenistan.
W Unii Europejskiej Kamaz sprzedaje około 300 pojazdów rocznie, wyposażając je w silniki Cummins Euro VI.
W Polsce jest obecny głównie w sektorze
budowlanym – w zeszłym roku sprzedano
tylko 85 samochodów, ale polski importer Kamaz Polska planuje bardziej zaistnieć także w innych sektorach gospodarki.
Pojazdy oferowane na naszym rynku są
wyposażone w dobrze znaną, lecz unowocześnioną kabinę Kamaza, wspomniane silniki Cummins, skrzynie biegów
ZF, układy hamulcowe Knorr-Bremse,
różne podzespoły Bosch, a to wszystko
jest zabudowane na ramie i porusza się

wać nadzieję, że takie pojazdy w najbliższych latach będą też oferowane
w Polsce.

Jako pierwsze mają się pojawić ciągnik siodłowy 4×2, podwozie 6×4, wywrotka 8×4, podwozie 6×2 z osią podnoszoną
oraz podwozie 4×2 (to ostatnie na razie
ze starszą kabiną MAZ-a). Kabina stosowana w tej serii jest własną konstrukcją
MAZ-a, ale znacznie zmodernizowana,
z nowym wnętrzem i zdecydowanie lepiej wyposażona.
Serwis w Polsce opiera się na razie na
jednym punkcie – to MAZ Auto Poland
z siedzibą w Piasecznie pod Warszawą.
Jest to także jedyny dystrybutor tych pojazdów w UE, ponieważ na Litwie i Łotwie
oraz Serbii są tylko dealerstwa. Ponadto
MAZ jest obecny w wielu państwach
świata, w tym w Rosji, Wietnamie, Azerbejdżanie, Ukrainie, Kazachstanie, Turcji,
Iranie, Egipcie oraz Wenezueli. W kilku
lokalizacjach ma nawet swoje montownie w systemie CKD.

Kamaz
Kamaz jest największą firmą motoryzacyjną w Federacji Rosyjskiej i 11.
producentem pod względem wielkości na
świecie. Od 1976 r. wyprodukował ponad
2,17 mln pojazdów. Obecnie produkcja
wynosi ok. 40 000 samochodów rocznie.
Korporacja Kamaz PTC ma formę spółki,

© Kamaz

Niewykluczone, że w przyszłości Kamaz w kooperacji
z firmą Liebherr stworzy silnik spełniający normę emisji
spalin Euro VI
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Isuzu
Marka Isuzu pojawiła się na rynku
w 1949 r., a jej kompetencje jako producenta silników wysokoprężnych są
uznawane na wszystkich rynkach światowych. Jest także największym światowym producentem pojazdów użytkowych
w kategorii wagowej od 6 t do 16 t. Potwierdzeniem tego jest roczna światowa
produkcja jednego tylko modelu – serii N
(od 3,5 t do 9 t dmc.) na poziomie ok.
250 000 szt. W ofercie Isuzu znajdują się
także pojazdy poniżej 3,5 t oraz najcięższe serie C i E osiągające 40 t dmc.
Udziały w kategorii wagowej od 6 t do

.eu
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Isuzu jest jednym z największych światowych producentów lekkich ciężarówek
w kategorii wagowej 3,5–16 t. Na zdjęciu
podwozie Isuzu P75 3.0 z zabudową
bramową HEWEA

© Isuzu

nych po 1984 r. wciąż znajduje się w eksploatacji, a mowa jest tu także o rynkach,
gdzie kultura techniczna stoi na zdecydowanie niższym poziomie niż w Europie. Pojazdy sprzedawane w Europie są
w całości konstrukcją firmy Isuzu, ale aby
ominąć wysokie cła i pozbyć się pewnych
kłopotów logistycznych, samochody są
składane we Włoszech przez wspomnianą spółkę Midi Europe z kompletnych
podzespołów przywożonych z Japonii.

Przymiarki do ataku
Poza firmami, które „działają” w UE,
bo trudno na razie mówić jednoznacznie o trwałej i pewnej ich obecności, znajdują się i takie, które nigdy nie funkcjonowały na tym rynku lub ich obecność
była nietrwała.
Firmą, która dawniej działała na Starym Kontynencie, a aktualnie nie oferuje
swoich ciężarówek w Unii, jest Ford
Trucks. Obecnie prężnie działa fabryka

Forda w Turcji, gdzie produkowany jest
model Cargo, jego produkcja ma być
także uruchomiona w Rosji w Obwodzie
Kaliningradzkim. Ciężarówka jest sprzedawana na Bliskim Wschodzie, w Afryce
i wschodniej Europie – czyli w tych krajach, w których nie obowiązuje norma
czystości spalin Euro VI. Jednak Ford
Cargo został wyposażony w silnik Euro VI
oraz wymagane w UE obligatoryjnie elementy wyposażenia i systemy bezpieczeństwa. Został także zgłoszony do konkursu Truck of the Year 2016 i zajął w nim
3. miejsce. Z tych informacji można wysnuć wniosek, że Ford ma zamiar uruchomić sprzedaż w UE, choć na razie praktycznie nie dysponuje w tym regionie
siecią serwisową.
O rynku zachodnioeuropejskim zaczynają coraz poważniej myśleć także
producenci z dalekiej Azji. Wśród potencjalnych kandydatów można wymienić takie marki, jak Hyundai, Dongfeng
oraz Sinotruk.

Hyundai z modelem Xcient planuje
ekspansję na rynek
UE w segmencie
ciężkim. Ciągnik ma
silnik Euro VI i wykonanie na poziomie, który może
zadowolić Europejczyków, ale to nie
wszystkie składniki
sukcesu

© D. Piernikarski

16 t na rynkach Japonii, Filipin, Tajlandii, Hong Kongu, Gabonu, Egiptu i Izraela grubo przekraczają 50% i dają
Isuzu pozycję lidera.
W UE, w tym w Polsce, oferowane są
pojazdy do 3,5 t oraz powyżej tej masy
aż do 14 t dmc. Interesujący nas zakres
(3,5–14 t) to modele z serii M, P oraz F.
Rocznie w Europie sprzedaje się w przybliżeniu 4300 pojazdów wraz z pick-upami
i obserwuje się wzrost udziałów Isuzu
w rynku. W Polsce sieć serwisowa opiera
się na 11 punktach, ale sukcesywnie jest
rozwijana przez spółkę Isuzu Trucks Polska (ITPL). ITPL jest z kolei spółką córką
włoskiej spółki przemysłowo-inwestycyjnej Midi Europe, która reprezentuje
japońską markę w tej części świata w 15
krajach Europy.
Serie M, P i F są pojazdami z klasyczną kabiną wagonową, osadzoną na ramie podłużnicowej, ze wzdłużnie ułożonym silnikiem i napędem tylnych kół.
Konstrukcyjnie są ze sobą dość mocno
spokrewnione, m.in. kabiną, która niewiele się różni w poszczególnych modelach, a wizualnie w zasadzie jest identyczna. W cięższych pojazdach serii F
kabina jest wyżej zawieszona i to właściwie główna cecha pozwalająca odróżnić
ten model.
Samochody ciężarowe Isuzu znajdują nabywców głównie w branży komunalnej, budowlanej, dystrybucyjnej
i wszelkiej drobnej przedsiębiorczości,
a ponieważ wyposażenie dodatkowe obejmuje także zabudowy sypialne na kabinie (tzw. kurniki), więc z powodzeniem
mogą być wykorzystywane także w transporcie objętościowym na dalekich dystansach. Z opinii użytkowników można
wysnuć wniosek, że są to ciężarówki,
które wiernie służą swoim właścicielom,
nie przysparzając im w zasadzie żadnych
kłopotów. Samochody Isuzu cechują się
prostotą konstrukcji, elastycznością zabudowy oraz ponadprzeciętną wytrzymałością na trudne warunki codziennej
eksploatacji.
Trwałość jest synonimem marki Isuzu,
czego dowodem może być to, że 80%
wszystkich pojazdów wyprodukowa-
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Ford Cargo zajął 3. miejsce w prestiżowym konkursie
Truck of the Year 2016. Samochód został wyposażony
w silnik Euro VI (na zdjęciu prezentujemy jeszcze starszy model Euro V) i istnieje prawdopodobieństwo rozpoczęcia jego sprzedaży w UE

© D. Piernikarski

Dongfeng to największy
producent pojazdów
ciężarowych na chińskim
rynku. Bliska współpraca
z Volvo może bardzo
pomóc w zaistnieniu
na Starym Kontynencie

Południowokoreański Hyundai produkuje ciężki model Xcient (40 t dmc.),
wyposażony w „swój” silnik Euro VI
i skrzynię biegów firmy ZF. Według zapowiedzi producenta planowana jest ofensywa w kategorii ciężkich pojazdów użytkowych i dostawczych (czego przykładem
jest dostawczy H350). Samo dysponowanie ciężarówką, mowa tu o modelu
Xcient, spełniającą normy unijne pozwala
rozpocząć sprzedaż, ale nie gwarantuje
sukcesu. Pozostaje więc pod znakiem
zapytania, czy Hyundai będzie prowadził
europejską ofensywę samodzielnie czy
ze wsparciem któregoś z producentów
Wielkiej Siódemki.
Dongfeng, jest największym „graczem” na chińskim rynku i od zeszłego
roku (2015 r.) tworzy wraz ze szwedzkim Volvo Trucks przedsięwzięcie joint
venture, w którym Volvo jest posiadaczem 45% udziałów. Ostatecznie długofalowa wzajemna współpraca obu gigantów ma zaowocować pojawieniem się
ciężarówek z Państwa Środka w UE, ale
póki co mają być opanowane mniej wymagające rynki, w tym Rosji i wschodniej Europy.
Podobnego europejskiego partnera
ma chiński Sinotruk w postaci MAN Truck
& Bus. Obie firmy już od kilku lat współ-

pracują w zakresie transferu technologii
oraz wzajemnego podziału wpływów
w wielu regionach globu. Na razie ciężarówki Howo (marka należąca do Sinotruk) zostały pokazane na targach Commercial Vehicle Show w Birmingham,
a Chińczycy są przekonani, że mogą zaoferować Europejczykom interesujące
ich pojazdy.

Podsumowanie
Wielkość rynku Rosji i krajów ościennych powiązanych z Rosją gospodarczo
w ramach Wspólnoty Niepodległych
Państw (WNP) gwarantuje duży popyt
mimo tego, że oferowane pojazdy niekoniecznie są nowoczesne. Obowiązujące
tam starsze normy toksyczności i 10-procentowe cło na ciężarówki spoza Rosji
oraz preferencje państwa do wybierania
przez instytucje publiczne rodzimych produktów dodatkowo chronią rynek przed
napływem obcych marek. Głównie rozmiar i chłonność wspomnianego obszaru
przyczyniły się do przetrwania takich marek jak Kamaz czy MAZ (zresztą nie tylko
tych dwóch producentów). Na starym
kontynencie, oczywiście poza siódemką,
utrzymała się tylko Tatra. Kluczem jej
sukcesu bez wątpienia jest dobre zarzą-
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dzanie realizowane w otoczeniu dwóch
dużych holdingów, których działalności
Tatra jest doskonałym uzupełnieniem.
Od wielu lat zachodnioeuropejski rynek ciężkich samochodów użytkowych
jest już dawno podzielony, a konkurencja między wielką siódemką bardzo wyrównana. Klienci i ustawodawcy należą
do najbardziej wymagających, a prowadzenie tutaj dochodowych interesów
wymaga dużych nakładów finansowych
potrzebnych zarówno do zaistnienia, jak
i do utrzymania się na tym rynku (badania i nowe technologie kosztują, a bez
nich szybko można przestać być konkurencyjnym). Pomimo tych trudności wiele
światowych firm produkujących samochody ciężarowe pragnie zaistnieć w tym
regionie. W zasadzie poza Isuzu, które
próbuje swych sił samodzielnie (przynajmniej na razie), wszyscy pozostali producenci korzystają w mniejszym lub większym stopniu z pomocy technologicznej
producentów europejskich. Korzyści we
wzajemnej wymianie, na jakie mogą liczyć europejskie koncerny, to zdobycie
nowych rynków zbytu zarówno na gotowe pojazdy, jak i na podzespoły, komponenty oraz sprzedaż technologii i licencji, a co za tym idzie zwiększenie
swoich zysków. Tylko czy kontrolowane
wprowadzenie graczy spoza UE na swoje
podwórko z punktu widzenia producentów europejskich będzie korzystne? Na
pewno urozmaicenie oferty pojazdów
ciężarowych (a w dalszej perspektywie
niewykluczone, że i mniejszych użytkowych) będzie korzystne dla klientów,
którzy niejako sami zdecydują o tym,
jakimi ciężarówkami będą jeździć.
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Sypki cement

Marek Rutka

ajbardziej popularnym sposobem
transportu cementu jest wykorzystanie do tego celu naczep silosów, popularnie nazywanych cementonaczepami. Pozwala to na używanie
ciągnika siodłowego do innych celów
w razie braku zamówień na transport
ładunków sypkich.
W Polsce działa kilkadziesiąt dużych
firm specjalizujących się w transporcie
cementu wykorzystujących przede wszystkim cementonaczepy. Wiele z nich współpracuje z producentami i dystrybutorami
cementu, w tym np. z największą w Europie cementownią Górażdże. W większości jest to transport dystrybucyjny
realizowany bezpośrednio na budowy, do
producentów materiałów budowlanych
lub punktów konfekcjonowania cementu.
Na dłuższe trasy i w przypadku większych zamówień praktykuje się wykorzystanie transportu kolejowego.
Ze względu na znaczną jednostkowo
masę cementu luzem (1 m3 to ok. 1400 kg)
pojemność najbardziej popularnych silosów do cementu z reguły nie przekracza 32 m3. Pamiętać należy, że cementonaczepami mogą być transportowane
także inne sypkie ładunki masowe, takie
jak np. popioły lotne, wapno, piaski
szklarskie, mączki wapienne, komponenty do produkcji materiałów budowlanych czy kleje.

© Peter

Konstruktorzy silosów przeznaczonych do przewozu cementu podobnie
jak w przypadku innych rodzajów zabudów starają się obniżyć ich masę
własną, zwiększając jednocześnie ich ładowność.

Nietypowe zestawy przyczepowe do przewozu cementu doskonale
spiszą się na krętych górskich drogach

Dla wielu przewoźników cement nie
zawsze jest najważniejszym transportowanym ładunkiem sypkim, dlatego
wykorzystują oni bardziej uniwersalne
naczepy silosy o większej pojemności. Do
transportu lżejszych jednostkowo ładunków sypkich, np. wapna palonego, używają naczep o pojemności przekraczającej nawet 40 m3 (1 m3 wapna palonego
suchego jest blisko dwukrotnie lżejszy
niż cementu). Podkreślić jednak należy,
że z ekonomicznego punktu widzenia,
jeśli podstawowym transportowanym
ładunkiem ma być cement, to najkorzystniejszy jest zakup typowej naczepy

z leżącym silosem do cementu. Takie
rozwiązanie pozwala w pełni wykorzystać zarówno pojemność naczepy, jak i dopuszczalną masę całkowitą zestawu.
Bez względu na to, jaki ładunek sypki
ma być transportowany, załadunek zawsze odbywa się przez górne włazy zasypowe za pomocą specjalnych rękawów
załadowczych. Rozładunek realizowany
jest przez dolne leje zsypowe, przy czym
rozładunek grawitacyjny wspomagany
jest przez układ wytwarzający w silosie
nadciśnienie. Kompresory tłoczące powietrze instalowane są na ciągniku
siodłowym i napędzane z PTO pojazdu.
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Kompresory instalowane są w zależności od ich rodzaju, wielkości i ilości dostępnego do zabudowy miejsca. Mogą być
zabudowywane po jednej ze stron ramy,
pomiędzy podłożnicami ramy lub na ramie bezpośrednio za kabiną. Najczęściej
stosuje się kompresory śrubowe, tłokowe, wahadłowe lub hakowo-szczękowe
o wydajności tłoczenia 500–800 m3/h, zapewniające ciśnienie robocze około 2 bar.
Jeśli ciągnik siodłowy nie ma własnego
kompresora, powietrze do naczepy może
być dostarczane przez stacjonarny układ
tłoczący zamontowany w miejscu rozładunku. Czas rozładunku uzależniony jest
od wydajności układu tłoczącego powietrze oraz rodzaju ładunku i może wynosić od 40 min do blisko 2 h. Wyposażeniem dodatkowym wspomagającym
rozładunek są pneumatyczne układy
wibracyjne zapobiegające zbrylaniu się
i przywieraniu ładunku do ścian silosu.
Na polskim rynku obecni są wszyscy
liczący się producenci cementonaczep
i uniwersalnych naczep silosów – w porządku alfabetycznym są to m.in.: Serviplem, S.A.U. – Baryval, Feldbinder Spezialfahrzeugwerke, Kässbohrer, O.ME.P.S.,
i Spitzer Silo-Fahrzeugwerke. Większość
z obecnie oferowanych naczep tego rodzaju
ma zbiorniki wykonane z aluminium.

Przegląd oferty wybranych
producentów

© Baryval

Powszechne stosowanie aluminium
do budowy silosów pozwoliło znacznie
ograniczyć masę naczep

Do nieco lżejszych jednostkowo ładunków sypkich przeznaczony jest model
Baryval CB/3AL-36 o pojemności 36 m3
i masie własnej 4600 kg. Naczepą o największej pojemności jest CB/3AL-38
o objętości silosu 38 m3, zaprojektowana
z myślą o przewozie m.in. popiołów,
gipsu, wapna i kalcytu (masa własna tej
naczepy wynosi 4800 kg).
Wszystkie naczepy silosy firmy Baryval wyposażone są w 3-osiowe układy
jezdne z pierwszą osią pneumatycznie
unoszoną.
Feldbinder. To jeden z czołowych
europejskich producentów cementonaczep i naczep silosów. Feldbinder ma
w swojej ofercie aż 14 różnych wariantów naczep z dolnym rozładunkiem (silosy leżące) przeznaczonych do przewozu ładunków sypkich (wszystkie silosy
wykonane są z aluminium). Najmniejszą
konstrukcją jest model EUT 31.3-2/1 o pojemności 31 m3, masie własnej 4100 kg
i długości całkowitej 8170 mm. Dla klientów, dla których istotne jest ogranicze-

nie długości całkowitej zestawu, przeznaczona jest cementonaczepa FEUT 32.3
o pojemności 31,5 m3 i długości całkowitej
6745 mm. Poza ograniczoną długością
ważną cechą tej naczepy jest niewielka
– wynosząca 3500 kg – masa własna.
Często wybieranymi do przewozu cementu modelami są także EUT 35.3-2/1
o pojemności 35 m3 i EUT 37.3-2/1 pojemności większej o 2 m3. Masa własna
tych cementonaczep wynosi odpowiednio 4200 i 4500 kg. Do transportu cementu największymi silosami Feldbinder
są EUT 63.3-4/4 i EUT 65.3-5/1, o pojemnościach 63 i 65 m3. Rzeczywiste
wykorzystanie objętości silosu wynosi
poniżej 50% (długość tego rodzaju naczep to blisko 11 500 mm, a masa własna
dochodzi do 7000 kg).
Kässbohrer. Na naszych drogach można
spotkać ciągle sprawne i w dobrym stanie technicznym nawet 30-letnie cementonaczepy niemieckiej firmy Kässbohrer. Obecnie podstawowym i najbardziej
popularnym modelem tej firmy jest

Cementonaczepy wyposażone są w denne
układy rozładunku z przyłączami wyprowadzonymi z tyłu i po bokach
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Baryval. Hiszpańska firma z ponad
40-letnią tradycją oferuje trzy podstawowe modele naczep silosów. Są to konstrukcje ze zbiornikami wykonanymi z aluminium o pojemności 32, 36 i 38 m3. Masa
własna cementonaczepy CB/3AL-32 o pojemności 32 m3 wynosi 4200 kg. Model
ten przeznaczony jest do przewozu ładunków sypkich o dużej gęstości (cement, zaprawa murarska) i jest wyposażony w wibracyjny układ wspomagający
rozładunek.
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3300 kg. Popularnymi cementonaczepami
są modele o pojemnościach 27–34 m3.
Ciekawym wariantem cementonaczepy
jest model CM 32 Vacuum wyposażony
we własny niezależny (napędzany silnikiem wysokoprężnym) pneumatyczny
układ rozładunku. Rozwiązanie to pozwala
na współpracę cementonaczepy z ciągnikami siodłowymi, które nie są wyposażone w kompresory powietrza. Masa
własna naczepy CM 32 Vacuum o pojemStandardowo w cementonaczepach Kässbohrer stosowana jest unoszona pierwsza oś,
a opcjonalnie także trzecia

© O.ME.P.S.

K.SSL 35 o pojemności 35 m3. Na zamówienie produkowane są także modele
o pojemności 30, 38 i 40 m3. Wszystkie
naczepy wyposażone są w silosy wykonane z aluminium z dwoma dennymi
otworami zsypowymi. Standardowo stosowany jest układ pneumatycznego unoszenia pierwszej osi, jednak na żądanie
klienta może być rozbudowany o możliwość unoszenia także trzeciej – ostatniej osi. Seryjnie w naczepach silosach
Kässbohrer stosowane są – zmniejszające
masę własną – aluminiowe obręcze kół.

© Spitzer

Najczęściej cementonaczepy wyposażone są
w dwa denne przyłącza rozładowcze

Przykład najbardziej popularnej wielkości cementonaczepy

O.ME.P.S. Na polskim rynku produkty
włoskiej firmy O.ME.P.S. znane są od
wielu lat. Oprócz cementonaczep i naczep silosów firma oferuje także silosy
do zabudowy na podwoziach samochodów ciężarowych. Samochodowe silosy
O.ME.P.S. mają pojemności 22–29 m3
i masę własną 1650–2200 kg. Firma

oferuje również centralnoosiowe cementoprzyczepy o pojemnościach 19–32 m3
i masie własnej 2960–3980 kg. Największą grupę – obejmującą 30 modeli
– stanowią jednak cementonaczepy i uniwersalne naczepy silosy. Spośród cementonaczep najmniejszy jest model S122
o pojemności 23 m3 i masie własnej

ności 32 m3 wynosi 5650 kg. Największą
naczepą silosową, która może być wykorzystywana również do transportu cementu, jest model CM 63 o pojemności
63 m3 i masie własnej 6640 kg.
Spitzer. Ten niemiecki producent naczep, przyczep i silosów przeznaczonych
do montażu na podwoziach samochodów
ciężarowych od lat ma ugruntowaną pozycję na rynku. Oferta silosów montowanych na samochodach ciężarowych
obejmuje osiem modeli o pojemnościach
23–35 m3. Najmniejsza z cementonaczep – model SF2725/2P – ma pojemność
25 m3 przy masie własnej 4150 kg. Największe naczepy przeznaczone do transportu cementu mają pojemności do 37 m3
– jak model SF2737/2P o masie własnej
4350 kg. Natomiast największą naczepą
silosową z oferty firmy Spitzer wyposażoną w układ dolnego pneumatycznego rozładunku jest model SF 2763/4Z
o pojemności 63 m3 i masie własnej
6250 kg.
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Żurawie przeładunkowe
Marek Rutka

coraz bardziej uniwersalne

Producenci żurawi przeładunkowych stale rozszerzają paletę produktów,
chcąc dostosować urządzenia do rosnących wymagań klienta. Wiele
z oferowanych obecnie modeli ma funkcje, które z pozornie typowego
żurawia przeładunkowego umożliwiają zrobienie uniwersalnego narzędzia.

© Renault Trucks

ajłatwiej dobrać odpowiedni żuraw przeładunkowy, gdy jasno
określone są potrzeby klienta
i wiadomo, do czego żuraw ma być wykorzystywany. To, jakie parametry techniczne ma mieć żuraw, łatwo jest określić np. w przypadku samochodów pomocy
drogowej czy pojazdów komunalnych.
Znacznie trudniej jest je sprecyzować
m.in. w przypadku firm świadczących
usługi transportowe. Wówczas pewnym
rozwiązaniem może być kupno żurawia
przeładunkowego o parametrach „na wyrost”. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz
wyższej ceny takiego urządzenia czy kosztów serwisowania wzrasta także jego
masa. Waga zamontowanego na ciężarówce żurawia przekłada się wprost na
jej ładowność i zużycie paliwa, co, biorąc
pod uwagę wieloletni okres eksploatacji, oznacza wymierne koszty finansowe.
Gdy nie ma jasno określonego zakresu
wykorzystania żurawia, najlepszym rozwiązaniem pozostaje kupno możliwie
najbardziej uniwersalnego urządzenia,
które może współpracować z dodatkowym oprzyrządowaniem, jak np. widły
do palet, uchwyt do rur i słupów czy
kosz roboczy.

Żuraw Fassi
F660 klasy heavy
duty o wysięgu 30 m,
zamontowany na podwoziu ciągnika
siodłowego

Trzy wielkości
Zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pod względem liczby sprzedanych żurawi przeładunkowych największą grupę stanowią urządzenia klasy
medium (średniej) o udźwigu (momencie
roboczym) od ok. 10 tm do 30 tm. W zależności od konkretnego modelu żurawia, stopnia rozsunięcia ramion, podpór
i parametrów pracy maksymalny udź-
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wig urządzeń klasy medium w praktyce
wynosi od ok. 3 t do 10 t. Najmniejsze
urządzenia o masie własnej ok. 1,5 t instalowane są z reguły na dwuosiowych
podwoziach o dmc. do 16 t. W przypadku
żurawi o masie własnej ok. 3 t, które charakteryzują się większymi udźwigami
i wysięgiem ramienia, najczęściej praktykuje się ich montaż na podwoziach
trzyosiowych o dmc. do 26 t. Maksymalny
wysięg żurawi przeładunkowych klasy
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Przegląd wybranych nowości

© HEWEA

Nowością targów Bauma będzie
Fassi F545RA o maksymalnym wysięgu 30 m

© Fassi

medium wynosi od ok. 8 m do 25 m,
a masa własna – uzależniona przede
wszystkim od liczby teleskopowych sekcji ramienia – może dochodzić do 2,5 t.
Najcięższą kategorię żurawi przeładunkowych reprezentują urządzenia klasy
heavy duty (ciężkiej) charakteryzujące się
udźwigami (momentami roboczymi) powyżej 30 tm (w największych przekracza
130 tm). Pionowy maksymalny wysięg
tej wielkości żurawi wynosi zazwyczaj
ponad 25 m, są jednak i takie, u których
jest to ponad 50 m.
Ze względu na znaczną masę własną,
która w przypadku największych żurawi
przekracza 8 t, ich montaż jest możliwy
jedynie na podwoziach co najmniej trzyosiowych. Ze względów praktycznych żurawie klasy heavy duty najczęściej montowane są za kabiną kierowcy, stąd też
w przypadku cięższych odmian muszą to
być podwozia o dwóch przednich osiach
kierowanych.
Trzecią i zarazem najmniej liczną kategorię żurawi przeładunkowych stanowią urządzenia klasy light (lekkiej) przeznaczone do instalacji na podwoziach
samochodów dostawczych. W zależności
od konkretnego modelu żurawie takie
mogą być wyposażone w ręczny napęd
układu hydraulicznego lub – co obecnie
jest najpopularniejszym rozwiązaniem
– w napęd elektrohydrauliczny zasilany
z instalacji elektrycznej pojazdu. Tego rodzaju żurawie przeładunkowe najczęściej instalowane są w samochodach do-

Żuraw
Fassi F425A.2.28
na podwoziu MAN
TGS 26.400
6x6 BB

Fassi. Tradycyjnie najwięcej premier żurawi przeładunkowych można
zobaczyć podczas monachijskich targów
Bauma oraz IAA w Hanowerze.
Katalog żurawi przeładunkowych
Fassi obejmuje ponad 100 modeli wszystkich klas wielkości. Żurawie tej firmy
dostępne są w większości krajów świata.
W Polsce Fassi ma ugruntowaną pozycję na rynku zastosowań komunalnych
i branży budowlanej.
Podczas tegorocznej Baumy na stoisku Fassi oprócz wielu znanych modeli
firma zaprezentuje kilka nowości. Wśród
nich światową premierę będzie miał
przedstawiciel klasy ciężkiej – model
2150RA/RAL, będący rozwinięciem obecnego już na rynku nieco mniejszego modelu 1950RA/RAL. Moment roboczy żurawia Fassi 2150RA/RAL wynosi 136,4 tm,
a maksymalna wysokość podnoszenia
41 m. Urządzenie wyposażone jest m.in.
w nowy sterowany cyfrowo rozdzielacz
hydrauliki oraz autonomiczny system dynamicznej kontroli pracy żurawia.

stawczych z zabudowami skrzyniowymi
wykorzystywanymi m.in. przez ekipy serwisowe, monterskie i budowlano-remontowe. Tej wielkości żurawie przeładunkowe mogą mieć udźwig od ok. 1/4 t do
1 t, a maksymalny wysięg może wynosić nawet 7 m. Warto wspomnieć, że
coraz więcej klientów dostrzega zalety
wykorzystania żurawi klasy light i decyduje się na ich montaż na obecnie
używanych pojazdach.

Kolejną nowością Fassi będzie model
F545RA – przedstawiciel rodziny XHE.
Jest to zaprojektowany od nowa żuraw
klasy średniej, przeznaczony do montażu
na podwoziach trzyosiowych ciężarówek.
W porównaniu z wcześniejszymi, podobnymi pod względem wielkości, modelami osiągnięto o około 10% większy
moment roboczy, który obecnie w Fassi
F545RA wynosi 51 tm, a maksymalny
wysięg to 30 m.
Oprócz nowych modeli żurawi przeładunkowych Fassi zaprezentuje w Monachium także możliwości, jakie daje
wykorzystanie nowatorskiego systemu
Internet of Cranes (IoC). Zadaniem tego
systemu jest umożliwienie komunikacji
pomiędzy żurawiem a komputerem znajdującym się np. w siedzibie firmy właściciela pojazdu. Komunikacja realizo-
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ten parametr wynosi 380°). W zależności
od rozsunięcia sekcji ramienia udźwig
żurawia wynosi od 1790 kg do 6390 kg.
Nowością zapowiadaną na IV kwartał
br. będzie wprowadzenie do oferty izolowanego kosza do 1000 V.
Effer. Obchodząca przed kilkoma
miesiącami 50. rocznicę założenia firma
produkuje urządzenia przeznaczone do
montażu zarówno na pojazdach, jak i na

Żuraw HMF
z uniwersalnym
sterowanym hydraulicznie chwytakiem
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wana jest dzięki wykorzystaniu modułu
mobilnego internetu i umożliwia dostęp
do takich informacji, jak m.in. lokalizacja urządzenia, aktualne parametry jego
pracy, diagnostyka stanu technicznego
podzespołów, planowane czynności serwisowe, analiza usterek, zdalna aktualizacja oprogramowania. Dzięki systemowi
IoC możliwe jest bieżące monitorowanie
większości parametrów pracy urządzenia, co znacznie ułatwia planowanie niezbędnych zabiegów serwisowych. Pod-

Najcięższe żurawie przeładunkowe
Effer o masie własnej
przekraczającej 12 t montowane są na podwoziach co najmniej czteroosiowych

© Effer

kreślić należy, że możliwość analizowania trasy przebytej przez pojazd oraz
tego, jak często żuraw jest wykorzystywany, umożliwia lepsze zarządzanie posiadanym sprzętem.
HMF. Pod koniec ubiegłego roku ten
duński producent żurawi przeładunkowych obchodził 70-lecie działalności. Od
samego początku istnienia firma specjalizuje się w produkcji żurawi przeznaczonych dla energetyki. Na polskim rynku
w 2015 r. aż 80% nabywców żurawi
HMF reprezentowało branżę energetyczną, a pozostałe 20% stanowili odbiorcy
z sektora budowlanego i komunalnego.
Przykładem jednego z najnowszych
urządzeń opracowanego specjalnie z myślą o montażu w pojazdach komunalnych
– przede wszystkim śmieciarkach i hakowcach – jest żuraw HMF 2310S-RCS
(przedstawiciel nowej rodziny S-Boom).
Cechą charakterystyczną tego urządzenia jest możliwość wysokiego podnoszenia – do 11,1 m w niewielkiej odległości od kolumny, a także możliwość
obrotu o 400° (w wielu urządzeniach

o nowej konstrukcji, która zapewnia
zwiększoną sztywność osiową i stawia
mniejszy opór podczas obrotu. Takie rozwiązanie umożliwiło zastosowanie lżejszego układu hydraulicznego o mniejszej
wydajności. W urządzeniu zastosowano
także nowy system o nazwie Progress 2.0,
którego zadaniem jest monitorowanie parametrów pracy żurawia. System ten m.in.
zabezpiecza ramiona żurawia przed uszkodzeniem spowodowanym przekroczeniem ich udźwigu, np. podczas operacji
wysuwania, a także dokonuje dynamicznego pomiaru stabilności podwozia po-

statkach morskich. Jedną z najnowszych
konstrukcji firmy Effer jest model 215
będący reprezentantem nowej rodziny
żurawi Icon. Effer Icon 215 to żuraw
o momencie roboczym 20 tm, zaprojektowany i wykonany z myślą o ograniczeniu do minimum czynności obsługowych przy jednoczesnym zwiększeniu
wytrzymałości i niezawodności urządzenia. W żurawiu zastosowano obrotnicę
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jazdu podczas wykonywania ruchów
roboczych żurawia. Elementami tego
systemu jest układ czujników, które zbierają dane dotyczące położenia i rozsunięcia ramion żurawia, obciążenia haka,
pozycji rozstawienia podpór oraz nacisku wywieranego przez podpory na
podłoże. W sytuacji gdy zagrożona jest
stabilność żurawia, system automatycznie wstrzymuje jego pracę.
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Liderem rynku
nowych autobusów
w Polsce w 2015 r. został
Mercedes-Benz, przede
wszystkim dzięki rekordowej sprzedaży
minibusów

Polski rynek
autobusów
w 2015 r.
Piotr Muskała

W tym roku producenci autobusów mają powody do radości – sprzedaż była
znacznie wyższa niż w 2014 r. Łącznie w 2015 r. w Polsce zarejestrowano aż
1742 nowe autobusy, co jest najlepszym wynikiem od wielu lat.

oskonałe wyniki sprzedaży są
efektem wzrostu w segmencie najmniejszych autobusów – mini oraz
jak zwykle dobrej kondycji sprzedaży
autobusów miejskich. Należy również
wspomnieć o doskonałym wyniku sprzedaży autokarów turystycznych. Jedynym
wciąż słabym punktem na mapie sprzedaży nowych autobusów nad Wisłą jest
segment autobusów międzymiastowych.

Ranking marek
Pierwsze dwa miejsca na „podium”
nie zmieniły się od 2014 r. Mają je Mercedes-Benz z wynikiem 625 zarejestrowanych autobusów i Solaris Bus & Coach
ze sprzedażą 348 pojazdów. Podobnie jak
w latach ubiegłych pierwszeństwo niemieckiego producenta wynika z fantastycznych wyników sprzedaży w segmencie mini. W 2015 r. zarejestrowano
łącznie 541 minibusów, przy czym były
to także pojazdy zabudowywane przez

polskich producentów na podwoziach
Mercedesa. Ponadto zarejestrowano 84
autobusy z gwiazdą na masce o dmc. powyżej 8 t. Łącznie Mercedes-Benz uzyskał prawie 36-procentowy udział w rynku
(spadek o 7,4% w stosunku do 2014 r.).
Solaris nie tylko sprzedał najwięcej autobusów o dmc. powyżej 8 t, ale
również odnotował bardzo duży wzrost
sprzedaży w porównaniu z rokiem 2014.
Łącznie w 2015 r. zarejestrowano w Polsce 348 nowych autobusów spod znaku
zielonego jamnika, co oznacza wzrost
o 100 szt. i 20-procentowy udział w rynku.
Pozostałym graczom zostało do podziału
poniżej 50% rynkowego tortu. Trzecie
miejsce na podium wywalczył z liczbą
148 zarejestrowanych nowych autobusów
powracający do gry o polskiego klienta
MAN Truck & Bus. Wysoką pozycję niemiecki producent zawdzięcza głównie pojazdom miejskim (dostawy dla Wrocławia,
Tychów i Gdyni). Czwarte miejsce zajął
Ford, w poprzednich latach nie klasyfi-

kujący się zbyt wysoko w autobusowych
rankingach. Tym razem 99 zarejestrowanych minibusów pozwoliło mu na uzyskanie niemal 6-procentowego udziału
w polskim rynku nowych autobusów.
Do grona ważnych graczy w 2015 r.
dołączyli jeszcze SOR z 79 zarejestrowanymi autobusami, Solbus (71 szt.) i Scania (63 szt., licząc z autobusami Irizar
na podwoziu Scanii – 78 szt.). Jak podają analitycy JMK, wśród wszystkich
nowo zarejestrowanych w Polsce autobusów aż 37,6 % (656 szt.) powstało w fabrykach nad Wisłą.

Segmenty
W 2015 r. najwięcej zarejestrowano
w Polsce nowych autobusów klasy mini
o dmc. < 8 t (698) i miejskich (696). Doskonały wynik zanotował również segment turystyczny (248 autokarów). Niezmiennie od lat zła była natomiast sytuacja
na rynku autobusów międzymiastowych,

SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2016 | 93

© P. Muskała

Najwięcej
autobusów o dmc.
powyżej 8 t, najwięcej
autobusów miejskich
i drugie miejsce w rankingu sprzedaży
zajął Solaris

polski Solbus, który po paru chudych latach wrócił do gry, wygrywając przetargi i dostarczając użytkownikom klasyczne autobusy miejskie, ale także
interesującą nowość w postaci gazowej
hybrydy.
W 2015 r. najwięcej nowych autobusów miejskich zakupili przewoźnicy
obsługujący linie miejskie w Warszawie
(177). Kolejne miasto, do którego trafiła
duża partia nowych autobusów, to Wrocław (71 manów i solarisów). Duże inwestycje poczyniono również w Katowicach (67 szt.), Tychach (47) i Łodzi (42).
Rok 2015 w segmencie autobusów miejskich był ważny ze względu na napędy
alternatywne. Przewoźnicy zakupili aż
119 pojazdów napędzanych gazem (CNG,
LNG) i 16 elektrycznych. Najwięcej elektrobusów trafiło do Warszawy (10).
W segmencie autokarów turystycznych dominował Evo Bus (Daimler). Zarejestrowano 48 autokarów Mercedes-Benz i 47 marki Setra, co dało Evo Busowi
prawie 40-procentowy udział w rynku.
Za Daimlerem uplasowały się Scania (44
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zarejestrowane autokary), Irizar i VDL
(po 34). Analitycy portalu JMK wskazują,
że w segmencie turystycznym sprzedano
i zarejestrowano w Polsce więcej autobusów turystycznych niż wykazują statystyki Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Dzieje się tak dlatego, że nie uwzględniono w nich zakupów dla wojska i straży
pożarnej (łącznie 44 szt.). Warto wspomnieć, że w 2015 r. sprzedaż autokarów
była nawet na wyższym poziomie niż
w rekordowym 2012 r., kiedy zamówienia na autokary były bardzo duże ze
względu na obsługę mistrzostw Europy
w piłkę nożną.
Zważywszy na fakt, że 48 z 80 zarejestrowanych nowych autobusów międzymiastowych to de facto turystyczne
Plaxtony Elite i Mercedesy Tourismo,
zakupione przez przewoźników oferujących dalekobieżne przewozy międzymiastowe, można powiedzieć, że w segmencie
autobusów międzymiastowych – lokal-

Polska jest jednym z ważniejszym
producentów w Europie.
W tym roku wrocławska
fabryka Volvo obchodzić
będzie 20-lecie
istnienia

© Volvo

których fabrycznie nowych przybyło na
naszych drogach zaledwie 80. Polscy
przewoźnicy kupują coraz więcej minibusów (w 2015 r. zarejestrowano ich
ponad 25% więcej niż w 2014 r.).
Doskonała sytuacja na rynku minibusów ma dwie przyczyny. Pierwszej
należy upatrywać w optymalizacji kosztów obsługi przewozów (wykorzystanie
minibusów na mniej uczęszczanych liniach, moda na kameralne wycieczki turystyczne). Druga z kolei wiąże się z dofinansowaniem zakupu pojazdów do
przewozu osób niepełnosprawnych (np.
dowozy dzieci do szkół dofinansowane
przez gminy). Liderem segmentu mini
jest, jak wspomniano, Mercedes-Benz,
który sprzedaje zarówno gotowe minibusy, jak i podwozia do ich zabudowy.
Łącznie niemiecki producent sprzedał
541 minibusów. W Polsce liderami zabudowy minibusów w 2015 r. były firmy
Mercus (183 sprzedane nad Wisłą pojazdy), Auto-Cuby (52) i CMS Auto (50).
Dużo sprzedali też Automet i Bus Prestige (po 48 busów). Warto podkreślić
dobry wynik Forda (99), który zawdzięcza dobrą sprzedaż popularności nowego
Transita.
Od wielu już lat królem sprzedaży nowych autobusów miejskich pozostaje
Solaris. Także w 2015 r. podpoznański
producent sprzedał w Polsce najwięcej
autobusów miejskich. Łącznie zarejestrowano ich 348, co dało Solarisowi
50-procentowy udział w rynku. Na drugim miejscu wielki powrót firmy MAN.
Łącznie zarejestrowano 125 autobusów
z lwem na masce, zastępując Mercedesa, który w 2015 r. sprzedał w naszym
kraju niewiele autobusów miejskich. Na
trzecim miejscu uplasował się czeski
SOR, głównie dzięki sprzedaży pojazdów podmiejskich. Czwartą pozycję zajął
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nych sprzedaż była w 2015 r. katastrofalnie niska. Sytuacja taka pogłębia się
już od kilku lat, a od 2009 r. utrzymuje
się trend spadkowy w sprzedaży autobusów międzymiastowych. Dzieje się
tak z powodu rozdrobnienia rynku przewozów, braku zamówień z dawnych
PKS-ów i braku troski o deficytowe najczęściej połączenia ze strony lokalnych
samorządów. O ile miasta rozumieją potrzebę subsydiowania komunikacji miejskiej i dysponują na ten cel środkami, to
w przypadku połączeń w skali powiatu
czy województwa sytuacja jest zupełnie
inna. Poszczególne urzędy często przerzucają się odpowiedzialnością za obsługę
połączeń, a przewoźnicy nie dysponują
środkami na modernizację taboru ani
możliwościami uzyskania dofinansowania na ten cel. W rankingu marek w kategorii autobusów międzymiastowych
zwyciężył brytyjski Plaxton (z modelem
Elite na podwoziu Volvo, sprzedanym
w liczbie 25 szt.) przed Mercedesem
(23) i pozostającym w upadłości Autosanem (19).

Silne używane
Podobnie jak sprzedaż nowych, także
import używanych autobusów sukcesywnie rośnie. Świadczy to o tendencji
przewoźników do wymiany pojazdów na
nowe lub choćby nowsze niż użytkowane do tej pory. W 2015 r. zarejestrowano w Polsce aż 3824 używane autobusy (138 więcej niż rok wcześniej). Jest
to ponaddwukrotnie większa liczba niż
nowych pojazdów. Warto zwrócić uwagę,
że w imporcie przestały dominować pojazdy sprzed 2000 r. (< 30%). Większość sprowadzonych do Polski autobusów spełnia co najmniej normę Euro III
i ma mniej niż 16 lat. Wśród autobusów
używanych dominowały pojazdy międzymiastowe (1299) i turystyczne (953)
oraz minibusy (962). Ze względu na specyfikę zamówień w komunikacji miejskiej
najmniej sprowadzono używanych autobusów miejskich (389). Import używanych autobusów, podobnie jak sprzedaż
nowych pojazdów tego typu, został zdominowany przez pojazdy marki Mercedes-Benz (1094), przy czym również było
to najwięcej minibusów, jednak dużo
większy był tu udział dużych autokarów
turystycznych (150), głównie Tourismo
i Travego. Drugie miejsce na importowym
podium również zajęły autobusy z kon-

cernu Daimler – Setra ze zdobywającymi
po debiucie następcy coraz większą popularność wśród pojazdów używanych
modelami z serii S400. Najpopularniejsze
były 12-metrowe Setry S415HD i S415
GT HD. Na trzecim miejscu (452) uplasowały się autobusy marki Renault. Modele
FR i Iliade pojawiły się ostatnio licznie
na polskich drogach, zastępując wielu
przewoźnikom wysłużone Autosany, Jelcze, a także stare Setry i Mercedesy,
Iveco i Van Hoole. Wysoką pozycję na
rynku autobusy Renault zawdzięczają
względnie niskim cenom, co w połączeniu ze stosunkowo „świeżym wyglądem”
powoduje, że wielu przewoźnikom dają
szansę na tanią poprawę wizerunku. Niestety najmłodsze przywiezione do Polski
autobusy Renault pochodzą z 2003 r.
W 2015 r. nad Wisłę sprowadzono jeszcze dużo autokarów marek MAN (340),
Iveco (308) i VDL/Bova (196).
Przy założeniu, że poprawnie i regularnie serwisowany autobus międzymiastowy/turystyczny powinien przepracować około 10–15 lat, import kilkuletnich
zadbanych pojazdów z Zachodu wydaje
się rozsądnym rozwiązaniem dla przewoźników niedysponujących dużym budżetem na wymianę taboru. Z pewnością
w przyszłości proporcja rejestracji autobusów nowych do używanych będzie
znacznie przeważać na rzecz tych pierwszych, jednak patrząc realnie na polskie
warunki, należy podkreślić, że obecna sytuacja jest znacznie lepsza niż jeszcze
kilka, kilkanaście lat temu, kiedy na naszych drogach dominowały zdezelowane,
ponaddwudziestoletnie autobusy i autokary. Dziś import używanych pojazdów
nie musi się już kojarzyć z napływem do
Polski autobusów zużytych, nieekologicznych i niebezpiecznych. Warto też
zwrócić uwagę na fakt, że wielu krajowych przewoźników międzymiastowych
i turystycznych kupuje nowe pojazdy i po
kilku latach odsprzedaje je w kraju, a te
wciąż sprawne i nowoczesne pojazdy
zastępują zużyte autobusy i autokary
pamiętające jeszcze XX w.

Prognozy
Perspektywy na 2016 r. wydają się
dobre. Z pewnością ważnym zastrzykiem dla rynku będzie uruchomienie nowych środków unijnych, co pociągnie
za sobą inwestycje w segmencie autobusów miejskich. Do pełni sił wraca tu-

rystyka, co pozwala mieć nadzieję na
dobre wyniki sprzedaży autokarów. Zapotrzebowanie na minibusy wciąż nie
maleje, natomiast wielką niewiadomą
są pojazdy międzymiastowe. Na tym
rynku obserwujemy tworzący się i wyostrzający swoisty dualizm. Dalekobieżne
przewozy międzymiastowe zostały zdominowane przez jednego przewoźnika,
który zbudował swoją flotę w oparciu
o nowe autokary turystyczne z ubogim
wyposażeniem. Obecnie stale rozwija
on sieć połączeń, ale idący za tym rozwój floty nie daje dużej sprzedaży. Konkurenci również korzystają z nowych
lub prawie nowych autokarów, tymczasem w przewozach na niewielkie odległości (do 100–200 km) trwa marazm.
Przedsiębiorstwa PKS i prywatni przewoźnicy borykają się z problemami finansowymi i niewiele inwestują w sprzęt,
a jeśli już go wymieniają, to na co najmniej kilkunastoletnie pojazdy używane.
Wyjątków od tej reguły jest niewiele,
ale warto mieć nadzieję, że rynek przewozów lokalnych wyrwie się wreszcie
z zapaści. Być może szansą na inwestycje taborowe będzie wykorzystanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej? Oby!

Artykuł opracowano w oparciu
o Raport JMK Analizy Rynku Transportowego i PZPM na podstawie CEP.

Summary
In 2015 in Poland 1742 new buses
were registered. This is the best result for many years. Excellent sales
result from the growth in the segment of the smallest mini buses.
Also the sales of city busses were
good, as well as the sales of tourist
coaches.
Yet the first two leaders have not
changed since 2014. They are Mercedes-Benz with 625 registered new
buses and Solaris Bus & Coach with
the sale of 348 vehicles. Third place
on the podium was won by MAN
Truck & Bus – the company sold in
Poland 148 new vehicles.
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Barry Guilford

Łukasz Chwalczuk

Wraz z początkiem roku 2016 został powołany na nowo utworzone stanowisko dyrektora sprzedaży opon do samochodów ciężarowych na region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). W ramach swoich nowych
obowiązków będzie odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań
sprzedażowych w obszarze krajów EMEA. Karierę w Continental rozpoczął w 2001 r. w brytyjskim oddziale koncernu jako brand manager
i przez następne lata zajmował kolejne, wyższe stanowiska.
Od roku 2012 sprawował funkcję dyrektora marketingu działu opon
do pojazdów ciężarowych w Hanowerze, głównej siedzibie firmy
na kraje regionu EMEA. Ukończył studia na Uniwersytecie
Huddersfield w Wielkiej Brytanii.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu
Nienormatywnego – został wybrany na prestiżowe stanowisko Transport Section Executive w Europejskim Stowarzyszeniu Transportu Nienormatywnego (ESTA). Swoje obowiązki wykonuje od początku 2016 r.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z branży
transportowej, wypracował sobie pozycję eksperta w dziedzinie prawa
transportowego, spedycyjnego i odszkodowawczego. Jest też autorem
kilkudziesięciu opracowań, publikacji i analiz w branży TSL.
Od marca 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu OSPTN.
Prywatnie pasjonat skoków spadochronowych oraz doskonalenia
techniki jazdy.

Michał Szaniecki

Massimo Dodoni

Od lutego br. pełni obowiązki dyrektora marketingu marki Volkswagen
w strukturach Volkswagen Group Polska. Jest odpowiedzialny za planowanie i wdrożenie strategii marketingowej marki. Kieruje pracą zespołu
marketingu i CRM oraz zespołu odpowiedzialnego za ofertę produktową.
Równolegle współpracuje ze studentami w Europie i USA, przekazując
wiedzę na temat nowoczesnego brand buildingu. Interesują go behawioralne i psychologiczne czynniki wpływające na wybory konsumenckie.
Rozpoczynał pracę w Kraft Foods, zarządzając marką Jacobs, następnie
Wrigley. Prawie 5 lat temu dołączył do Grupy Beiersdorf, gdzie był
odpowiedzialny za markę Nivea w Polsce i w krajach bałtyckich,
a później w Niemczech.

Od lutego br. odpowiada za sprzedaż międzynarodową, w tym zarówno
za kontakty z kluczowymi klientami, jak i za kompletną strukturę
sprzedaży. Z pochodzenia Włoch, w firmie Kögel pracuje od 2014 r.
Do tej pory z powodzeniem kierował sprzedażą na obszarze Europy
południowo-wschodniej.
Massimo Dodoni ma obszerną wiedzę branżową i produkcyjną w zakresie funkcjonowania na rynkach pojazdów użytkowych i przewozu towarów. Przed przejściem do firmy Kögel był kierownikiem sprzedaży
w międzynarodowej firmie produkującej osie do naczep. W poprzednich firmach, u wiodących dostawców podzespołów do pojazdów
użytkowych, również zajmował podobne stanowiska.
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zaprosili nas
Volvo Trucks na prezentację swoich najnowszych rozwiązań do pojazdów z segmentu
budowlanego i ciężkich zastosowań.
Przedstawicielstwo ZF Friedrichshafen AG na
spotkanie prasowe połączone z prezentacją
koncepcji akcji Sachs Roadshow.
Continental na konferencję prasową w Airport
Hotel Okęcie.

DAF na galę wręczenia nagród Dealer Roku
2016, prezentację serwisu ESA Trucks Polska o. Konin oraz prezentację nowego serwisu
DAF w Sosnowcu.
Volkswagen Group Polska na konferencję prasową, która odbędzie się podczas targów
Motor Show Poznań 2016.

W MARCU NA ANTENACH

ORAZ

W marcowych odcinkach programu „Na osi” zobaczymy ciężarówki tuningowane i standardowe, pojawią się testy porównawcze aut różnych producentów i ciekawostki techniczne. Nie zabraknie też cyklu
„Jak to nazwać”, pokazującego niecodzienne wydarzenia drogowe.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

Premiery w Motowizji w soboty o 19:20, a w Tele5 we wtorki o 22:25. Wszystkie godziny emisji
programu na obu antenach są dostępne na stronie internetowej www.naosi.pl
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1. odcinek marcowy
w cyklu „CV Truck” – opowieści
branżowych dziennikarzy o pojazdach
do przewozów ponadnormatywnych;
„Lawendowe pole”, czyli ciągnik siodłowy
marki DAF, test kolorowego Mercedesa
Actrosa dźwigającego na grzbiecie
cysternę do przewozu mleka; reportaż,
w którym przedstawiciele MAN-a ocenią
swoje dokonania w ubiegłym roku i opowiedzą o planach na bieżący; felieton
o powrocie do szkół kształcenia w zawodzie
kierowcy; w cyklu „Jak to nazwać?”
– kolejna porcja drogowych absurdów.

2. odcinek marcowy
w cyklu „CV Truck” – ostatnia część
opowieści dziennikarzy o pojazdach do
ponadgabarytów; w cyklu „Tuning XXL”
– Volvo, którego wizerunek odmieniono,
inspirując się grami z serii „Prince of
Persia”; test porównawczy, czyli Iveco
Eurocargo i Mercedesa Atego; informacje
o tym, gdzie i jak uzyskać certyfikat
kompetencji zawodowych w transporcie
drogowym; reportaż, w którym na rok
2015 spojrzymy przez pryzmat DAF-a;
felieton o elektronice stosowanej we
współczesnych ciężarówkach oraz
cotygodniowa porcja dziwnych
drogowych sytuacji.

Zapraszamy do oglądania!

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek marcowy
Odpowiedź na pytanie, skąd się wzięły
auta skrzyniowe; w cyklu „Tuning XXL” –
piękna „Czerwona Róża”, test DAF-a XF,
tworzącego wraz z przyczepą zestaw
odpowiedni dla delikatniejszych
ładunków; porady, jak zgodnie z prawem
można zatrudnić cudzoziemca; kierowca
MAN-a, którym zawładnęły „Pingwiny
z Madagaskaru”; kolejne nietypowe
zdarzenia drogowe.
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4. odcinek marcowy
Kilka kart z historii Scanii, dostawczak, na
którego karoseryjne blachy przeniesiono
kadry z filmu „Avatar”; test porównawczy
długodystansowych ciągników siodłowych:
Iveco Stralis Hi-Way i Volvo FH; analiza
noweli ustawy o czasie pracy kierowców;
reportaż o konkursie, wyłaniającym
„Mechanika Roku” w sieci serwisów
DAF oraz jak zwykle drogowe absurdy.

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl
Więcej na www.naosi.pl oraz
na ww.facebook.com/ProgramNaOsi
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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
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:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7.00 –18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

