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Platooning,
czyli konwój zintegrowany
W ramach zorganizowanego przez holenderskie ministerstwo
infrastruktury i ochrony środowiska (Holandia przewodniczy
obecnie w Radzie UE) European Truck Platooning Challenge
na europejskie drogi wyruszyły konwoje składające się ze wzajemnie ze sobą połączonych autonomicznych ciężarówek.

P

o sprawnym i bezpiecznym pokonaniu trasy
wszystkie spotkały się 6 kwietnia w porcie
w Rotterdamie. Udział w tym gwiaździstym
zlocie wzięły konwoje przygotowane przez
największych europejskich producentów i choć
firmy te na co dzień konkurują ze sobą, to tym
razem zjednoczyły się we wspólnym działaniu
na rzecz przyspieszenia pozytywnych zmian
zachodzących w świecie transportu
drogowego.
Musimy zatem włączyć do naszego
słownika kolejny termin zapożyczony z języka
angielskiego – to platooning (wymowa:
[plə’tu:niɳ]), oznaczający sposób jazdy pojazdów w zwartej grupie, gdy ciężarówki podążają
za sobą w niewielkich odległościach, utrzymując
wzajemną łączność i wymieniając dane, synchronicznie przyspieszając, skręcając, hamując za
prowadzącym konwój pierwszym pojazdem.
W różnych źródłach udało mi się napotkać
różne polskie odpowiedniki tego terminu,
są więc np. konwoje autonomiczne, zintegrowane, a ja w swoim artykule o autonomicznych ciężarówkach Daimler Trucks używałem
określenia konwój połączony. W sumie –
mniejsza o terminy – ważniejsze jest to,
że przełomowe wydarzenia dzieją się
na naszych oczach…
Tak, to prawda: rewolucja cyfrowa i zmiany
zmierzające w kierunku jazdy autonomicznej
nabrały ostatnio dużego tempa. W zasadzie
można powiedzieć, że wszystko to, co wiąże
się z terminem „mobilność”, nabiera nowego
znaczenia. Co ciekawe, jeszcze do niedawna
obowiązkowy termin – klucz, jakim była
„zrównoważona mobilność”, coraz częściej jest
zastępowany przez „transport autonomiczny”,

choć niekiedy odnoszę wrażenie, że używający
tego określenia nie do końca wiedzą, czego
owa autonomia ma dotyczyć.
Zawsze przy wprowadzaniu nowych technologii – niczym w wywrotce – musi dojść do
przekroczenia pewnego granicznego kąta
wywrotu: po przekroczeniu określonego kąta
uniesienia skrzyni ładunek zaczyna się sam
wysypywać. W przypadku zastosowania technologii mobilnych ten graniczny kąt wywrotu
mamy już dawno za sobą. Jeśli zaś chodzi
o pojazdy autonomiczne i jazdę w konwoju
zintegrowanym, ze względu na silne uwarunkowania legislacyjne nie będzie chyba zbyt
łatwo, ale przykład European Truck Platooning
Challenge pokazuje, że branża jest już technicznie gotowa na nadchodzące zmiany.
Oczywiście nie wolno traktować Platooning Challenge i związanej z tym technologii
jako odizolowanego tematu. Konwoje połączone
stanowią część większej koncepcji, może nawet wizji przyszłości, która towarzyszyła wprowadzaniu kolejnych systemów wspomagania
kierowcy. Dysponowanie autonomicznym pojazdem nigdy nie będzie oznaczać rezygnacji
z kierowcy – tak jak w samolotach, w których
przez większość lotu wykorzystywany jest
autopilot, załoga przejmuje stery, gdy zachodzi
potrzeba. Chodzi o ułatwienie pracy. Ostatecznie zautomatyzowanie pracy pojazdu, a wręcz
jego usamodzielnienie, ma na celu jedno:
aby pracę kierowcy uczynić prostszą i bardziej
bezpieczną. I to jest ta nowa wizja.

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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GRUPA DBK WPROWADZA
FORD TRUCKS DO POLSKI

ASPÖCK OTWIERA
FABRYKĘ W POLSCE

a polskim rynku wkrótce pojawi się
nowa marka pojazdów ciężarowych,
czyli Ford Trucks. Dotychczas ciężarowe
fordy jeździły głównie po trasach południowo-wschodniej Europy, Rosji, Bliskiego Wschodu oraz
Afryki. Plany koncernu na najbliższe miesiące to
intensywny rozwój na rynkach zachodnich. Polską
i krajami bałtyckimi zajmie się Grupa DBK, wyłączny
dealer marki Ford Trucks w tej części Europy.

spöck Automotive Polska, producent lamp do pojazdów, ukończył
właśnie budowę pierwszego w Polsce zakładu produkcyjnego. Fabryka znajduje
się w Ligocie Dolnej w kluczborskiej podstrefie ekonomicznej, zajmując działkę o powierzchni 2,44 ha. Głównym odbiorcą produktów Aspöck będzie fabryka Volkswagena
w Poznaniu – firma jest wyłącznym dostawcą
tylnych lamp do Volkswagena Caddy oraz
Craftera.

N

Ford Trucks oferuje trzy serie produktowe – Road
(pojazdy do transportu drogowego), Construction (podwozia pod specjalistyczne zabudowy)
oraz ciągniki siodłowe. Według danych produ-

centa pojazdy charakteryzują się m.in. niskim
zużyciem paliwa, szerokim wyborem dostępnych
opcji w 25 głównych konfiguracjach, łatwością
w serwisowaniu oraz konkurencyjną ceną. Flagowy
produkt marki, ciągnik siodłowy 1846T, zdobył
w ostatnich latach wiele wyróżnień branży motoryzacyjnej, m.in. seria Construction Euro 6 zajęła trzecie miejsce w konkursie International
Truck of the Year 2016, natomiast w wersji Low
Liner został wyróżniony w plebiscycie Logistics
Tractor of the Year. Wkrótce zadebiutować ma
najnowsza seria Ford Trucks sygnowana hasłem
„Sharing the Load”, wyposażona w silniki E3, E5
i E6 Ecotorq.
(KW)

A

Zakład w Kluczborku będzie czwartą fabryką
Aspöck na świecie (po Austrii, Portugalii i Brazylii), a drugą co do wielkości (po Portugalii).

© Grupa DBK

Firma Aspöck Systems powstała w 1977 r.
Główna siedziba mieści się w Peuerbach w Górnej Austrii. Polski oddział firmy przez minione
trzy lata miał siedzibę pod Olesnem (woj.
opolskie). Teraz została ona przeniesiona
do nowej placówki w Ligocie. Oprócz zakładu produkcyjnego będzie się tam znajdować centrum dystrybucji i biuro handlowe.
W swoim asortymencie polski oddział Aspöck
ma lampy tylne, lampki obrysowe oraz pozycyjne do naczep i przyczep, a także zderzaki
aluminiowe wraz z lampami oraz wiązką
połączeniową.
(KW)

VOLVO I STRONGMAN
HOLUJĄ 750 T
espół marketingowy Volvo Trucks postawił
sobie zadanie: udowodnić, że jeden ciągnik
Volvo FH16 wyposażony w I-Shift z biegami
pełzającymi jest w stanie pociągnąć zestaw o łącznej masie 750 t. Zestaw ten to pociąg drogowy
o długości 300 m, składający się z 20 przyczep
załadowanych 40 kontenerami. Te wypełniono
po brzegi częściami zamiennymi Volvo.
Pociągnięcie ponad 700-tonowego zestawu pojedynczym, seryjnym samochodem ciężarowym
jest czymś niezwykłym. Był to sprawdzian dla samochodu Volvo FH16, skrzyni I-Shift z biegami pełzającymi i osi dostępnych w podstawowej ofercie
Volvo. W celu przeniesienia odpowiedniego nacisku
na osie napędowe wzmocniono płytę podsiodłową.
Za kierownicą samochodu zasiadł strongman
Magnus Samuelsson, były mistrz świata.

© Volvo Trucks

Z

Próba zakończyła się sukcesem. Nakręcony przy
tej okazji film można oglądać na kanale Volvo
Trucks na YouTube.
„I-Shift z biegami pełzającymi zapewnia wyjątkowo dużą siłę napędową przy ruszaniu z miejsca,
niedostępną w jakimkolwiek innym samocho-

dzie ciężarowym produkowanym seryjnie. Biegi
pełzające umożliwiają transport wysoce ponadnormatywnych ciężarów, ruszanie z miejsca
w trudnym terenie i jazdę z wyjątkowo małymi
prędkościami rzędu 0,5 km/h” – mówi Peter Hardin, menedżer produktu ds. modeli FM i FMX
w Volvo Trucks.
(KW)
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45 RENAULT TRUCKS
DLA BUDMAT
TRANSPORT
enault Trucks podpisało duży kontrakt
na dostawę pojazdów z płocką firmą
Budmat Transport. Do przedsiębiorstwa
trafiło 35 nowoczesnych ciągników siodłowych
T 460 oraz 10 pojazdów ciężarowych Renault
Trucks D z kurtynową zabudową skrzyniową. Budmat zdecydował się na ten zakup po prawie półrocznych testach ciągników różnych marek. Na decyzję
wpływ miały również analizy zużycia paliwa, kosztów części zamiennych i robocizny w serwisach.

R

„Zwyciężyła czysta ekonomia, nic więcej – mówi
Roman Rutecki, prezes Budmat Transport. – Dla
przewoźnika liczy się tylko koszt kilometra, prze-

ena
©R

kładający się na wynik firmy. Przed ostateczną decyzją o wyborze sprawdzaliśmy wszystko bardzo
dokładnie: oprócz kosztów eksploatacji czy dostępności serwisu przygotowaliśmy precyzyjną
specyfikację techniczną zawierającą wymagania
co do mocy silnika, momentu obrotowego, układu
hamulcowego czy wyposażenia, a także masy

ult Tr

ucks

całkowitej ciągnika, aby uzyskać jak najlżejszy zestaw. Oczywiście dobraliśmy parametry tak, aby
były optymalne do warunków, w jakich pojazdy
będą wykorzystywane, czyli głównie na krajowych trasach, bez ich zbędnego przewymiarowania, co utrudniałoby ich właściwą amortyzację”
– dodaje prezes Rutecki.
(KW)

SHOW CAR TRUCK
RUSZA W TRASĘ
pierwszym tygodniu kwietnia we
Wrocławiu odbył się pierwszy Truck
Week – cykl szkoleń produktowych
dla klientów Inter Cars. Szkolenia zostały zorganizowane w tzw. Show Car, czyli naczepie specjalnie przygotowanej na potrzeby klientów z rynku
ciężarowego. Pojazd gościł na terenie filii przy
ul. Granicznej.
Część wykładów przygotowali partnerzy szkoleń.
Trener marki MANN Hummel opowiedział o odpowiedniej filtracji w pojazdach silnikowych, przedstawiciel Laubera omówił układy zasilania paliwem,
a Diesel Technic układy hydrauliczne podnoszenia kabiny. Tematem szkolenia prowadzonego
przez firmę Febi były normy emisji spalin. Trenerzy Inter Cars mówili też o turbodoładowaniu silników spalinowych.
Podczas sesji nie brakowało tematów dotyczących
projektów realizowanych przez Inter Cars. Jednym
z nich były eSOWA oraz IC Katalog Online – rozwiązania informatyczne, które ułatwiają warsztatom zamawianie części zamiennych i zarządzanie
warsztatem. Uczestnicy warsztatów byli też namawiani do przystąpienia do projektu Bio Service, polegającego na ekologicznym zarządzaniu
odpadami.
W najbliższym czasie Show Car odwiedzi Szczecin, Racibórz, Częstochowę, Warszawę oraz Bydgoszcz.
(KW)

© K. Biskupska
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TARGI AUTOSTRADA-POLSKA JUŻ 31 MAJA
utostrada-Polska to najważniejsze wydarzenie branży budownictwa drogowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Targi, które co roku przyciągają do Kielc
ponad 400 firm z ponad 20 krajów, odbędą się
w terminie 31 maja–2 czerwca.

A

W programie nadchodzącej edycji znajduje się
kilkanaście spotkań podejmujących tematy najważniejsze dla branży. To m.in. konferencja
„Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe”, organizowana przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów i Polską Izbę Konstrukcji Stalowych oraz konferencja „Jak dobrze i efektywnie
zarządzać infrastrukturą drogową i kolejową”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji Oddział Kielce i Ge-

neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kielce. Targom po raz piąty towarzyszyć
będzie Salon Kruszyw przygotowywany przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego. Oprócz konferencji, debat i warsztatów program będzie obejmować również konkurs operatorów koparek Big Bau Master.
Jednocześnie z targami Autostrada-Polska w Kielcach odbywać się będą trzy imprezy związane
z infrastrukturą, transportem drogowym i technologiami parkingowymi. Są to XII Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia
i Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO – TIL,
VIII Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA oraz II Salon
Europarking.
(KW)
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„Efekty tej pierwszej w Europie próby są bardzo
obiecujące. Z pewnością razem z moimi kolegami z europejskiej komisji transportu będziemy
dyskutować o tym, jakie regulacje należy wprowadzić, by konwoje stały się częścią rzeczywistości” – powiedziała Melanie Schulz, holenderska
minister infrastruktury i środowiska.

© Iveco

„Proces ten na pewno nie zakończy się przed rokiem 2020. Trzeba rozwiązać jeszcze wiele problemów prawnych dotyczących odpowiedzialności i akceptacji tej technologii” – dodał Ron
Borsboom, członek zarządu DAF Trucks. (KW)

reklama

PIERWSZY PRZEJAZD
ZINTEGROWANEGO
KONWOJU ZAKOŃCZONY SUKCESEM
kwietnia do Rotterdamu wjechały konwoje ciężarówek. Wcześniej bezwypadkowo pokonały kilka tysięcy kilometrów po
autostradach Europy. Co w tym dziwnego? To, że
tylko pojazdem na czele konwoju kierował człowiek,
resztą sterowały automaty wykorzystujące tzw.
cień aerodynamiczny pojazdu poprzedzającego.

6

Każda ciężarówka w konwoju jest wyposażona
w czujniki, radary, kamery, Wi-Fi i system pozycjonowania, a także rozbudowane systemy bezpieczeństwa, takie jak tempomat komunikujący
się z innymi pojazdami i zaawansowany system
hamowania awaryjnego. Jak podają np. przedstawiciele DAF, Wi-Fi w ich ciężarówkach pozwala
drugiemu pojazdowi w konwoju reagować 25 razy
szybciej niż człowiek – zwalnia on, zanim ludzkie
oczy zdążą dostrzec, że auto jadące z przodu zaczęło hamowanie.
Jazda w konwoju pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla oraz poprawia bezpieczeństwo na drodze i płynność ruchu. Dlatego
w przygotowanie przejazdu zintegrowanych konwojów zaangażowało się Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) oraz
niemal wszyscy znaczący producenci ciężarówek:
DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck
& Bus, Scania i Grupa Volvo. Wszystko po to, by
zademonstrować, że branża dojrzała do wprowadzenia na rynek zintegrowanych konwojów. Problemem nie są dziś rozwiązania techniczne, ale
przepisy drogowe poszczególnych krajów UE.
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KÄSSBOHRER WRACA
DO ULM
ässbohrer, jeden z najważniejszych producentów naczep w Niemczech, otworzy w tym roku swoją placówkę w Ulm
– mieście, w którym firma powstała. Będzie to
powrót po 23 latach nieobecności. W Ulm ma
działać centrum sprzedaży i obsługi posprzedażnej,
a także warsztaty montażowe. W nowej lokalizacji
Kässbohrer zamierza wystawić całą swoją gamę
produktów i usług związanych z serwisem i utrzymaniem floty.
„Wracamy jako firma rozważna i dojrzała. Jest to
dla nas ważny krok w rozwoju na rynku niemieckim. Dostawy z Ulm pozwolą nam zbliżyć się do
klientów nie tylko na południu kraju, ale także
w krajach sąsiadujących z Niemcami, takich jak
Czechy czy Austria” – twierdzi Iffet Türken, członek
zarządu Kässbohrera.
Wraz z głównym centrum posprzedażnym w Goch
placówka w Ulm będzie prowadzić także inspekcje pojazdów, sprawdzając ich zgodność z międzynarodową konwencją ADR i dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych. Współpracować będzie przy
tym z takimi firmami eksperckimi jak TÜV, DEKRA,
RDW, AIB – Vincotte i DNV. W ofercie znajdą się
też testy bezpieczeństwa, testy hamulców i testy ogólne TÜV.
Nowa placówka Kässbohrera będzie znajdować
się w dzielnicy Donautal na terenie o wielkości
7600 m2. Otwarcie planowane jest na drugą
połowę tego roku.
(KW)

© Scania

K

REKORDOWY KONTRAKT
NA BETONOMIESZARKI SCANIA
olski oddział Scanii zrealizował niedawno największe w swojej historii zamówienie na betonomieszarki. Dostarczył 30 pojazdów firmie BT Topbeton z Gorzowa
Wielkopolskiego. 26 betonomieszarek wyposażono w 9-litrowe silniki o mocy 360 KM,
cztery pozostałe w 13-litrowe silniki o mocy
410 KM. Przekazane pojazdy P360CB8×4HHZ
i P410CB8×4HHZ to jedne z najlżejszych czteroosiowych betonomieszarek na rynku. Ich
podwozia zostały tak skonstruowane, by masa
pojazdu była jak najmniejsza. Zastosowano
m.in. aluminiowe felgi, dzięki czemu cały zestaw
waży tylko 13,5 t.

P

„Jestem przekonany, że pojazdy Scania będą
służyć bezawaryjnie przez cały okres eksploa-

tacji” – zaręczył podczas uroczystości przekazania pojazdów Andrzej Marciniak, dyrektor oddziału Scania Polska w Szczecinie.
„Działamy w Polsce od 24 lat i posiadamy 17
zakładów produkujących beton towarowy. Nasza flota samochodowa składa się obecnie z 69
betonowozów. Zdecydowaliśmy się na współpracę ze Scanią, ponieważ badając rynek, szukaliśmy firmy dostarczającej samochody ekonomiczne i niezawodne, jeśli chodzi o eksploatację”
– dodał Waldemar Sibiński, członek zarządu BT
Topbeton.
BT Topbeton korzysta również z systemu Scania
Fleet Management, który pomaga w optymalizacji wydajności floty transportowej. (KW)

OTWARCIE SEZONU MONEYWELL INVESTMENT KAGER SUPER RALLY 2016
weekend 15–16 kwietnia ponad 80 załóg rywalizowało
w pierwszej rundzie wyścigu MoneyWell Investment Kager
Super Rally 2016. Trasa wytyczona na najwyższych szczytach
Bukowiny Tatrzańskiej była urozmaicona i bardzo wymagająca technicznie.
Potężne przewyższenia na gliniastej, usłanej kamieniami nawierzchni były
śliskie od deszczu i stanowiły wyzwanie nawet dla doświadczonych załóg.
Przyczepność poprawiła się dopiero w południe, gdy słońce osuszyło podłoże.
Wtedy zawodnicy poprawiali czasy, bijąc kolejne rekordy przejazdów.
Wśród motocykli, quadów i samochodów terenowych pojawiły się także
ciężarówki. Zawodnicy w klasie Truck walczyli jednak tylko na jednym odcinku testowym – konfiguracja drugiego nie pozwalała na występ pojazdów
o takich gabarytach. Najszybszy okazał się Mercedes załogi Andrzej Świgost/Janusz Litwa. Drugą lokatę wywalczył rodzinny team Stefan Bieryt/Rafał
Bieryt/Piotr Bieryt.

© Ł. Łazarz

W

MoneyWell Investment Kager Super Rally jest serią wyścigów rozgrywanych na największych wysokościach w Polsce, zjeżdżają się nań załogi z całego
kraju. W tym roku seria Bukowina Tatrzańska będzie gościć rajdowców jeszcze raz. W listopadzie odbędzie się tam tradycyjny Epilog 2016.
(KW)
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pierwszych trzech miesiącach 2016 r. Wielton SA
odnotował ponad 38% wzrostu rejestracji nowych
przyczep i naczep w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego. To tempo szybsze niż na całym rynku,
na którym liczba nowych rejestracji w pierwszym kwartale roku
2016 wzrosła o 37,1%.

W

Producent z Wielunia w tym roku sprzedał już 924 nowe naczepy
i przyczepy i na koniec marca jego udział w rynku nowo zarejestrowanych przyczep i naczep wyniósł 15,86%. W roku 2015 była
to wartość 14,4%, a w 2014 – 13,8%. Takie dane opublikował
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie danych
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
(KW)

NIEMCY TESTUJĄ
BEZEMISYJNE MERCEDESY
iejskie przedsiębiorstwa Stuttgartu będą przez rok
testować cztery 6-tonowe pojazdy Fuso Canter
E-Cell. Dwa z nich, z nadwoziem typu wywrotka, będą
wykorzystywane w budownictwie drogowym i utrzymaniu terenów
komunalnych, a dwa pozostałe, z nadwoziami skrzyniowymi,
zostały przydzielone do transportu mebli i przewozu odpadów.
W testach bierze udział także firma logistyczna Hermes, która
wykorzysta Cantera E-Cell do dostarczania miejskich przesyłek.

M

Wszystkie samochody zostały oficjalnie przekazane do użytku
11 kwietnia br. Podczas uroczystości Wolfgang Bernhard, członek
zarządu Daimler AG i szef Daimler Trucks & Buses, powiedział:
„Dzisiejsze silniki spalinowe są efektywne, przyjazne środowisku,
a przede wszystkim czyste i długo nie będą miały swojej alternatywy w transporcie dalekobieżnym. Inaczej sytuacja wygląda
w miejskim transporcie dystrybucyjnym, gdzie przejście na
ciężarówki elektryczne będzie technicznie i ekonomicznie możliwe
już w ciągu kilku najbliższych lat”.
Fritz Kuhn, burmistrz Stuttgartu, dodał, że ekologiczny transport
to ważny element polityki miasta: „Wszystkie nowe samochody
kupowane przez samorząd będą miały napęd elektryczny. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc testować Cantery E-Cell w codziennym,
miejskim ruchu” – podkreślił.
Elektryczne Cantery były już testowane w ubiegłym roku w Portugalii. Używały ich firmy kurierskie i spedycyjne, lokalne władze
oraz miejskie przedsiębiorstwa ogrodnicze. Z próby wynikło, że
samochody nie stwarzają problemów eksploatacyjnych, a koszty
ich użytkowania są do 64% niższe niż w przypadku konwencjonalnej ciężarówki z silnikiem Diesla.
(KW)

reklama

WIELTON ROŚNIE
SZYBCIEJ NIŻ RYNEK
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Osprzęt „bardzo”

nienormatywny
Łopaty i kolumny elektrowni wiatrowych oraz wielkie transformatory to tylko
przykłady ładunków, do których przewozu wykorzystuje się specjalne adaptery
montowane na ciężkich modułach jezdnych.

Adapter FTV300 waży 13,5 t,
można nim przewozić łopaty
o długości do 60 m i różnych
konfiguracjach piasty
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Wraz z rozwojem konstrukcji turbin
wiatrowych problemy związane z przewożeniem poszczególnych ich części składowych na miejsce montażu stają się
coraz większe. Szczególnie dotyczy to
transportu łopat wirników, których długość obecnie sięga nawet 60 m, największe z nich mogą mieć nawet 80 m.
Transport, co prawda lekkich lecz bardzo nieporęcznych, łopat można realizować, stosując rozciągane naczepy platformowe lub naczepy niskopodwoziowe

i

Adaptery do łopat

©

aczepy niskopodwoziowe i ciężkie moduły transportowe należą
niewątpliwie do grupy najbardziej zaawansowanych technicznie środków transportu. W tym segmencie o przydatności danego rozwiązania decyduje
często nie tylko sam pojazd bazowy i możliwość jego konfigurowania, ale również
to, w jakiego rodzaju osprzęt pomocniczy może on zostać uzbrojony.
Przykładem mogą być adaptery do
mocowania łopat turbin wiatrowych czy
przęsła zewnętrzne – mostki transportowe wykorzystywane do mocowania
bardzo ciężkich ładunków o stosunkowo
niewielkich rozmiarach. Proponujemy
zapoznanie się właśnie z tym specjalistycznym osprzętem – wybór prezentowanych rozwiązań to wyłącznie subiektywna decyzja autora artykułu.

© Goldhofer
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Adapter Goldhofer
FTV300 pozwala
na zmianę kąta nachylenia łopaty do 60°
oraz pełny obrót wokół
osi, minimalizujący
opór aerodynamiczny

z wysuwem. Coraz częściej stosowane są
również specjalne uchwyty transportowe, w których mocowane są łopaty.
Możliwość zmiany położenia łopat
turbiny względem zestawu drogowego
i modułów transportowych może być
szczególnie przydatna na końcowym odcinku trasy – zwłaszcza w terenie górzystym, gdy łopata dostarczana jest już
bezpośrednio na plac budowy. Występujące zazwyczaj na tym etapie kręte drogi
wymagały do tej pory bardzo żmudnego
manewrowania pojazdem lub nawet
wcześniejszego rozładunku i przemieszczania łopat za pomocą żurawia – z oczywistych przyczyn utrudniało to i wydłużało cały proces transportowy.
Rozwiązaniem tego problemu są
adaptery do mocowania łopat, które można z łatwością mocować bezpośrednio do
łoża modułów transportowych (lub samobieżnych z zasilającym modułem napędowym PPU) lub też do pokładu ładunkowego naczepy w klasycznym zestawie
drogowym. Istotą rozwiązania jest ruchomy element pozwalający na unoszenie,
opuszczanie i obrót zamocowanej łopaty.
Goldhofer ma w swojej ofercie adapter FTV 300 do przewożenia łopat wirników turbin wiatrowych. FTV 300 ma
bezstopniową hydrauliczną zmianę kąta
nachylenia łopaty w zakresie do 60° oraz
pełny obrót wokół osi, obniżający siłę naporu wiatru. W adapterze można zamocować łopaty o długości do 60 m, maksymalny moment obciążenia to 300 tm.
Sam adapter waży 13,5 t, a dzięki wymiennym końcówkom mocującym można przewozić łopaty o różnych piastach
przystosowane do turbin różnych producentów (np. Vestas, Enercon). Zespół
balastów (4×2,5 t) zamocowany w ramie ważącej 4 t pozwala na optymalne
wyrównoważenie pojazdu. Pojazd bazowy może być również wykorzystany
do przewożenia gondoli turbin i segmentów wieży.
Podobnym rozwiązaniem dysponują
firmy Scheuerle – to Nicolas z Grupy TII.
Adapter ten może być montowany i przewożony zarówno na modułach samobieżnych SPMT, jak i na różnych platformowych naczepach modułowych. Adapter
ma wymienną końcówkę pozwalającą na
szybkie łączenie z różnymi typami łopat.
Pozwala na przewóz łopat o masie własnej do 25 t, maksymalny kąt wzniosu to
60°, jest także możliwość dowolnego obrotu wokół osi i odchylenie łopaty wzglę-
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Adapter Scheuerle do przewozu łopat o masie do 25 t
może być montowany
na modułach samobieżnych SPMT oraz innych
ciężkich modułach
jezdnych, maksymalny
kąt wzniosu to 60°

dem osi platformy w zakresie ±110°.
Stabilność konstrukcji zapewniają hydraulicznie pozycjonowane (wzdłużnie i poprzecznie) przeciwciężary oraz układ sterowania elektronicznego ze zdalnym
panelem odczytowym, który na bieżąco
monitoruje parametry związane z bezpieczeństwem i stabilnością transportu.

Adaptery wieżowe
Równie trudnym zadaniem jak przewóz łopat jest transport segmentów kolumn turbin wiatrowych, ponieważ są to
elementy o dużej średnicy i ciężarze.
W tym wypadku jedyną zaletą jest to, że
ich walcowaty kształt pozwala na zamocowanie od wewnątrz.
Do przewozu segmentów kolumn
turbin wiatrowych Goldhofer może zaproponować dwuczęściowy adapter
wieżowy RA2 przystosowany do podejmowania ładunków o masie 2×50 t.
Średnica zewnętrzna przewożonych segmentów może się zawierać w zakresie
2070–5280 mm. Adapter RA2 może być
instalowany na modułach jezdnych typu
STHP w konfiguracji 3+5 (ładowność
maksymalna 100 t) lub 4+6 (ładowność
maksymalna 88 t) lub na swobodnie obracających się wózkach osiowych. Podobnym urządzeniem jest adapter RA3
(nośność 2×50 t), w którym można montować segmenty o średnicach zewnętrznych od 2400 do 5400 mm. Wyposażenie
dodatkowe obejmuje w tym wypadku
hydrauliczny układ poziomujący oraz dodatkowe cylindry montowane na obrotowych wózkach jezdnych o skoku 600 mm.
Adapter RA3 można również wyposażyć
w niezależnie działające moduły zasilające układy hydrauliczne (power packi).

© Goldhofer

7-osiowy moduł transportowy Goldhofer
wyposażony w adapter wieżowy typu RA3
pozwala na transport
ładunków do 100 t:
gondoli lub segmentów wieży

14 | MAJ 2016 | Transport – Technika – Biznes
AGREGATY CHŁODNICZE SAMOCHODOWE

| TECHNIKA |

© Goldhofer

Adapter wieżowy Nicolas
pozwala na zabranie kolumn elektrowni wiatrowych o średnicy
3100–5500 mm, ważących do 120 t

Hydrauliczny podnośnik unosi adapter RA3 nawet
o 3000 mm, co pozwala na omijanie barier na trasie

© TII Group

pasować do gabarytów przewożonego
elementu, może on być również łączony
z modułami transportowymi (np. Nicolas MDEL lub Scheuerle SPMT).

Największe możliwości przewozowe
uzyskuje się, wykorzystując adapter RA4
– ma on nośność 2×90 t i jest przystosowany do przewożenia kolumn o średnicach zewnętrznych 2800–5800 mm.
RA4 również może mieć niezależne zasilanie układów hydraulicznych. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest to,
że przewożony ładunek może być obracany swobodnie względem wózków jezdnych. Tym samym przejazd przez ronda
lub ciasne zakręty z gondolą czy segmentami wieży nie stanowi już takiego
problemu. Po wymianie elementów dystansowych adapter wieżowy może być
zastosowany w innych kombinacjach pojazdów, dając inny promień skrętu. Przez
obniżanie i podnoszenie adaptera można

Mostki transportowe
Skupione ładunki o bardzo dużym
ciężarze (np. olbrzymie transformatory)
transportowane są przy użyciu specjalnych
mocowań określanych jako zewnętrzne
przęsła mostowe – mostki transportowe
(niem.: Seitenträgerbrücke, ang.: girder
bridge). Są to wsparte na jednej bądź
dwóch obrotnicach lub wieloosiowych
wózkach jezdnych przęsła nośne o hydraulicznie regulowanym rozstawie, pomiędzy którymi ładunek zostaje swobodnie zawieszony nad jezdnią. Podczas
jazdy ustalane jest możliwie najniższe położenie pozwalające na obniżenie środka
ciężkości, ograniczenie wysokości maksymalnej i poprawę stabilności całego
zestawu drogowego. Gdy zachodzi potrzeba, siłowniki hydrauliczne unoszą
ładunek ku górze – pozwala to na łatwiejsze pokonywanie zakrętów lub omijanie
przeszkód na drodze. Niezbędnym ele-

© Scheuerle

Mostek transportowy Scheuerle STB 550 ma
ładowność 350 t, po wyposażeniu w dodatkowy
osprzęt możliwości wzrastają do 550 t

również łatwo omijać przeszkody i przejeżdżać pod niektórymi wiaduktami, zakres ruchu bowiem wynosi aż 3000 mm.
Z kolei Nicolas ma w swojej ofercie
produktowej adapter teleskopowy przeznaczony do transportu kolumn elektrowni wiatrowych o średnicy 3100–5500 mm
i ważących do 120 t. Cały system składa
się z adaptera, ramy nośnej oraz obrotowego podparcia i waży zaledwie 19 t.
Mocowanie kolumny odbywa się w 4
punktach, w przypadku jazdy po nierównych drogach możliwe jest dodatkowe
uniesienie kolumny o 2000 mm (nie
uwzględniając skoku zawieszenia samego modułu transportowego). Wysokość zestawu załadowanego, z modułami
w pozycji roboczej, wynosi ok. 3973 mm
przy przewożeniu kolumny o średnicy
3100 m oraz 6108 mm, gdy przewożona jest kolumna o średnicy 5500 mm.
Adapter Nicolas można precyzyjnie do-
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Na pokładzie można zamocować ogrzewaną kabinę dla 2 osób,
wyposażoną w szereg monitorów, na których
wyświetlany jest obraz z kamer umieszczonych na
dwóch belkach wzdłużnych mostka Scheuerle STB550

mentem są wsporniki montowane na
modułach jezdnych, których zadaniem
jest równomierne rozłożenie ładunku na
poszczególne linie osiowe, niepowodujące przekroczenia wartości dopuszczalnych, co w przypadku próby przewiezienia takiego ładunku na wieloosiowej
naczepie modułowej nie byłoby możliwe.
Ze względu na swe olbrzymie możliwości, ale też jednocześnie rozmiary
i koszt, mostki transportowe stosowane
są w najbardziej wymagających operacjach i znajdują się w wyposażeniu jedynie największych przewoźników specjalistycznych.
Mostki transportowe w ofercie Scheuerle to modele z rodziny STB (np. STB 550
o ładowności 550 t) z hydrauliczną regulacją długości przęseł podporowych.
Wspomniany model STB 550 został zaprojektowany przy założeniu uzyskania

maksymalnej elastyczności zastosowania i minimalnej masy własnej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wysoka
wartość współczynnika ładowności (stosunek ładowności do masy własnej) – jest
to 5,2, a bez ramy służącej do wyrównania nacisków – 6,6. Istotne są również wszechstronne możliwości łączenia
z innymi komponentami stosowanymi
w transporcie ciężkim.
Mostek STB 550 może być wykorzystany do przewożenia transformatorów
o ciężarze do 350 t, możliwe jest również rozszerzenie obecnych możliwości
do 550 t przez dołączenie drugiego zestawu pokładów. Po połączeniu z wzdłużną belką główną ładunek zostaje umieszczony na górnym wysięgniku za pomocą
wsporników. Alternatywnie może być
odebrany przez zastosowanie dodatkowego zestawu pasów załadunkowych
z poprzecznymi belkami lub osadzony
bezpośrednio dzięki końcówkom wspierającym, bez połączenia z belką. Co więcej, dysponując mostkiem transportowym,

można podjąć ładunek bez korzystania
z żurawia dzięki obecności dodatkowych
wózków jezdnych wspierających konstrukcję.
Platforma ładunkowa ma rozpiętość
w zakresie 29,2–34,2 m, co daje różne
możliwości dopasowania – tak aby odpowiadało to wymaganej liczbie osi zestawu ciągnik – naczepa i wielkości (ciężarowi) ładunku. Szerokość załadunku
mostka STB 550 może być bezstopniowo
regulowana w zakresie 3,45–7,4 m. Skok
samego pokładu ładunkowego wynosi
1,65 m. Mostek transportowy STB 550
pasuje do naczep Scheuerle serii Combi
oraz można go instalować na samobieżnych modułach transportowych
SPMT, działających także w zestawach
składających się z 2, 3 lub 4 modułów.
Flagowym produktem firmy Goldhofer są mosty transportowe z rodziny
Faktor 5. Ta innowacyjna koncepcja została wprowadzona na rynek w czerwcu
2015 r., od tego czasu 8 takich zestawów
firma przekazała do klientów w różnych
regionach świata. Jednym z głównych
czynników, które zadecydowały o sukcesie systemu Faktor 5 Goldhofera, jest
jego bardzo korzystny stosunek ładowności do masy własnej. Przęsła mostowe
Faktor 5 mogą przewozić ładunki o cię-

© Goldhofer

Modułowa budowa pozwala
na swobodne
konfigurowanie
mostka transportowego Faktor 5
do potrzeb realizowanego zadania
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Stosunek ładowności do masy własnej,
wynoszący 5: 500 t ładunku przy 100 t masy
własnej, to najważniejsza cecha mostka
transportowego Goldhofer Faktor 5

żarze do 500 t przy masie własnej wynoszącej zaledwie 100 t – współczynnik
ładowności do masy własnej wynosi zatem 5, do czego nawiązuje również nazwa rozwiązania.
Mostki transportowe Faktor 5 mają
budowę modułową, pozwalającą na bezproblemowe przesyłanie poszczególnych
komponentów w kontenerach na odległe
miejsce akcji transportowej. Zestaw łatwo
można również uzupełniać o kolejne ele-

menty poszerzające możliwości transportowe. Długość zawieszanego pomiędzy
przęsłami ładunku w wersji standardowej zawiera się w przedziale 11–17 m,
rozstaw przęseł można płynnie regulować w zakresie 3–6,75 m. Przęsła są
mocowane na dwóch ciężkich modułach
transportowych o konfiguracji linii osiowych 2×12 lub 2×20. Skok zawieszenia
przęseł wynosi 1800 mm (nie wliczając
w to skoku zawieszenia osi modułów

reklama

transportowych), tym samym Faktor 5
jest optymalnie przystosowany do pokonywania wysokich przeszkód drogowych
i niskich wiaduktów. Równomierny rozkład nacisków na poszczególne linie
osiowe sprawia, że przejazd przez tak
wrażliwe na obciążenia elementy infrastruktury jak mosty czy wiadukty przestaje być problemem.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Od samego początku swojej działalności firma AT Specialtransport
jest ściśle związana z Faymonville.
Obecnie we flocie fińskiego przewoźnika jeździ jedenaście
pojazdów Faymonville

Pojazdy Faymonville
w krainie tysiąca jezior
d 2007 r. firma z Kokkola zajmuje się
transportem specjalistycznym i ciężkim
na terenie Finlandii. „Nasze przewozy zawsze realizowaliśmy pomyślnie, ale gdy potrzebowaliśmy nowego sprzętu, nawiązaliśmy kontakt
z dealerem Faymonville, Pekka Roponenem. Szybko
zbudowaliśmy z nim pełną zaufania relację, bo od
razu poczuliśmy, że rozumie swój fach i dokładnie wie, co sprzedaje” – wspomina Jonas Ahola,
kierownik ds. przewozów specjalnych w AT Specialtransport.
Krótko po tym dyrekcja firmy wybrała się też
z pierwszą wizytą do belgijskiej siedziby Faymonville. „Tutaj człowiek czuje się naprawdę mile
widziany, a wszystko, co widać wokół, robi duże
wrażenie” – stwierdził zarząd.

Jakość i funkcjonalność
Od tamtego czasu firmy AT Specialtransport i Faymonville utrzymują ze sobą bliskie relacje. Pomalowane na czerwony – firmowy kolor skandynawskiego przewoźnika – cztery naczepy
niskopodłogowe MultiMAX, trzy naczepy platformowe TeleMAX, jedna naczepa niskopodwo-

© Faymonville

Let’s make the impossible possible (Sprawmy, aby niemożliwe stało się możliwe) –
tak brzmi motto fińskiego przedsiębiorstwa AT Specialtransport, które w celu
realizacji tej wizji wykorzystuje sprzęt firmy Faymonville.

Załadowane ciężkimi ładunkami naczepy suną przez imponujące krajobrazy Skandynawii
ziowa MegaMAX i jedna wielofunkcyjna naczepa
VarioMAX jeżdżą już po krainie tysiąca jezior.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości i funkcjonalności tych pojazdów. Flota naczep Faymonville
oferuje klientom wiele możliwości” – potwierdza
Jonas Ahola.

Wiele naczep, podobna obsługa
MultiMAX i inne naczepy każdego dnia na nowo
potwierdzają swoją wartość. „Naczepy Faymonville są rzeczywiście najwyższej jakości pod wieloma względami. W fazie projektowania prowa-

18 | MAJ 2016 | Transport – Technika – Biznes

dziliśmy z Faymonville wspólne konsultacje, czego
wynikiem jest dokładne dopasowanie pojazdów
do naszych wymogów. Faymonville jest dla mnie
firmą zorientowaną na jakość i innowacyjność,
a współpraca z nią przebiega bardzo gładko i przyjemnie” – dodaje Ahola.
Cała zakupiona flota spełnia oczekiwania fińskiego
przewoźnika, co podoba się także pracownikom
firmy AT Specialtransport. Jak mówi Jonas Ahola
„Nasi kierowcy są bardzo zadowoleni z tego, że
firma ma teraz tak wiele naczep Faymonville, ponieważ wszystkie one są łatwe w obsłudze i mają
podobne wyposażenie techniczne”.
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Transport specjalistyczny
na baumie 2016
Gdzie jak nie na baumie – największych na świecie specjalistycznych
targach maszyn budowlanych, maszyn do produkcji surowców
budowlanych, maszyn górniczych, pojazdów specjalnych oraz sprzętu
stosowanego w budownictwie powinni pojawiać się producenci
specjalistycznych pojazdów do transportu dużych i ciężkich ładunków?

roponujemy telegraficzny przegląd
najważniejszych nowości z branży
środków transportu wykorzystywanych w ciężkim transporcie specjalistycznym. W kolejności alfabetycznej
zaprezentujemy najważniejszych producentów: Broshuis, Doll Fahrzeugbau,
Faymonville, Goldhofer, Nooteboom Trailers oraz Grupę TII, którą tworzą firmy
Scheuerle, Nicolas oraz Kamag. O większości rozwiązań będziemy jeszcze pisali
szczegółowo w kolejnych wydaniach „Samochodów Specjalnych”.

Broshuis
Sztandarowym produktem holenderskiej firmy Broshuis są obecnie różne wersje naczep niskopodwoziowych z rodziny
SL, w tym także 100-tonowe SL-100. Pojazdy te mogą mieć od 2 do 10 osi, opcje
wyposażenia obejmują m.in. wnęki na
koła ładowarek, ramy załadowcze czy
zagłębienie na łyżkę koparki. W sumie
klienci odebrali już naczepy SL liczące
łącznie ponad 1500 linii osiowych.

Naczepa
Broshuis SL2
ma 34 t
ładowności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
użytkowników chcących dysponować naczepami o jak największym skoku zawieszenia i możliwościami jazdy z pokładem
na dowolnej wysokości, Broshuis na baumie pokazał innowacyjną naczepę SL2
o największym prześwicie w porównaniu
z pojazdami konkurencji. Skok zawieszenia w naczepie SL2 to w dalszym ciągu
360 mm, SL2 góruje jednak nad naczepami niskopodwoziowymi z zawieszeniem
wahadłowym pod względem dostępnego
prześwitu. Belki osi naczepy SL2 mają

mniejszą wysokość, dzięki czemu prześwit przy maksymalnie podniesionym
pokładzie wynosi aż 720 mm.
Broshuis pokazał również 5-osiową
naczepę niskopodwoziową o ładowności
przekraczającej 70 t, wyposażoną w zawieszenie niezależne i osie skrętne. Nowa
koncepcja łączy dwie istotne korzyści:
optymalne właściwości manewrowe i optymalną ładowność, uzyskane dzięki zastosowaniu wymuszonego sterowania
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skrętem niezależnie zawieszonych osi
o nośności 12 t. Elastyczne możliwości
konfiguracji układu skrętu pozwalają na
dostosowanie parametrów pracy w zależności od tego, czy pojazd porusza się
w stanie złożonym, czy całkowicie rozsuniętym. Zawieszenie pneumatyczne zapewnia komfort jazdy w przypadku transportu wrażliwych ładunków, natomiast
zawieszenie niezależne pozwala dodatkowo na ich transport, gdy środek ciężkości nie jest umieszczony centralnie.

Doll pokazał dwie niskopodwoziowe naczepy
wyposażone w wózek z osiami skrętnymi systemu
panther, na stałe połączony z łabędzią szyją

Zawieszenie SL-Air
firmy Broshuis pozwala
na niezależną regulację
wysokości po każdej
stronie pojazdu

Doll Fahrzeugbau
Niemiecki producent pojazdów specjalistycznych Doll Fahrzeugbau przygotował na baumę zoptymalizowane pod
względem ładowności, wytrzymałe i efektywne pojazdy przeznaczone do transportu
ciężkiego i przewozu maszyn budowlanych. W centralnym punkcie ekspozycji

znalazły się naczepy wyposażone w podwozia systemu panther – z niezależnym
hydraulicznym zawieszeniem opracowanym specjalnie z myślą o naczepach niskopodwoziowych i pojazdach do transportu ciężkiego. W ciągu ostatnich dwóch
lat Doll systematycznie rozwijał swój
układ jezdny panther, uzupełniając go
o takie rozwiązania, jak oś samoskrętna

z wymuszeniem tarciowym czy zdalne
sterowanie Doll-tronic. Obecnie po drogach Europy jeżdżą naczepy Doll wyposażone w ponad 4000 linii osiowych systemu panther.
Na swojej ekspozycji targowej Doll
pokazał dwie niskopodwoziowe naczepy
wyposażone w wózek z osiami skrętnymi
systemu panther (sterowanie tarciowe)
na stałe połączony z łabędzią szyją. Rozwiązanie takie pozwala na obniżenie masy
własnej pojazdu i uzyskanie ładowności
50 t i optymalnego rozłożenia obciążenia.
4-osiowa naczepa T4E-S2A w kombinacji 1+3 jest szczególnie przydatna do

reklama
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Naczepa Doll panther T4E-S3F o ładowności
50 t ma obniżony płaski pokład ładunkowy,
przydatny do transportu wysokich i ciężkich
maszyn roboczych

Faymonville

transportu ciężkich maszyn budowlanych. Kombinacja 3-osiowego zespołu
jezdnego w części tylnej i 1-osiowego (oś
ze skrętem tarciowym) wózka dolly, mocowanego na stałe do łabędziej szyi,
gwarantuje optymalny rozkład obciążeń.
NaczepaT4E stanowi interesującą i efektywną kosztowo alternatywę wobec naczep o układzie jezdnym typu 2+3 lub
2+4, czyli dotychczas typowych rozwiązań w tej klasie ładowności.
Także druga z prezentowanych naczep – model panther T4E-S3F o ładowności 50 t – ma mocowany na stałe wózek
z osiami skrętnymi. Pojazd ten wyposażono w obniżony płaski pokład ładunkowy przydatny do transportu wysokich
i ciężkich maszyn roboczych. Wysokość
do załadunku to tylko 305 mm, po załado-

waniu prześwit wynosi 80 mm. Wstępne
napięcie struktury nośnej ramy pozwala
na utrzymanie poziomego położenia pokładu i eliminuje jego ugięcie pod ciężarem ładunku. Zawieszenie hydrauliczne
systemu panther doskonale radzi sobie
z nierównościami terenu na trasie. Naczepę można wydłużyć łącznie o 5500 mm.
Kolejną innowacją Doll wprowadzoną
w naczepach panther jest unikatowy,
centralnie rozmieszczony cylinder hydrauliczny regulujący ustawienie łabędziej
szyi. Jego kompaktowa konstrukcja i poprawione przepływy medium roboczego
pozwalają na bezstopniową regulację
ustawienia sworznia w zakresie obciążeń
od 17,5 do 25 t i tym samym optymalne
obciążenie siodła holującego naczepę 3lub 4-osiowego ciągnika.

Na stoisku Faymonville można było
obejrzeć przekrój oferty produktowej.
Centralnym elementem ekspozycji była
modułowa 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.
W Monachium pokazano również naczepę niskopodwoziową z rodziny MegaMAX wyposażoną w niezależne zawieszenie osi Twin Axle II, które w Niemczech
pozwala na 12-tonowe obciążenie osi. Naczepa ta ma pomosty rozszerzane hydraulicznie – pokład ładunkowy może być
zdalnie rozszerzany bezstopniowo – maksymalnie do szerokości 3,2 m, tak aby
idealnie dopasować szerokość całkowitą
do szerokości przewożonej maszyny.
Interesującym pojazdem była 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 z przepisami

Samobieżny
moduł transportowy
Faymonville SPMC G SL
dzięki silnikom hydrostatycznym rozwija siłę napędową na kołach rzędu
170 kN
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Z prezentowanej na baumie 10-osiowej naczepy
modułowej Faymonville CombiMAX można
zestawić w sumie 20 różnych kombinacji

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.
Faymonville pokazało również zmodernizowany, lekki wariant naczepy MultiMAX, w której poprawiono podesty
najazdowe i zoptymalizowano wszystkie

skosy. Usprawniono również czynności
obsługowe kierowcy. Ponadto poprawiono
możliwości pojazdu w zakresie przenoszenia obciążeń punktowych. Linia osiowa
DualMAX dopełnia serię nowości. Moduł
ten został opracowany z myślą o rynku
północnoamerykańskim. DualMAX ilustruje zasadę „lift&shift” (unieś i przesuń),
zgodnie z którą rozstaw kół (ślad) może
być zwiększony także pod obciążeniem.
Rozwiązanie to z pewnością zaintere-

suje również odbiorców spoza USA. Na
baumie nie mogło zabraknąć samobieżnego modułu transportowego SPMC, cenionego przez użytkowników za bardzo
intuicyjny sposób sterowania. Dodajmy,
że stosowane w modułach Faymonville
SPMC osie napędowe mają silniki hydrauliczne o największej mocy na rynku.
Zaprezentowano również skróconą
wersję naczepy do przewozu prefabrykatów betonowych (tzw. inloader) PrefaMAX. Po skróceniu pojazdu (maksymalnie o 2400 mm) – począwszy od
standardowej długości ładunku 9500 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.
Dopełnieniem tegorocznej ekspozycji
Faymonville na baumie była naczepa niskopodwoziowa kontrolowanej przez
firmę marki MAX Trailer.

reklama
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Goldhofer
Niemiecki Goldhofer tradycyjnie
przygotował na baumę festiwal nowości
produktowych. Za najważniejszą z nich
należy niewątpliwie uznać ADDrive – całkowicie nowy napęd dodatkowy ciężkich
osi Goldhofer. Odpowiedź klientów na tę
innowację produktową była natychmiastowa. Jeszcze przed premierą i rozpoczęciem targów otrzymano kilka zamówień, kolejne przyjęto podczas baumy.
ADDrive to inteligentne rozwiązanie
łączące korzyści wynikające z zastosowania modułów ciągnionych z możliwościami wynikającymi z zastosowania
modułów samobieżnych.

Nowość to również modułowy system
konstrukcyjny stosowany w naczepach wyposażonych w osie MPA. System MPA-K
– bo o nim mowa – spotkał się również
z bardzo życzliwym przyjęciem użytkowników. Na ekspozycji znalazła się
modułowa naczepa MPA-K 9 (3+6) wyposażona m.in. w obniżony pokład ładunkowy, wnękę na łyżkę koparki w tylnym
module jezdnym oraz odpinaną łabędzią
szyję. Trzecią nowością światową, którą
Goldhofer przygotował na targi bauma,
był ciężki moduł transportowy PST/ES-E
4 285, w którym rozstaw kół może zostać
hydraulicznie rozszerzony o 25%, co znacznie poprawia stabilność modułu.
Centralną część ekspozycji zajmował
adapter przęsłowy Faktor 5, wsparty na
dwóch modułach transportowych PST/SL
(sterowanie mechaniczne) i PST/SL-E
(sterowanie elektroniczne). W modułach
tych liczba osi wyposażonych w napęd
hydrostatyczny może być indywidualnie

Moduł samobieżny Goldhofer
PST/SL-E z power packiem o mocy
530 KM jako miejsce mocowania
adaptera przęsłowego Faktor 5
firmy Goldhofer

ADDrive to napęd dodatkowy
ciężkich osi Goldhofer, łączący
korzyści wynikające z zastosowania modułów ciągnionych
z możliwościami wynikającymi
z zastosowania modułów
samobieżnych

konfigurowana zależnie od potrzeb użytkownika. Samobieżne moduły Goldhofer
mogą być napędzane w sposób ciągły pod
pełnym obciążeniem bez obawy przegrzania elementów układu napędowego. Faktor 5 to adapter przęsłowy wprowadzony
przez Goldhofer na rynek w czerwcu
2015 r. Jak dotąd wyprodukowano 8 instalacji tego typu, są one użytkowane
w najtrudniejszych operacjach transportowych na całym świecie. Najważniejszą cechą tego urządzenia jest rewelacyjny stosunek ładowności do masy
własnej wynoszący 5 (stąd nazwa Faktor 5 – Współczynnik 5). Na ważącym ok.
100 t adapterze przęsłowym można mocować ładunki skupione o masie do 500 t
(np. olbrzymie transformatory). Modułowa
konstrukcja pozwala na optymalne dostosowanie adaptera do rodzaju przewożonego ładunku, po zdemontowaniu
na miejsce akcji może być przewożony
w kontenerach.

Na stoisku Goldhofer znalazł się również adapter FTV 300 do przewożenia
łopat wirników turbin wiatrowych, zamontowany na module transportowym.
FTV 300 ma bezstopniową hydrauliczną
zmianę kąta nachylenia łopaty w zakresie do 60° oraz pełny obrót wokół
osi, obniżający jej opór aerodynamiczny.
W adapterze można zamocować łopaty
o długości do 60 m, maksymalny moment obciążenia to 300 tm. Dzięki wymiennym końcówkom mocującym można
przewozić łopaty o różnych piastach. Zespół balastów pozwala na optymalne wyrównoważenie pojazdu. Pojazd bazowy
może być również wykorzystany do przewożenia gondoli turbin i segmentów wieży.
Goldhofer pokazał również na baumie swojego „klasyka”, czyli niskopodwoziową przyczepę TU 3 expert. Przyczepa ceniona jest wśród użytkowników
szczególnie za wytrzymałą i odporną na
uszkodzenia konstrukcję. Cechą charakterystyczną niskopodwoziowych przyczep z rodziny TU jest część ramy uniesiona nad przednim wózkiem jezdnym
oraz jej opadająca część tylna. W pokazanym modelu TU 3 expert wprowadzono
wiele modernizacji, m.in. zastosowano
nowy dyszel i uproszczono obsługę podestów najazdowych. Obniżono też środek ciężkości, optymalizując długość
pokładu, wprowadzono również zmiany
w punktach mocowania ładunku.
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Centralny eksponat ekspozycji
Nooteboom Trailers: naczepa Manoovr MPL
wyposażona w 10 linii osiowych i wózek multidolly

Nooteboom Trailers
Centralnym eksponatem ekspozycji
Nooteboom Trailers była naczepa niskopodwoziowa Manoovr MPL wyposażona
w 10 linii osiowych i wózek multidolly.
Nowością była również zmodernizowana naczepa niskopodwoziowa EuroPX z osiami wahadłowymi i zintegrowanym wózkiem pośrednim IF Interdolly
najnowszej generacji.
Rodzina naczep Manoovr została
wprowadzona przez Nooteboom na rynek w październiku 2015 r. W ciągu kilku
miesięcy sprzedano pojazdy o łącznej
liczbie 250 linii osiowych. Najważniejsze
zalety naczep Manoovr to pokład ładunkowy na wysokości zaledwie 780 mm,

wysokie obciążenia dopuszczalne linii osiowych (12 t na linię, technicznie – 15,6 t),
skok zawieszenia wynoszący 500 mm,
kąt skrętu kół do 70° oraz trwałość opon
dochodząca do 300 tys. km.
Pokazana premierowo na baumie naczepa modułowa Manoovr 3+7 z wózkiem Multidolly to dalszy rozwój konstrukcji. Przy masie dopuszczalnej 150 t
(przy 80 km/h) naczepa MPL-150-37(V)
jest obecnie najbardziej wydajnym pojazdem w ofercie Nooteboom. Jest to
interesująca alternatywa wobec skomplikowanych naczep modułowych, zwłaszcza dzięki uproszczonej obsłudze w zakresie montażu i obsługi. Możliwości
konfiguracji obejmują m.in. pojedynczo
lub podwójnie rozsuwany pokład ładun-

kowy oraz opcjonalne wsporniki przedłużające o niskiej masie własnej. Sterowanie skrętem tylnego modułu jezdnego
w naczepie Manoovr MPL po jej rozsunięciu może być dopasowane do rozmiarów pojazdu. Skręt osi wózka Multidolly odbywa się hydraulicznie – dzięki
czemu pojazd ma optymalne własności
manewrowe zarówno w stanie złożonym,
jak i rozsuniętym.
Nowym produktem Nooteboom Trailers pokazanym na baumie jest również
niskopodwoziowa naczepa Euro-PX wyposażona w zintegrowany wózek jezdny IF.
Zaletą wózka IF jest możliwość mechanicznego ustawienia położenia sprzęgu
w jednej z 6 pozycji (i tym samym obciążenia siodła w zakresie 18–30 t). Wózek
IF i regulowana hydraulicznie łabędzia
szyja pozwalają na zmniejszenie ciężaru
pojazdu o 1000 kg i skrócenie przedniej
części o 350 mm. Wózek Interdolly może
mieć do 3 linii osiowych, długość łabędziej szyi można dobrać tak, aby łączyć
naczepę z ciągnikami w konfiguracjach
6×4, 8×4 lub 10×4.

Grupa TII: Scheuerle,
Nicolas, Kamag
Niskopodwoziowa naczepa Nooteboom Euro-PX ma wózek jezdny IF dający możliwość
mechanicznego ustawienia położenia sprzęgu w jednej z 6 pozycji i tym samym regulacji obciążenia siodła w zakresie 18–30 t

Tworzące grupę TII firmy Scheuerle,
Nicolas i Kamag pokazały wiele interesujących nowości i produktów, które zmodernizowano zgodnie z oczekiwaniami

SAMOCHODY SPECJALNE | MAJ 2016 | 25

| TECHNIKA |
i kształtach. Ciekawym eksponatem była
też zmodernizowana naczepa EuroCompact 2+2+5 – wszechstronny pojazd do
transportu maszyn budowlanych, cechujący się bardzo dobrym stosunkiem masy
własnej do ładowności. Dzięki cofnięciu
sprzęgu między pierwszą linię osiową
przedniego wózka dolly oraz kształtowe
połączenia w ramie naczepa EuroCompact ma teraz pokład ładunkowy dłuższy
niemal o 1 m przy niezmienionej całkowitej długości kombinacji. Obszerna
wnęka pozwala na transport nawet bardzo dużych koparek – nie będzie problemów z ulokowaniem ich ramienia.

PowerBooster o mocy 1000 KM – obecnie
najmocniejszy na rynku napęd pomocniczy
modułów transportowych

klientów. Wśród najważniejszych nowych
rozwiązań należy niewątpliwie wymienić
najmocniejszy na świecie PowerBooster
(dołączany moduł napędowy), samobieżne moduły transportowe w „odchudzonych” wersjach pozwalających na ich
wykorzystanie na drogach publicznych
czy też pojazdy specjalistyczne przeznaczone dla sektora kopalnianego.
PowerBooster to rozwiązanie od lat
oferowane na rynku przez Grupę TII.
Wzmacniacze mocy są stosowane przez
firmy transportowe na całym świecie
– tegoroczne targi stały się miejscem
premiery napędów drugiej generacji.
Zaprezentowano moduł transportowy
Scheuerle – Kamag K25 H06 PB wyposażony w unikatowy w skali światowej
dołączany moduł napędowy (PowerBooster) o mocy 1000 KM.
Samobieżne moduły transportowe
Scheuerle SPMT doczekały się kolejnych
modernizacji. Wykorzystano najlepsze
cechy poprzedników, czyli solidność konstrukcji wózków jezdnych i wielokierunkowe zdalne sterowanie elektroniczne.
Nowe modele zwiększają przewagę konkurencyjną Grupy TII, której moduły
SPMT są najliczniej wykorzystywane
w ciężkich operacjach transportowych na
całym świecie. Przykładem może być
moduł Scheuerle InterCombi SPE, wyposażony w napęd hydrostatyczny zasilany
przez moduł napędowy PPU Z390 EU 4.
Podczas targów odbywały się prezentacje możliwości sterowania pracą mo-

Moduł K25 H PowerBooster z adapterem Scheuerle do transportu łopat turbin
wiatrowych, w którym łopatę można unieść do góry nawet pod kątem 70°

dułu: przemieszczania wzdłużnego, poprzecznego, diagonalnego oraz różnych
wariantów obrotów – zarówno dla pojedynczego modułu, jak i po połączeniu go
z innymi „klasycznymi” modułami SPMT
ze stajni Grupy TII.
Naczepy niskopodwoziowe Scheuerle
– Nicolas EuroFlex (naczepa niskopodwoziowa) i EuroLight (naczepa z obniżonym
łożem) o ładowności zaczynającej się od
32 t to dwa nowe pojazdy przeznaczone
do ekonomicznego transportu po drogach publicznych ładunków w zestawach o ciężarze poniżej 100 t. Dzięki
wielu możliwym kombinacjom EuroFlex
i EuroLight w istotny sposób zwiększają
możliwości podejmowania ładunków
o różnym ciężarze i różnych wymiarach
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Na targach pokazano również moduł K25 H PowerBooster z imponującym
adapterem Scheuerle do transportu łopat
turbin wiatrowych. W zależności od rodzaju łopatę można unieść do góry nawet
pod kątem 70°, aby pokonać przeszkody
związane z dowozem komponentów
elektrowni wiatrowej w trudnym terenie.
Zabudowany w adapterze silnik pozwala
na obrót łopaty wokół osi, co minimalizuje opór aerodynamiczny. Sterowane
hydraulicznie przeciwciężary zapewniają
wymaganą równowagę.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Liczy się
nie tylko moc.

Marek Rutka

Mercedes-Benz
Actros 4163 SLT 8×4
może tworzyć zestaw
o masie 250 t

© Mercedes-Benz

Ciągniki w transporcie nienormatywnym
Są w stanie uciągnąć setki ton i ładunki wielkości domu. Ciągniki przeznaczone do
transportu nienormatywnego zyskują coraz większą grupę użytkowników i są obecnie
oferowane przez wszystkich liczących się producentów ciężarówek.

opyt na tego rodzaju ciągniki, podobnie jak na pojazdy budowlane,
jest jednym z barometrów stanu
gospodarki. Większe zapotrzebowanie
na tego rodzaju pojazdy jest dowodem
na to, że wzrasta liczba realizowanych
budów, inwestycji infrastrukturalnych
i przemysłowych.
Samochody ciężarowe wykorzystywane do holowania szczególnie ciężkich
ładunków dzielą się na dwie podstawowe
kategorie: ciągniki balastowe i ciągniki
siodłowe do transportu ciężkiego. Te
pierwsze konstrukcje znane są niemal od

początków rozwoju motoryzacji (ich nazwa pochodzi od umieszczonego na
skrzyni balastu, którego zadaniem jest
dociążenie napędzanych kół).
Znaczne zapotrzebowanie na przewozy nienormatywne, a tym samym tabor do ich realizacji sprawiło, że obecnie
wszyscy liczący się producenci ciężarówek mają w swojej ofercie ciągniki siodłowe do transportu ciężkiego.
Przedstawiamy przegląd wybranych
ciągników siodłowych przeznaczonych do
współpracy z naczepami do przewozów
ponadnormatywnych.
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Siodło i moc
Warto podkreślić, że transporty ładunków o masie przekraczającej 200–
300 t są stosunkowo rzadkie. O wiele
częściej przewozi się ładunki o masie do
ok. 100 t, przy czym ich wielkość (i ciężar)
przekracza standard określony w przepisach o ruchu drogowym. Takie ładunki
określane są mianem nienormatywnych
lub ponadnormatywnych. Ważną kwestią w przypadku tego rodzaju przewozów
jest zredukowanie całkowitej długości
zestawu i obniżenie poziomu pokładu
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Mercedes-Benz
W ofercie tej niemieckiej firmy ciężarówki przeznaczone do holowania ciężkich
ładunków są obecne od kilkudziesięciu
lat. Obecnie flagowymi przedstawicielami tej kategorii pojazdów jest Mercedes-Benz Actros i Arocs SLT (akronim
ten oznacza pojazd do transportu ponadnormatywnego, niem. Schwer-LastTransporter). Mercedes-Benz Actros SLT
oferowany jest w układzie 6×4 i 8×4 z zawieszeniem pneumatycznym oraz z kabinami GigaSpace lub BigSpace. W przypadku modelu Arocs SLT dostępne są

układy napędowe: 6×4, 6×6, 8×4, 8×6
i 8×8 z zawieszeniem na tradycyjnych resorach. W tym modelu dostępny jest jeden wariant kabin: BigSpace. Najcięższe
odmiany ciągników SLT przeznaczonych
na rynek europejski mają dmc. wynoszącą 41 t, a na rynki eksportowe 48 t
(są to wersje 8×8).
Do napędu ciągników rodziny SLT wykorzystywany jest 6-cylindrowy rzędowy
silnik OM 473 o pojemności 15,6 l. Jednostka ta jest dostępna w trzech konfiguracjach mocy: 380 kW (517 KM) i 2600 Nm,
425 kW (578 KM) i 2800 Nm, 460 kW
(625 KM) oraz 3000 Nm. Cechą wyróżniającą ciągniki SLT jest zastosowanie
turbosprzęgła z retarderem. Konstrukcja ta łączy funkcje hydrodynamicznego

niony złożony z maksymalnie trzech
ciągników masa całkowita ładunku może
wynosić nawet 750 t.

Volvo
Największy z produkowanych do tej
pory przez Volvo silników – typ D16K –
znalazł zastosowanie w ciągniku przeznaczonym do holowania ciężkich ładunków – modelu FH 16.750 8×4. Moc tej jednostki o pojemności 16 l wynosi 551 kW
(750 KM), a jej maksymalny moment
obrotowy 3550 Nm. Silnik współpracuje
ze specjalnie wzmocnioną skrzynią biegów
I-Shift i osiami napędowymi o zwiększonej wytrzymałości. Skrzynia biegów
wyposażona jest w specjalną przystawkę

© Volvo

ładunkowego, co umożliwia transport
wysokich ładunków. Jeden i drugi parametr w najłatwiejszy sposób jest możliwy do osiągnięcia przez wykorzystanie
do transportu odpowiednio skonfigurowanej naczepy. Do współpracy z naczepami i ładunkami tego rodzaju standardowy ciągnik siodłowy jest jednak
niewystarczający, zarówno jeśli chodzi
o moc silnika, jak i dopuszczalne obciążenie siodła.
Oprócz mocy silnika czy wartości
momentu obrotowego bardzo ważnymi
cechami ciągników siodłowych do transportu ciężkiego są specjalnie opracowane i dobrane układy przeniesienia napędu: sprzęgła, skrzynie biegów i mosty
napędowe.
Należy podkreślić, że każdy ciągnik
siodłowy przeznaczony do transportu
ciężkiego może być w łatwy i szybki sposób przystosowany do roli ciągnika balastowego. W praktyce do tego celu należy
na siodle i ramie pojazdu zamontować
specjalną skrzynię, na której umieszczony
zostanie balast (najczęściej bloki betonowe lub stalowe obciążniki). Ciągniki
balastowe wykorzystuje się w przypadku
przewozów największych i najcięższych
ładunków. W takich sytuacjach stosuje
się dwa ciągniki lub więcej, a gdy warunki drogowe tego wymagają (np. kręte
lub znaczne pochyłości), także ciągniki
balastowe pełniące funkcję pchającą –
przy podjeździe pod górę oraz wspomagającą hamowanie podczas zjazdu.
Ciągniki balastowe i ciągniki siodłowe do transportu ciężkiego oferowane są
w odmianach trzyosiowej, czteroosiowej i coraz częściej także pięcioosiowej.
Spora oferta tych ostatnich odmian była
reprezentowana podczas tegorocznych
targów bauma.

sprzęgła rozruchowego oraz retardera
w jednym zespole konstrukcyjnym. Turbosprzęgło z retarderem pracuje bez
zużycia i umożliwia zarówno precyzyjne
ruszanie z miejsca, jak i manewrowanie
z minimalnymi prędkościami. Maksymalna moc hamulca silnikowego wynosi 475 kW (646 KM), co umożliwia
bezpieczny zjazd nawet ze znacznych
wzniesień – jednocześnie bez zużywania
podzespołów pojazdu.
W ciągnikach rodziny SLT standardowo stosowane są 16-przełożeniowe
skrzynie biegów Mercedes G 280-16 z automatycznym systemem przełączania biegów PowerShift 3.
Ciągniki Mercedes-Benz Actros i Arocs
z rodziny SLT przeznaczone są do tworzenia zestawu o masie do 250 t. W przypadku gdy tworzą zestaw zwielokrot-

Volvo FH 16.750 8×4 wyposażone jest
w najmocniejszy (750-konny) w historii
firmy silnik o pojemności skokowej 16 l

z biegami pełzającymi, które umożliwiają
jazdę z prędkościami rzędu 0,5–2 km/h
(taka skrzynia jest dłuższa od standardowej wersji o ok. 12 cm). Wyposażona
w biegi pełzające skrzynia biegów I-Shift
pozwala także na bardzo precyzyjne i płynne ruszanie bez obawy o uszkodzenie lub
nadmierne zużycie elementów układu
przeniesienia napędu. Tak wyposażone
Volvo FH 16.750 8×4 może tworzyć zestaw drogowy o dmc. do 325 t. Niedawno
przeprowadzone testy wykazały jednak,
że w sprzyjających warunkach (na równej powierzchni) ciągnik może tworzyć
zestaw o dmc. wynoszącej aż 750 t.
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Scania

© MAN

Najsilniejszym ciągnikiem w ofercie
Scanii jest zaprezentowany przed trzema
laty model R 730 8×4. Model ten oferowany jest z silnikiem V8 o pojemności
skokowej 16,4 l, osiągającym moc 537 kW
(730 KM). Silnik osiąga maksymalny
moment obrotowy wynoszący 3500 Nm.
Jednostka, która może być zasilana ekodieslem, spełnia nie tylko wymagania
normy emisji spalin Euro VI, ale także
japońskie regulacje EEV (co istotne, Japonia jest liczącym się dla Scanii odbiorcą tego typu ciężkich ciągników).

MAN TGX 41.680 wyposażony w specjalny
zderzak umożliwiający
pchanie zestawu

© Scania

W wersji podstawowej
Scania R 730 8×4
może holować ładunki
o masie 180 t, a we
wzmocnionej – 250 t

MAN
Druga kierowana oś ciągnika DAF
XF-510 FTM może zostać uniesiona
w celu zwiększenia przyczepności
tylnych napędzanych osi
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Obecnie flagowym reprezentantem
tej kategorii ciężarówek jest model MAN
TGX 41.640 8×4. Ciągnik napędzany
jest sześciocylindrowym rzędowym silnikiem D38 o pojemności skokowej 15,2 l.
Jednostka osiąga moc 470 kW (640 KM)
i dysponuje momentem obrotowym wynoszącym 3000 Nm. MAN TGX 41.640
wyposażony jest w przekładnię hydrokinetyczną ze sprzęgłem ciernym i przekładnią przyspieszającą (overdrive). Moc
hamulca silnikowego wynosi 600 kW
(815 KM), a w kombinacji z intarderem
wrasta do 750 kW (1020 KM). Ciągnik
oferowany jest z kilkoma wariantami
wielkości kabin: XL, XLX, lub XXL.
Najsilniejszy ciągnik MAN TGX 41.640
może holować przyczepy bądź naczepy
o dmc. do 250 t.
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Scania R 730 8×4 oferowana jest w odmianie standardowej
przeznaczonej do ciągnięcia przyczep lub naczep o dmc. zestawu 180 t oraz wersji wzmocnionej, w przypadku której dmc.
zestawu wzrasta do 250 t. W zależności od przeznaczenia i oczekiwań klienta ciągnik może być wyposażony w hamulce bębnowe lub tarczowe oraz zawieszenie na resorach lub miechach
pneumatycznych.
Scania R 730 8×4 wyposażona jest w zautomatyzowaną
skrzynię Opticruise 12+2 i retarder. Standardem w tym modelu ciągnika jest kabina Topline. Na specjalne zamówienia
ten model ciągnika oferowany jest również w odmianie 8×8,
przeznaczonej do eksploatacji na nieutwardzonych drogach.

DAF
Spośród ciężarówek tej holenderskiej marki modelem przeznaczonym do holowania najcięższych ładunków jest DAF
XF-510 FTM. Ten ciągnik o układzie napędowym 8×4 wyposażony jest w silnik Paccar MX-13 o pojemności skokowej 12,9 l
rozwijający moc 375 kW (510 KM) i maksymalny moment obrotowy 2500 Nm. Silnik współpracuje z hamulcem silnikowym
MX Engine Brake o mocy maksymalnej 370 kW (510 KM) oraz
Intarderem ZF o mocy 500 kW (680 KM). Ten ostatni charakteryzuje się najskuteczniejszym działaniem przy prędkości
powyżej 50 km/h.
Czteroosiowy DAF XF-510 FTM może holować przyczepy
lub naczepy, tworząc zestaw o masie nieprzekraczającej 150 t.

do lamusa. Są to jednak pojazdy przeznaczone do holowania
najcięższych ładunków, z niewielkimi prędkościami, na całkowicie zamkniętych odcinkach dróg. Bardzo często tego rodzaju
ciągniki balastowe pracują w trakcji podwójnej, a nawet zwielokrotnionej (w tym także z pojazdami pchającymi).
Najbardziej oryginalnym i jednocześnie największym ciągnikiem balastowym na świecie jest produkowany przez francuską
firmę Nicolas Industrie ciągnik balastowy Tractomas TR 1010
D100 (10×10). Masa własna tego ciągnika wynosi 40 t, natomiast wraz z balastem wzrasta do 71 t. Tractomas TR 1010
D100 wyposażony jest w silnik V12 firmy Caterpillar – model 3412E osiągający moc 670 kW (912 KM) i maksymalny moment obrotowy 3460 Nm. Ciągnik przystosowany jest do zestawów o dmc. wynoszącej 600 t. Ze względu na szerokość
wynoszącą 3480 mm może być używany wyłącznie na zamkniętych dla ruchu odcinkach dróg.

reklama

Balastowi giganci

© Nicolas Industrie

To, że obecnie większość pojazdów wykorzystywanych
w transporcie ponadnormatywnym stanowią specjalne ciągniki
siodłowe, nie oznacza, że typowe ciągniki balastowe odeszły

Największy i najmocniejszy ciągnik balastowy na świecie Nicolas
Tractomas mogący tworzyć zestaw o masie 600 t
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Pilotaż
pojazdów nienormatywnych
Przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych możliwy jest tylko
pod pewnymi warunkami. W określonych przypadkach musi być on pilotowany –
regulują to przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2012 r.
poz. 629) w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

godnie z przepisami pilotowany
musi być ten pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
23 m długości, 3,2 m szerokości, 4,5 m
wysokości oraz 60 t rzeczywistej masy
całkowitej. Przepisy regulują również
szczegółowe wymagania dotyczące warunków, jakie musi spełniać pojazd wykonujący pilotowanie. W nich znajdziemy
m.in. informacje na temat podstawowego i dodatkowego wyposażenia pojazdu pilotującego. Obligatoryjne jest

posiadanie tablicy oznakowania pojazdu
wykonującego pilotowanie (jej wzór
określa załącznik do rozporządzenia),
dwóch świateł błyskowych barwy żółtej,
środków bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi oraz
urządzeń nagłaśniających.

Pilotowanie
W czasie transportu do obowiązków
pilota należy zapewnienie właściwej organizacji przejazdu pojazdów nienor-
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matywnych (zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu na przewóz lub
w warunkach określonych przez zarządcę
dla przejazdu przez most lub wiadukt),
a także sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przejazdem pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu i postoju.
Pilot podejmuje zatem takie działania,
które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie utrudnień
w ruchu drogowym podczas przejazdu
oraz postoju jednego pojazdu lub kolumny pojazdów nienormatywnych.

© Focus Truck
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Zgodnie z przepisami pilot może również
kierować ruchem drogowym w niezbędnym (określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym) zakresie, może
także podjąć decyzję o wstrzymaniu pilotowania w przypadku powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym
lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.
Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (art. 6) aż 12 podmiotów ma
prawo wydawać wiążące polecenia i sygnały pozostałym użytkownikom dróg.
O ile każdy z kierujących jest świadomy,
a wręcz przyzwyczajony do poleceń wydawanych przez umundurowanych przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub Inspekcji
Transportu Drogowego, o tyle mało kto
wie, że pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego ma takie same uprawnienia do kierowania
ruchem jak np. policjant.
Art. 5. 1. Ustawy o ruchu drogowym
mówi bowiem: „Uczestnik ruchu i inna
osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące
ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków
drogowych nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby,
sygnały świetlne lub znaki drogowe”.
Polecenia i sygnały wydawane przez
pilota, który ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo przejazdu pojazdu nienor-

matywnego, mają pierwszeństwo przed
sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi, a odpowiednio oznakowany pojazd
pilotujący można porównać (w zakresie
swoich funkcji – zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym) do radiowozu
policyjnego. Nie bez przyczyny pojazd ten
ma być odpowiednio wyposażony i oznakowany oraz spełniać odpowiednie warunki techniczne.
Niestety w praktyce zachowanie kierowców, zarówno tych profesjonalnych,
jak i okazjonalnych, pozostawia wiele do
życzenia w tym zakresie. Bardzo często
ignorują oni znaki i sygnały dawane
przez pilotów, a już na pewno nie respektują zakazu wyprzedzania lub omijania
pojazdu ponadgabarytowego. Z powodu
niewiedzy kierowców, co przekłada się
na powstanie niebezpiecznych dla wszystkich użytkowników dróg sytuacji, dochodzi do zdarzeń drogowych z uczestnictwem pojazdów nienormatywnych.
Kierowcy aut osobowych i ciężarowych
nie zdają sobie sprawy z ryzyka, jakie biorą
na siebie, łamiąc polecenia i sygnały wydawane przez pilotów ponadgabarytów.
Zwyczajowo bowiem pilot zabezpiecza pojazd nienormatywny, jadąc z tyłu,
maksymalnie lewym skrajnym obrysem

szerokości ładunku. W celu uniemożliwienia wyprzedzania pojazdu nienormatywnego pilot najczęściej wjeżdża na
przeciwległy pas ruchu i „zamyka” go,
a mimo tak oczywistych sygnałów dawanych innym użytkownikom drogi, kierujący innymi pojazdami próbują ominąć
„przeszkodę”, np. wyprzedzając pilota
poboczem.
„Bardzo często dochodzi do słownych
utarczek i sprzeczek, kiedy to nieświadomi kierujący zarzucają pilotowi, że nie
wolno mu blokować ruchu, często grożą
zgłoszeniem sprawy na policję. O ile pilot nie ma prawa nikogo zatrzymać, o tyle
ma pełne prawo sporządzić notatkę ze
zdarzenia, wezwać organy powołane do
kontroli ruchu drogowego – najczęściej
policję – i zgłosić fakt niezastosowania
się do zasad ruchu drogowego przez innego użytkownika dróg. W takim wypadku policja będzie prowadziła dalsze
postępowanie, którego efektem może
być nałożenie mandatu karnego na kierującego, który nie zastosował się do poleceń i sygnałów wydawanych przez
osobę uprawnioną” – mówi Marek Walczak, przewodniczący Sekcji Pilotażu
w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Przewoźników Transportu Nienormatywnego,
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Oklejenie odblaskowe samochodu pilotującego – widok
w dzień i w nocy

a także wieloletni organizator transportów ponadgabarytowych i certyfikowany
pilot pojazdów nienormatywnych.
Warto pamiętać, że obowiązek pilotowania pojazdów nienormatywnych
w żaden sposób nie spowalnia przejazdu,
a wręcz przeciwnie – zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.
Dostosowanie się do poleceń pilota to
zwykle 3–4 minuty, a w skrajnych przypadkach są to minuty potrafiące ochronić ludzkie życie.
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego
(OSPTN), od lat wspierające firmy zajmujące się transportem ponadgabarytowym,
pod koniec 2015 r. podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu swojej działalności
o sekcję dotyczącą pilotażu. Celem działania sekcji jest edukacja, zwiększanie
świadomości pozostałych użytkowników
dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
OSPTN w trakcie konsultacji z najbardziej doświadczonymi firmami pilotującymi w Polsce, które mają niezbędne
licencje i doświadczenie np. na rynku
niemieckim, doszło do wniosku, że kwestia wyposażenia pojazdu pilotującego,
a przede wszystkim zwiększenie świadomości użytkowników dróg oraz doprecyzowanie kursów związanych z kierowaniem ruchem drogowym, to najważniejsze
tematy związane z eskortą pojazdów nienormatywnych. Po konsultacjach z ESTA
– ogólnoeuropejskim stowarzyszeniem
transportu nienormatywnego – OSPTN
podjęło kroki mające na celu ujednolicenie wymogów związanych z pilotażem.
Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo na
polskich drogach, a zarazem ujednolicone zostaną reguły pilotażu w Unii Europejskiej.
8 kwietnia 2016 r. w czasie spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przedstawiciele OSPTN przedłożyli propozycje kompleksowej zmiany
rozporządzenia dotyczącego pilotażu
pojazdów nienormatywnych, które zakłada m.in:
1. Wysokość pojazdu pilotującego ma
wynosić minimum 1,7 m – zwiększy
to widoczność pojazdu pilotującego,
a dzięki zobowiązaniu firm pilotujących do posiadania pojazdów w kolorze białym lub srebrnym wszystkie
pojazdy pilotujące zostaną zunifikowane w taki sposób, aby za kilka lat
każdy uczestnik drogi był przyzwyczajony do tego, że pojazd pilotujący
ma charakterystyczny wygląd, tak
jak np. pojazdy policji lub straży
pożarnej.
2. Oklejenie pojazdu pilotującego – aktualny stan prawny nie nakłada żadnych obowiązków związanych z wyposażeniem pojazdu w odblaskowe
oklejenie karoserii. Mając na uwadze,
że większa część transportów nie-

normatywnych odbywa się nocą, bardzo istotne jest wprowadzenie takich
rozwiązań, które znormalizują typ
i sposób oklejenia pojazdów. W obecnych czasach każda firma okleja samochód zgodnie z własną koncepcją
twórczą. Dlatego wzorem europejskich
standardów przygotowano i przesłano do MIiB gotowy projekt oklejenia
i wyposażenia pojazdu pilotującego.
Nie jest to jeszcze ostateczna wersja,
ale obrazuje potrzeby wyrażone przez
doświadczonych pilotów.
3. Protokół kontroli wymiarów pojazdu
– przedstawiciele firm pilotujących
z całej Polski, którzy spotkali się na
początku grudnia 2015 r. z przedstawicielem ITD, przygotowali pełną treść
nowego rozporządzenia, w którym

pojazdu, który ma być podpisany
przez wszystkich pilotów biorących
udział w pilotowaniu oraz kierowcę
pojazdu nienormatywnego, ma na celu
zapewnienie rzetelnego sprawdzenia
realnych wymiarów pojazdu, a tym
samym ochronę polskiej infrastruktury
drogowej (już żaden most nie okaże
się zbyt niski) oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.
Odpowiedzialność nadawcy za przekroczenia – zmiany w ustawie o ruchu
drogowym oraz ustawie prawo przewozowe, jakie weszły w życie w 2012 r.,
miały na celu zwiększenie odpowiedzialności nadawców za nieprawidłowości
w transporcie drogowym – głównie w zakresie przeciążeń osi oraz nieposiadanie
odpowiednich zezwoleń na przejazd.

© OSPTN

Edukacja i propozycje zmian

OSPTN wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z propozycją znormalizowania
typu i sposobu oklejenia pojazdów pilotujących – na zdjęciu propozycje oznakowania

dodano obowiązek sprawdzenia realnych wymiarów pojazdu nienormatywnego przed wyruszeniem w trasę.
Aktualnie pilot nie ma obowiązku
sprawdzenia wymiarów pojazdu nienormatywnego. To sprawia, że jedynym kryterium wyboru pilota jest
cena. W ten sposób dochodzi do sytuacji, w której zwyczajny czarny samochód osobowy z dwoma światłami
na dachu jedzie przed pojazdem ponadgabarytowym, nie spełniając żadnych funkcji, jakie powinien spełniać
pojazd pilotujący ponadgabaryty. Taki
nieprofesjonalny pilot jedynie „jedzie i świeci światłami” zamiast zabezpieczać ruch pojazdu. Zaproponowany protokół kontroli wymiarów
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Wszechobecne „przymykanie oczu” przez
nadawców lub podawanie innej niż realna
masy ładunku negatywnie wpływają na
opinie o uczciwych przewoźnikach, którzy wykonują usługi przewozowe zgodnie z literą prawa. Niestety aktualna
bezkarność załadowców i nadawców powoduje, że nierzetelni przewoźnicy są
bardziej konkurencyjni cenowo, a tym
samym odbierają możliwość wykonywania pracy tym, którzy świadczą swoje
usługi na najwyższym poziomie. Zaproponowany przez OSPTN projekt zmian
przepisów zawiera precyzyjne zapisy dotyczące odpowiedzialności nadawców za
takie zachowanie.

Opracowała Renata Pawliszko
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Platinum Ultor – oleje
najwyższej jakości
Już co piąty pojazd w Polsce wyposażony w silnik
wysokoprężny jest smarowany olejem Platinum Ultor.
Olejom ORLEN Oil zaufało wielu operatorów transportu
publicznego, takich jak Miejskie Zakłady Autobusowe
w Warszawie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
w Krakowie czy PolskiBus.com.

arządzanie gospodarką olejowo-smarową
w bazach transportowych czy serwisach
pojazdów użytkowych jest zadaniem wymagającym i odpowiedzialnym. Autobusy czy samochody ciężarowe, które każdego dnia pokonują
wiele kilometrów w różnych warunkach pracy
(zarówno na długich trasach, jak i w ruchu ulicznym),
potrzebują wydajnych silników i olejów silnikowych
wysokiej jakości. Dla przykładu jazda w ruchu
miejskim typu „stop & go” to wyzwanie dla oleju,
który ma zapewnić odpowiednie smarowanie oraz
maksymalną ochronę jednostki napędowej. Analizując rynek olejów do silników wysokoprężnych,
widzimy, że coraz większy nacisk kładzie się na
oleje, które przyczyniają się do poprawy efektywności paliwowej oraz pozwalają na wydłużenie
okresów między wymianami. W efekcie coraz
bardziej popularne stają się oleje silnikowe o niskich klasach lepkości.

Niezbędna elastyczność
Specyfikacje dla olejów silnikowych są wynikiem
nieprzerwanej współpracy i uzgodnień pomiędzy
producentami OEM, producentami dodatków i olejów bazowych, a także producentami gotowych
olejów silnikowych. W całym tym procesie opra-

cowywania i rozwoju najważniejsze jest minimalizowanie problemów doświadczanych przez kierowców i operatorów flot w czasie pracy. Każdy
z europejskich oryginalnych wytwórców sprzętu
(OEM) ma własne zdanie na temat parametrów
pracy silników w produkowanych samochodach.
W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami ochrony środowiska oryginalni wytwórcy
sprzętu muszą być również w stanie szybko modyfikować silniki i układ przeniesienia napędu, by
dostosować swoje pojazdy i urządzenia do tych
regulacji. OEM, by spełniać przepisy w zakresie
emisji i zadowolić klientów pod względem ekonomiki paliwowej, oczekują współpracy ze strony
dostawców paliw i olejów smarowych. A zatem
dywersyfikacja produktu jest nieunikniona, a presja
dotycząca jakości olejów silnikowych będzie stale
rosła w najbliższej przyszłości.

Stale doskonalone
Tym bardziej więc zaufanie, jakim ORLEN Oil został obdarzony przez polskich przewoźników, zobowiązuje do ciągłego udoskonalania i produkcji
najwyższej klasy olejów oraz środków smarnych
po to, by były dostosowane do potrzeb niemal
każdej floty transportowej. Platinum Ultor to naj-

nowszej generacji syntetyczne i mineralne oleje
silnikowe przeznaczone dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciężkiego sprzętu. Zaawansowana technologia, powstała w oparciu o pakiet
dodatków uszlachetniających o unikatowej formule, gwarantuje niezawodną pracę każdego silnika, nawet przy ekstremalnych obciążeniach.
Produkty z linii Platinum Ultor zapewniają wymierne korzyści ekonomiczne dzięki znacznej redukcji zużycia paliwa. Pozwalają na maksymalne
wydłużenie przebiegów między wymianami oleju
oraz zwiększenie żywotności części silnika, co dla
intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych czy autobusów jest niezwykle istotne. Najwyższą jakość produktów linii Platinum Ultor potwierdzają aprobaty czołowych producentów
samochodów ciężarowych oraz silników, m.in.
MAN, Mercedes-Benz, Volvo Trucks, Scania, Renault Trucks, MTU, Deutz, Cummins, Mack.

Zdjęcie: © ORLEN Oil
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Kögel na targach bauma
W czasie kwietniowych targów bauma 2016 w Monachium firma Kögel
zaprezentowała na swoim stoisku m.in. naczepę – wywrotkę wannową
do transportu asfaltu, 2-osiową wersję wywrotki wannowej oraz
naczepę do przewozu materiałów budowlanych.
czasie tegorocznej baumy Kögel
po raz pierwszy zaprezentował szerokiej publiczności całkowicie izolowaną samowyładowczą naczepę wannową do
transportu asfaltu. Trzyosiowa wywrotka o pojemności 24 m3 (zdjęcie u góry strony) to wariant wyposażony w wannę z dnem o grubości 5 mm, ścianę
tylną o grubości 4 mm, wykonane z ulepszonej cieplnie stali Hardox 450 oraz ściany boczne wyprodukowane z 4-milimetrowej blachy stalowej S700
o wysokiej wytrzymałości. Zestawienie takich
komponentów i ich grubości stanowi optymalne
rozwiązanie przeznaczone do stosowania w transporcie mieszanek asfaltowo-grysowych.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie
Niemiec koryto nowej wywrotki wannowej do
transportu asfaltu jest całkowicie izolowane i wyposażone w zintegrowany czteropunktowy system pomiarowy oraz wskaźnik temperatury z drukarką. Na ekranie wyświetlacza pokazywane są
naprzemiennie stan poszczególnych punktów pomiarowych oraz średnia wartość temperatury.
Izolacja wywrotki wykonana została z wysokiej jakości termoutwardzalnego materiału izolacyjnego,

który nadaje się w szczególności do stosowania
w temperaturach do 200°C. Pokrycie zewnętrzne,
cała rama pojazdu, jak również koryto wywrotki
są trwale chronione przed korozją za pomocą
powłoki nanoceramicznej oraz powłoki KTL pokrytej
dodatkowo lakierem UV. System czujników temperatury jest łatwy w konserwacji bez zdejmowania
pokryw blaszanych. Do izolacji części górnej wywrotki służy pokrywa przesuwna wykonana z termoodpornego materiału. Parametry termoizolacji
koryta na asfalt przewyższają wartości określone
w przepisach. Dzięki temu klient zyskuje gwarancję utrzymania stabilnej temperatury asfaltu.
Nowa wywrotka wannowa firmy Kögel do transportu asfaltu wyposażona jest również w dłuższy
o 170 milimetrów zwis wanny, który producent
zaprezentował już w 2014 r. Dzięki temu pojazd
doskonale nadaje się do zastosowania przy budowie
dróg, gdyż nie jest potrzebny żaden dodatkowy
zsyp. W efekcie klient zyskuje pieniądze (nie musi
doposażać wywrotki) oraz może więcej przewieść
dzięki mniejszej masie pojazdu.
Oprócz tego oprawy lamp, odseparowane od uchwytów błotników, mają łatwo i szybko regulowaną
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wysokość, co pozwala na zwiększenie ich odległości
od asfaltu bądź rozściełaczy asfaltu. Również udoskonalona wersja odchylanej do góry składanej blokady ochrony przeciwnajazdowej (wprowadzona
na rynek w zeszłym roku) ułatwia współpracę z rozściełaczami do asfaltu. W ten sposób zmniejsza się
obszar zabrudzeń asfaltem. Haki blokujące są wsuwane przy rozładunku automatycznie do wnętrza
tylnej burty, przez co są lepiej chronione przed zanieczyszczeniami i spadającymi kamieniami.
Wywrotka wannowa z całkowicie izolowaną termicznie wanną produkowana jest również przez
siostrzaną spółkę – Humbaur. W ten sposób Kögel
wychodzi naprzeciw życzeniom swoich klientów,
którzy wolą zaopatrywać się u jednego dostawcy.

Dwie osie i wiele kombinacji
W Monachium firma Kögel zaprezentowała również 2-osiową wersję wywrotki wannowej przystosowanej do łączenia z 3-osiowymi ciągnikami
siodłowymi. Dzięki możliwości regulacji położenia
sworznia królewskiego promień skrętu może zostać
dopasowany do danego rodzaju ciągnika.

| PROMOCJA |

2-osiowa wywrotka wannowa
Kögel o pojemności 27 m3

Podobnie jak wersja 3-osiowa wersja 2-osiowa
występuje w dwóch wariantach – o pojemności
24 m3 lub 27 m3. Jest ona szczególnie dobrze przystosowana do zadań w trudnych warunkach eksploatacji panujących na budowach i w kopalniach
odkrywkowych. Wersja 2-osiowa może także zostać wyposażona w ściany oraz podłogę o różnej
grubości. Podłoga może mieć grubość 4, 5 lub
6 mm, ściany boczne są dostępne w wersjach 3,
4 lub 5 mm.
Wystawiona na targach bauma 2-osiowa wywrotka wannowa o pojemności 27 m3 to wariant
wyposażony w koryto z dnem o grubości 6 mm,
hydrauliczną ścianę tylną o grubości 4 mm wykonaną z ulepszonej cieplnie stali Hardox 450 i ściany
boczne wykonane z 5-milimetrowej blachy stalowej
S700 o wysokiej wytrzymałości. Ta wzmocniona
kombinacja stanowi optymalne rozwiązanie przeznaczone do codziennego transportu kruszywa,
żwiru i materiałów sypkich różnego rodzaju. Należy dodać, że cała rama wywrotki wannowej
Kögel jest chroniona technologią nanoceramiczną
oraz powłoką KTL, pokrytą następnie warstwą
lakieru UV.
Oprócz różnych kombinacji grubości ścian na
przykładzie pojazdu wystawowego pokazano również wyposażenie specjalne, takie jak skrzynka na
narzędzia, podest obsługowy, oś podnoszona, reflektor wsteczny LED oraz hydrauliczna klapa tylna
(może być wychylana lub odchylana) zamykana
przez naciśnięcie pedału hamulca.

Przewiezie materiały budowlane
Kolejnym produktem zaprezentowanym na targach
bauma była skrzyniowa naczepa Kögel Multi. Produkt ten ma wzmocnione podwozie, co umożliwia
zastosowanie w warunkach budowy (świetnie

nadaje się do transportu materiałów budowlanych, takich jak maty stalowe, towar na paletach
i elementy betonowe) oraz do przewozu kontenerów. Opcjonalne blokady kontenerów wpuszczone
w podłogę ładunkową umożliwiają transport
dwóch kontenerów 20-stopowych lub kontenera

maty betonowe lub ze stali konstrukcyjnej, można
szybko i łatwo, bez użycia narzędzi, zdemontować
burty oraz belki mocujące. Na naczepie opcjonalnie może być zamontowana skrzynia do przechowywania dziesięciu burt oraz wszystkich belek mocujących. Aby przy załadunku i rozładunku
nie nastąpiło porysowanie burt, zaczep jest wyposażony w nakładkę ochronną.
Powierzchnia ładunkowa naczepy Multi umożliwia
również bezpieczny transport ładunków o ponadwymiarowej szerokości. Przygotowano do tego rodzaju zastosowań opcjonalne wysuwane odblaskowe tablice ostrzegawcze z przodu i z tyłu oraz
tylne światła obrysowe, które zapewniają bezpieczeństwo w czasie transportu ładunków ponadgabarytowych. We wnętrzu podłużnicy można
zabudować osiem par opcjonalnych kieszeni na
kłonice wpuszczonych w ramę zewnętrzną, dzięki
czemu możliwe jest elastyczne, fachowe i szybkie
zabezpieczanie ładunków długich oraz krótkich. Na
życzenie klienta możliwe jest także zabudowanie
dodatkowych ośmiu listew do kłonic w powierzchni
ładunkowej. Są one wyposażone w pięć kieszeni
na profile pomiędzy ramą zewnętrzną a lewą i prawą
podłużnicą oraz dziesięć kieszeni na profile między podłużnicami w środku pojazdu, co pozwala

Uniwersalna naczepa Kögel Multi

40-stopowego. Naczepa jest dostępna ze ścianą
przednią o wysokości od 1200 do 2600 mm ze
stali lub aluminium. Opcjonalnie można ją wyposażyć w cztery do pięciu par opuszczanych burt
z aluminium z kotwą wysokości 600, 800 lub
1000 mm. Opuszczana ściana tylna ma trzy kotwy,
zamki z uchwytem T oraz dwa składane stopnie
od strony wewnętrznej. Opcjonalnie do zastosowania na niewielkich budowach, gdzie jest niewiele miejsca, naczepę Multi można wyposażyć
w tylną oś skrętną.
W przypadku transportu towarów o ponadwymiarowej szerokości, takich jak np. elementy domów prefabrykowanych, rusztowania stalowe,

na elastyczne umieszczanie wtykanych kłonic.
W stalowej ramie zewnętrznej Vario-Fix znajdują
się 24 pary pierścieni mocujących o wytrzymałości
2000 lub 4000 daN na pierścień, a na przedniej
ścianie stalowej dwie pary pierścieni mocujących.
Naczepa Kögel Multi ma certyfikat zgodny z normą
DIN EN 12642 Code XL, a jej rama jest trwale chroniona przed korozją za pomocą powłoki nanoceramicznej oraz powłoki KTL pokrytej dodatkowo
lakierem UV.
Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Kögel
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Bauma 2016
– impresje z wystawy
Dariusz Piernikarski

© Messe München
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Przy raczej chłodnej koniunkturze panującej na światowych rynkach
mobilnego sprzętu budowlanego bardzo duże zainteresowanie wzbudzało to,
jak wielu wystawców i odwiedzających pojawi się na organizowanych
co trzy lata w Monachium targach bauma.

Czteroosiowy Actros 4163 LS semi-SLT z dodatkową dokręcaną osią pomocniczą, skonfigurowany dla masy całego zestawu równej 155 t to tylko jeden z 22 pojazdów pokazanych przez
Mercedes-Benz – w segmencie pojazdów dla branży budowlanej główną rolę odgrywa
„Drużyna A” z serią modelową Arocs na czele

wiatowe Targi Maszyn, Pojazdów
i Sprzętu dla Przemysłu Budowlanego, Materiałów Budowlanych
i Górnictwa bauma to największa tego
typu impreza adresowana do branży budowlanej i okołobudowlanej. Organizowana od 1954 r. gromadzi co trzy lata
największych producentów sprzętu budowlanego, dostawców części maszyn
i podzespołów oraz szefów firm z branży
przemysłowej, stanowiąc okazję do poszukiwania partnerów biznesowych, kooperantów i oferentów. Tegoroczna edycja
targów odbyła się w dniach 11–17 kwietnia na terenie centrum targowego Międzynarodowe Targi Monachijskie. Oprócz
edycji europejskiej pod marką bauma
organizowane są trzy inne bliźniacze
imprezy targowe: bauma conexpo Africa
w RPA, bauma China oraz bauma conexpo India.

Iveco wystąpiło ze swoją ofertą wspólnie z siostrzaną marką CASE Construction Equipment, pokazując cztery ważne produkty przeznaczone
dla sektora budowlanego: nowe Eurocargo 4×4, które zostało po raz pierwszy zaprezentowane publicznie, trójstronną stalową wywrotkę
na podwoziu nowego Daily 4×4, trójstronną wywrotkę Trakker 6×6 oraz tylną wywrotkę Astra HD9 8×6
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Wielu producentów pokazało naczepy samowyładowcze z izolacją termiczną przystosowane
do przewozu masy bitumicznej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Niemiec
– na zdjęciach wywrotki Schwarzmüller, Meiller Kipper, Fliegl i Schmitz Cargobull

Bauma to idealne miejsce – międzynarodowa platforma do prezentacji innowacyjnych produktów, ponieważ targi
te mają bardzo duży wpływ na przemysł
na całym świecie. Tegoroczne targi po
raz kolejny potwierdziły wiodącą rolę
tej imprezy w promowaniu innowacji.
Chociaż są organizowane co trzy lata, to
niezmiennie można je traktować jako
swoisty barometr nastrojów w branży,
a dla wielu producentów jest to kluczowe
miejsce związane z promocją marki i nawiązywaniem nowych kontaktów. Bauma
stwarza doskonałą okazję wystawcom,
aby spotkać się z klientami z całego
świata. Jako największa impreza wystawiennicza branży targi są doskonałą
okazją do zaprezentowania nowych produktów i usług. Nie jest niczym nie-

zwykłym, że najważniejsi producenci tak
synchronizują cykle rozwojowe swoich
produktów, aby ich światowa premiera
wypadała właśnie na monachijskich targach. Te światowe premiery i modernizacje stają się gigantycznym kołem zamachowym napędzającym sektor maszyn,
pojazdów i sprzętu dla przemysłu budowlanego, materiałów budowlanych
i górnictwa.
Wymienienie wszystkich wystawców
czy opisanie najważniejszych światowych czy europejskich premier jest praktycznie niemożliwe, proponujemy zatem spokojny spacer po wystawie, a do
szczegółów na pewno będziemy jeszcze
wielokrotnie wracać na łamach „Samochodów Specjalnych”.

Siedem dni superlatyw
Organizatorzy spodziewali się dużej
frekwencji, jednak w mediach można
było napotkać komentarze, że przy słabej
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sytuacji panującej w branży budowlanej,
górniczej i wydobycia ropy i gazu na
całym świecie tereny targowe zostaną
obsadzone przez mniejszą niż w 2013 r.
liczbę wystawców, a ekspozycje zechce
zobaczyć mniej zwiedzających. Gdy targi
bauma zakończyły się oficjalnie wieczorem 17 kwietnia, stało się jasne, że organizatorzy się nie pomylili: dopisali zarówno wystawcy, jak i zwiedzający.
Według oficjalnych danych na baumie pojawiło się 3423 wystawców, w tym
1263 firmy niemieckie i 2160 przedsiębiorstw z 58 krajów (czyli 63% wystawców, więcej niż poprzednio). Targi rozlokowano na rekordowej powierzchni
605 tys. m2, czyli 60,5 ha. Wskaźnik powtarzalności zgłoszeń firm wystawiających się na baumie jest bardzo wysoki –
ponad 80% wystawców biorących udział
w poprzedniej edycji już w momencie jej
zakończenia zgłosiło chęć rejestracji na
kolejne targi. Wielu wystawców już na
kilka miesięcy przez rozpoczęciem targów

| BIZNES |
Wielton SA zaprezentował pięć pojazdów:
naczepę specjalistyczną niskopodwoziową
do przewozu maszyn budowlanych oraz pojazdy
dla branży budowlanej i kopalnianej; obecność
wieluńskiego producenta na targach bauma
była doskonałą okazją do zaprezentowania
pojazdów szerokiemu gronu klientów – w tym
z Niemiec, gdzie w lutym br. Wielton otworzył
spółkę handlową Wielton GmbH

rozpoczęło budowę swoich imponujących
pawilonów, a na naczepach i w kontenerach zaczęły zjeżdżać montowane na
miejscu olbrzymie żurawie, wozidła, koparki czy wręcz działające na miejscu wytwórnie betonu czy mas bitumicznych.
Wiele firm nie miało jednak swojego
stoiska – organizatorzy targów, wychodząc im naprzeciw, umożliwili prezentację oferty na równi z innymi wystawcami.
W jej ramach w pobliżu głównych wejść
utworzono pomieszczenia z krzesłami

i stołami konferencyjnymi przeznaczone
do prowadzenia rozmów biznesowych
(tzw. lounges). Ulokowane w nich przedsiębiorstwa zostały wpisane na listę wystawców oraz otrzymały dostęp do internetowej platformy targów. Dzięki
temu dostępowi firmy te mogły zamieścić swoje produkty w katalogu on-line,
podobnie jak inni wystawcy.
Ekspozycje targowe obejrzało ok.
580 tys. gości z 200 krajów – to o 9%
więcej niż podczas poprzedniej edycji.
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Z oczywistych względów wśród odwiedzających targi dominowali obywatele
Niemiec, ale w pierwszej dziesiątce zwiedzających znaleźli się również przedstawiciele Austrii, Szwajcarii, Włoch, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji,
Rosji, Polski oraz Republiki Czeskiej. Przeprowadzana co roku przez organizatorów
targów ankieta pozwala na dokładne
określenie profilu odwiedzających targi.
Ponad 40% to goście międzynarodowi
oraz specjaliści z różnych branż o uprawnieniach decyzyjnych. Jak wynika z ankiety, struktura ta jest wysoko oceniana
przez wystawców jako korzystna dla realizacji ich celów targowych. Wysoki sto-
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pień zadowolenia deklarują także sami
odwiedzający, którzy dobrze oceniają
zarówno międzynarodowy charakter, jak
i poziom innowacyjności oferty targowej.
Bauma to możliwość szerszego zaprezentowania się na rynku oraz wzmocnienia relacji z klientami i dostawcami.
Dla większości firm obecność na baumie
to istotny element globalnego planu marketingowego. Mimo rosnącego znaczenia mediów elektronicznych spotkania
bezpośrednie realizowane podczas imprez tego typu nadal pozostają niezastąpione. Spośród tzw. ludzi z branży

MAN Truck & Bus przedstawił na baumie 10 pojazdów przygotowanych
z myślą o branży budowlanej, zoptymalizowanych pod kątem realizacji potrzeb
użytkownika, wśród nich były widoczne na zdjęciach: 3-osiowy TGS 33.560 6×4
z nowym silnikiem D38 o mocy 560 KM zabudowany wywrotką trójstronną
Meiller Kipper oraz zoptymalizowana masowo betonomieszarka
(masa własna 9065 kg) na 4-osiowym podwoziu TGS 32.400 8×4

Na tych targach – w przeciwieństwie np.
do samochodowych IAA – nie tylko ogląda
się ekspozycje, ale także podpisuje wielomilionowe kontrakty. W tym roku większość firm prezentujących swoje produkty i usługi potwierdziła zwiększone
zainteresowanie zakupami – ich portfele zamówień zapełniały się bardzo
szybko, niektórzy z wystawców mówią
nawet o rekordowym poziomie popytu.
To jest bardzo pozytywny znak w tym
niepewnym obecnie klimacie biznesowym w branży górniczej i budowlanej.

Jak zawsze imponująco na baumie wygląda
połączona oferta Volvo CE i Volvo Trucks.
W tym roku duże zainteresowanie wzbudzały
pokazy pojazdów budowlanych ze skrzynią
biegów I-Shift z biegami pełzającymi, nowością
było także Volvo FMX z podnoszoną jedną
z osi w układzie tandem

odwiedzających tegoroczną baumę zdecydowana większość z nich była związana
z podejmowaniem decyzji w zakresie
wyposażenia reprezentowanych firm
w sprzęt oraz realizacji zakupów. Sukcesem targów zatem jest nie tylko ilość,
ale i „jakość” osób odwiedzających baumę.
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KH-kipper pokazał na baumie nowe modele
zabudów do lekkiego i ciężkiego transportu
budowlanego oraz zabudowy kopalniane –
zwiedzający mogli obejrzeć pojazdy
na stoisku przygotowanym wspólnie
z firmami Ginaf Nederland
oraz MAN Truck & Bus

Nadchodzi „Internet wszystkiego”
Tegoroczne targi wyraźnie pokazały,
że przyszłość przemysłu budowlanego
i wydobywczego już się zaczęła. Maszyny
budowlane stają się częścią „Internetu
wszystkiego” – tak bowiem można by
rozwinąć funkcjonujący już termin In-
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ternet of Things, czyli Internet Rzeczy.
Niezliczone aplikacje na smartfony pomagają w sterowaniu i monitorowaniu
placu budowy i działających na jego terenie maszyn, a unoszące się w powietrzu drony dostarczają w czasie rzeczywistym niezbędnych danych pozwalających
np. na ustalenie idealnej lokalizacji dla
żurawia.
W tym kontekście branża budowlana
zdaje się być lepiej przygotowana do
nadchodzących zmian niż inne sektory
gospodarki. Gdy Tesla czy Daimler testują i powoli wdrażają pojazdy autonomiczne na naszych drogach, podobne
działania podejmują także producenci
maszyn budowlanych i górniczych (np.
Liebherr): koparek, żurawi, spychaczy.
Nawet tak gigantyczni i pewni swojej niezagrożonej pozycji rynkowej dostawcy komponentów. jak np. Bosch czy
ZF, także zdają sobie sprawę ze znaczenia megatrendów związanych z automatyzacją, elektronizacją i łącznością
na placu budowy czy w kopalni. Stąd
też coraz większą część oferty stanowi
oprogramowanie i inne produkty o charakterze typowo usługowym.
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Niemiecka spółka Fassi Ladekrane GmbH, reprezentująca
włoskiego producenta żurawi,
na imponującym stoisku pokazała
najnowszą ofertę produktową:
3 żurawie lekkie, 2 modele średniotonażowe z rodziny XE oraz
3 modele ciężkie, wśród nich
nowy „flagowy” produkt firmy –
model F2150RAL. Na stoisku
Fassi znalazły się również systemy zdalnego sterowania V7
z kolorowym wyświetlaczem,
nowa rodzina środków smarnych
Cranelube oraz oferta okołoproduktowa funkcjonująca w ramach
systemu Fassi Internet of Cranes

Tendencja do przejścia na silniki elektryczne lub hydrauliczne jest również wyraźnie zauważalna. W ten sposób producenci muszą ponosić wyższe koszty
inwestycyjne, po to, by później zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji.
Podobnie jak w transporcie ciężkim coraz większego znaczenia nabiera wynajem maszyn roboczych. Coraz więcej firm
umieszcza wynajem długoterminowy
w swojej ofercie.
Kolejną refleksją wynikającą z wizyty na baumie jest stwierdzenie, że
wszelkiego rodzaju usługi posprzedażne,
a w szczególności szeroko rozumiana
obsługa techniczna, stały się już integralną częścią oferty produktowej – rówJak zawsze na targach bauma imponujące ekspozycje przygotowują
producenci pojazdów używanych w transporcie nienormatywnym.
Towarzyszą temu pokazy zadziwiających możliwości tych niezwykłych
maszyn – na zdjęciu moduł Scheuerle SPMT SL o hydraulicznie
zmiennym rozstawie kół podczas pokazów

Scania pokazała sześć wytrzymałych ciężarówek o modułowej
konstrukcji pozwalającej na zoptymalizowanie masy własnej – były
to zarówno typowe pojazdy budowlane, jak i wersje przystosowane
do pracy w kopalniach, tak duże, że musiały być wystawiane
na terenie zewnętrznym. Oprócz tego pokazano odnowioną gamę
silników przemysłowych zgodnych z Tier 4 final oraz Stage V.
Warto dodać, że na wywrotkach Scania w ofercie fabrycznej
swoje zabudowy montuje również polski Wielton
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Summary
Bauma 2016, the world’s leading trade fair
for construction machinery, building material machines, mining machines, construction
vehicles and equipment attracted around
580,000 visitors from 200 countries to Munich between April 11 and 17. A total of
3423 exhibitors from 58 countries presented
their products, developments and innovations on a record 605 000 square meters of
exhibition space. Exhibitors from outside
Germany accounted for 63 percent of the total – higher than ever before.
For the exhibiting companies bauma is the
no. 1 platform for premiering their innovations to the trade audience worldwide. It is
also a great place for filling the order books
for many companies. Bauma always allows
real industry professionals to meet, not just
people who want to look at cars. The visitors
come with specific questions, they have a real
needs and a real intention to place an order.
Bauma is very international: this trade show
really drives the entire industry forward.
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nie ważnym jak same maszyny robocze czy pojazdy.
Sprzęt zarabia na siebie, gdy jest w dobrym stanie
technicznym, nie stoi w warsztacie i jest dostępny do
użycia. Dostępność ta zależy nie tylko od jakości samego urządzenia, ale także od wsparcia technicznego
oferowanego przez jego dostawcę lub inne wyspecjalizowane firmy serwisowe. We współczesnych realiach europejskich wykonawców robót budowlanych
czy konstrukcyjnych musi cechować duża mobilność.
W tym aspekcie istnienie dobrze rozwiniętej sieci serwisowej staje się jednym z istotnych punktów branych pod uwagę w negocjacjach handlowych.
Z punktu widzenia użytkownika obniżanie całkowitego kosztu własności eksploatowanego sprzętu
staje się sprawą kluczową, jeśli chce się myśleć
o utrzymaniu rentowności w tym jakże trudnym
okresie koniunktury rynkowej. Równie istotna jest
możliwość przewidywania wysokości kosztów – także
z uwzględnieniem obsług serwisowych. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom tego typu, wiele firm obecnych na targach miało do zaproponowania profesjonalnie skonfigurowane oferty wsparcia w zakresie
obsługi technicznej (kontrakty serwisowe) i co ważne
– cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem.
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Shell Rimula – jeszcze
lepsza ochrona silnika
Shell wprowadził na rynek nową ulepszoną linię olejów silnikowych Shell Rimula
do samochodów ciężarowych ze szczególnym przeznaczeniem do wysokoobciążonych
silników Diesla. Aby ułatwić klientom wybór odpowiedniego oleju, koncern
zdecydował się również na wprowadzenie nowych etykiet na opakowaniach
najnowszych produktów.

Oleje do zadań specjalnych
Jedną z najnowszych propozycji producenta są
oleje z linii Shell Rimula R1–R4. Nowa formulacja środków smarnych oparta na technologii Dynamic Protection zapewnia ochronę silnika i poprawia wydajność jego pracy. W szczególności
wpływa na obniżenie ilości kwasów powstających
w procesie spalania paliwa, które powodują korozję i zużycie. Ponadto olej zapewnia lepszą

Innowacyjna technologia

© Shell

owe środki smarne są produkowane na
bazie oleju syntetycznego wytwarzanego
z gazu ziemnego, który jest przetwarzany
w czysty, klarowny olej bazowy, pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń pochodzących z ropy
naftowej.
Dla zapewnienia nowym produktom najwyższej
jakości Shell opracował dwie przełomowe technologie:
• Dynamic Protection, która sprawia, że oleje
lepiej dopasowują się pod względem fizycznym i chemicznym do silnika, zapewniając jego
dynamiczną ochronę.
• Dynamic Protection Plus, która łączy w sobie
zalety wykorzystywanej przez firmę technologii Shell PurePlus i Adaptive Additive. Pozwala ona na wydłużenie czasu eksploatacji
silnika i obniżenie kosztów związanych ze zużyciem paliwa. Ponadto wpływa na wydłużenie
żywotności oleju, co przekłada się na dłuższe
przerwy między jego wymianami.

Olej
Shell Rimula
R6 LME 5W-30
z nową etykietą
na butli

ochronę przed osadami i kurzem, a także przed
zużyciem dzięki zapewniającym wysoki poziom
ochrony warstwom oleju.
Innymi najnowszymi produktami są oleje Shell
Rimula R5 oraz R6. Środki smarne z grupy premium
zostały opracowane z wykorzystaniem technologii Dynamic Protection Plus, która nowoczesnym
wysokoobciążonym silnikom Diesla zapewnia
wyjątkową ochronę w każdych warunkach pogodowych. W porównaniu ze standardowymi produktami opartymi na olejach mineralnych ulepszone
oleje Shell zapewniają oczyszczanie i ochronę silnika, zwiększają jego wydajność, przedłużają czas
eksploatacji oraz gwarantują niższe koszty paliwa.
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Syntetyczne oleje silnikowe z linii Shell Rimula R5
oraz R6 to pierwsze produkty na rynku wykorzystujące technologię Dynamic Protection Plus.
Nowe oleje zapewniają:
• doskonałą czystość tłoka i silnika (co zostało
potwierdzone w testach producentów pojazdów i urządzeń), a także zwiększają wydajność silnika,
• bardzo wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej – pierścienie tłokowe, cylindry, układ
rozrządu są skutecznie chronione, co wpływa
na wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy,
• bardzo wysoką odporność na utlenianie dzięki
długotrwałej stabilności lepkości oleju, a także
zabezpieczenie przed korozją łożysk oraz osadami w silniku,
• wyjątkowo niską parowalność, co pozwala na
zachowanie dobrej stabilności lepkości i ograniczenie liczby dolewek oleju,
• bardzo dobre działanie w niskich temperaturach – umożliwia to łatwy i szybki rozruch zimnego silnika.
Inżynierowie Shell, pracując nad ulepszeniem olejów silnikowych, nie poprzestali na wykorzystaniu
technologii Dynamic Protection Plus. By pomóc
klientom w wyborze produktów, nowe oznaczenia Dynamic Protection oraz wszystkie kluczowe
informacje zostały umieszczone na etykietach.
Dzięki temu zabiegowi opakowania olejów Shell
Rimula wyróżniają się na półce sklepowej.
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Dealer Roku DAF 2016
Tytuł najlepszego dealera marki DAF został przyznany.
Dealerem Roku 2016 została firma ESA Trucks Polska, oddział Konin.

Serwis ESA
Trucks w Koninie
– Dealer Roku
DAF 2016

© DAF Trucks Polska

rugie miejsce w klasyfikacji zajął
również serwis firmy ESA, oddział
Komorniki. Na trzecim miejscu,
po raz pierwszy w pięcioletniej historii
konkursu, uplasował się serwis autoryzowanego dealera DAF TB Trucks &
Trailer Serwis, oddział w Wolicy. Zdobycie tytułu Dealera Roku 2016 oznacza,
że usługi serwisowe i sprzedażowe, jakie
świadczy nagrodzony serwis, są oferowane na najwyższym i profesjonalnym
poziomie. Dealer ma możliwość wykorzystywania w ciągu całego roku prestiżowego tytułu DAF Dealer Roku 2016
wraz z logo programu.
DAF Trucks Polska zorganizował konkurs na najlepszego dealera DAF po raz
piąty. W konkursie udział wzięli wszyscy
autoryzowani dealerzy DAF w Polsce,
których praca oceniana była przez cały
rok 2015. Pod uwagę brane były aspekty
działania dealera, które bezpośrednio
przekładają się na satysfakcję klienta, tj.
dostępność części, realizację celów dotyczących kluczowych klientów, produktów oraz akcji specjalnych, sprzedaż

części, poprawność wykonania usługi za
pierwszym razem, szybkość reakcji na
zażalenia klienta, wydajność obsługi w ramach serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów obsługowo-naprawczych DAF
Multisupport, realizację planów sprzedaży nowych i używanych pojazdów, jakościowe szkolenia z ekonomicznej jazdy
oraz usługi finansowe Paccar Financial.
ESA Trucks Polska jako autoryzowany dealer sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych marki DAF działa
na terenie województw wielkopolskiego
i lubuskiego od 2006 r. i należy do Grupy
ESA, holenderskiego przedsiębiorstwa,
które powstało w 1927 r., a z DAF Trucks
współpracuje od 1950 r. W Polsce firma
prowadzi 4 autoryzowane punkty serwisowe DAF: w Komornikach k. Poznania (siedziba firmy od 2006 r.), Koninie
(działa od 2010 r.), Iłowej (działa od
2011 r.) i Świecku (działa od 2014 r.).
Oprócz sprzedaży i obsługi samochodów DAF firma ESA Trucks prowadzi
autoryzowaną obsługę naczep Kögel oraz
Schmitz Cargobull. W Poznaniu znajduje

się również centralny magazyn części zamiennych (Parts Center Poznań) dostarczanych w ramach usługi TRP. W ciągu
10-letniej działalności ESA Trucks Polska
handlowcy firmy dostarczyli do klientów
ponad 3500 ciężarówek DAF. W bieżącym
roku planowany jest generalny remont
punktu w Koninie, zostaną rozszerzone
jego możliwości obsługowe, powstanie
również komora lakiernicza. Przebudowany zostanie serwis w Komornikach,
a pod koniec 2016 r. ESA Trucks planuje
uruchomienie swojego punktu serwisowego w Zgorzelcu.
Serwis samochodów ciężarowych
w Koninie istnieje od 15 lat, ale dopiero
w 2010 r. został przejęty przez ESA
Trucks. Obecnie pracują tam 34 osoby,
w tym 15 mechaników, miesięcznie wykonywanych jest ok. 1000 zleceń. Hala
serwisowa ma łącznie 6 stanowisk naprawczych, w tym 4 przelotowe, wydzielono też 2 dodatkowe stanowiska do
dłuższych napraw.

Opracował Dariusz Piernikarski
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KH-kipper na baumie
Na tegorocznych targach bauma KH-kipper zaprezentował nowe modele
zabudów do lekkiego i ciężkiego transportu budowlanego oraz zabudowy
kopalniane. Zwiedzający mogli obejrzeć pojazdy na stoisku KH-kipper oraz
innych firm, takich jak Ginaf Nederland oraz MAN Truck & Bus.

Stoisko
firmy KH-kipper
na targach
bauma

roduktów KH-kipper, takich jak zabudowy trójstronne zarówno do lekkiego, jak
i ciężkiego transportu budowlanego, nie
mogło zabraknąć na monachijskich targach – modele te (w wersji 2- i 3-osiowej) cieszą się bowiem
w Niemczech największą popularnością.
Zabudowy KH-kipper do transportu budowlanego
wyposażone w burtę hydrauliczną i oznaczone
symbolem W3H zostały zaprezentowane na podwoziach MAN HydroDrive 6×6 oraz Scania 6×4.
Dzięki nowej konstrukcji produkty te – w porównaniu z poprzednimi modelami – zyskały na ładowności (dzięki optymalizacji materiałów). Zabudowy W3H wyposażone są też w nowy system
plandekowy KH-kipper, który umożliwia rozłożenie
plandeki bez konieczności wspinania się na zabudowę. Obecnie podłoga zabudów budowlanych
do transportu ciężkiego wykonana jest w standardzie wyłącznie ze stali trudnościeralnej Hardox 450.
W coraz większej gamie produktów stosowana
jest również stal SSAB Strenx.

Kolejnym eksponatem na targowym stoisku była
zabudowa trójstronna W3F na podwoziu Volvo 4×2,
przeznaczona do transportu lekkiego, która w procesie modernizacji uzyskała przede wszystkim
większą ładowność głównie dzięki zastosowaniu
cieńszych stali. Podłogę zabudowy wykonano z wysokojakościowej stali Strenx. Nowe wspomaganie sprężynowe uchylania burt, liczne uchwyty
na podłodze, mocowania pasów transportowych
pod podłogą czy nowy model drabinki z podestem
zapewniają bezpieczny i wygodny transport. Zabudowę wyróżnia również wysoka szczelność
skrzyni oraz nowy design. Zabudowa trójstronna
W3F to produkt przeznaczony nie tylko dla budownictwa. Specjalny proces malowania oraz
możliwość wyposażenia skrzyni w dodatkowe
opcje pozwalają na wykorzystanie jej również
w branży komunalnej.
Z kolei W1C to udoskonalona wersja klasycznych
„prostokątnych” zabudów zamontowana na podwoziu typowo terenowym. Skrzynia dzięki wyko-
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rzystaniu wysokowytrzymałych stali i nowej zoptymalizowanej konstrukcji obniża wagę zabudowy,
ale jednocześnie zwiększa jej ładowność. Podwójna podłoga wyposażona została w system
podgrzewania spalinami, co zapobiega zamarzaniu ładunku w niskich temperaturach.

Wywrotki kopalniane
zamiast wozideł
Na targach KH-kipper zaprezentował również ciekawe zabudowy kopalniane. Jak podaje producent,
największą zaletą wywrotek kopalnianych na podwoziach samochodów ciężarowych są znacznie
niższe koszty zakupu, serwisu i oszczędność paliwa. Po odpowiednim przygotowaniu drogi transportowej takie pojazdy mogą również bez problemu
zastąpić tradycyjne wozidła.
Pokazany na targowym stoisku model W1M na
podwoziu MAN 6×6 to zabudowa specjalnego
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przeznaczenia – do pracy w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych panujących w kopalniach. Brak bocznego użebrowania korzystnie
wpływa na obniżenie wagi skrzyni, a co za tym
idzie na zwiększenie jej ładowności. Dzięki wykorzystaniu sprężystych właściwości nowoczesnych stali energia kinetyczna uderzenia, nawet przy
załadunku kamieni o dużej frakcji, jest rozpraszana. Skrzynia zabudowy ma podłogę podniesioną
w części tylnej oraz duży dach chroniący kabinę
przed kamieniami. Stosowany w zabudowach
tylnozsypowych KH-kipper siłownik hydrauliczny
nowej generacji Hyva Alpha zapewnia krótszy
o około 20% czas podnoszenia i opuszczania
skrzyni. Lżejszy, a zarazem mocniejszy system
hydrauliczny wpływa także na zwiększenie ładowności wywrotki.

Kopalniana
zabudowa W1U
Heavy Duty zamontowana na podwoziu
Ginaf HD 5395
TS 10×6

mają na celu uzyskanie maksymalnej stabilizacji
wywrotki podczas rozładunku. Operacja podnoszenia skrzyni zintegrowana jest z systemami
bezpieczeństwa. Za pomocą przycisku w kabinie
uruchamia się przebiegająca samoczynnie cała procedura wywrotu. Nie bez znaczenia dla wytrzymałości zabudowy jest również konstrukcja tylnej
burty z podwójnym zawiasem i automatycznym
systemem otwierania za pomocą stalowych lin.

Zapewnia bezpieczeństwo
Nowym rozwiązaniem w zabudowach KH-kipper
(w czasie baumy zaprezentowanym na jednej
z wywrotek kopalnianych) jest system mierzenia
przechyłu pojazdu, którego głównym zadaniem jest
zwiększenie bezpieczeństwa pracy wywrotki. Podnoszenie skrzyni na zbyt pochyłym terenie grozi
wywróceniem pojazdu, co jest m.in. szczególnie

Wyświetlacz systemu mierzenia przechyłu
pojazdu montowany w zabudowach KH-kipper.
Jego głównym zadaniem jest zwiększenie
bezpieczeństwa pracy wywrotki

świetlaczu automatycznie pojawia się ostrzeżenie
w postaci migających na czerwono diod oraz odpowiednie komunikaty. Oprócz tego system, wskazując aktualne przechylenie pojazdu, przejmuje
tym samym rolę przechyłomierza, który często jest
niezbędny w jeździe off-roadowej.

Podsumowanie
Natomiast kopalniana zabudowa W1U Heavy Duty
prezentowana na stoisku Ginaf Nederland została zamontowana na największym w całej gamie Ginafa
modelu HD 5395 TS 10×6. Dzięki specjalnej konstrukcji skrzynia zabudowy charakteryzuje się dużą
objętością i jednocześnie wysoką ładownością.
W czasie projektowania tego modelu duży nacisk
położono na optymalizację czasu kiprowania – pojazd może rozładować 70 t ładunku w ciągu zaledwie
40 s. Uzyskanie tak dobrego wyniku zapewnia
przeznaczony do takich zadań układ hydrauliczny
oraz unikatowy kształt skrzyni w kształcie litery Ω
(omega). Ten charakterystyczny kształt zapobiega
przyleganiu ładunku o wysokiej lepkości (jak rudy
niklu, boksytu czy glina) w trakcie wyładunku.
KH-kipper od zawsze kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja z nisko
położonym środkiem ciężkości, podwójny system
siłowników podpodłogowych i stabilizator nożycowy

niebezpieczne, gdy pojazd pracuje w zaludnionych
miejscach, np. przy budowie osiedli mieszkalnych
w obszarze miast.
Elektroniczny system składa się z minikomputera,
czujnika przechyłu pojazdu, czujników temperatury
i ciśnienia oleju oraz kolorowego wyświetlacza
umieszczonego w kabinie. Komunikacja między minikomputerem a wyświetlaczem odbywa się drogą
radiową – nie ma więc konieczności stosowania
okablowania, które w czasie pracy wywrotki
mogłoby ulec uszkodzeniu. System pomiaru przechyłu na bieżąco informuje kierowcę o istotnych
dla niego parametrach towarzyszących wyładunkowi (zarówno do tyłu, jak i w bok), czyli kącie nachylenia pojazdu oraz temperaturze i ciśnieniu
oleju w układzie hydraulicznym (dane zapisywane
są w pamięci urządzenia). Pomiar i wyświetlanie
3 parametrów odbywa się w sposób ciągły. Po
przekroczeniu parametrów granicznych na wy-

Stoisko KH-kipper na targach bauma odwiedziło
kilkuset gości z całego świata. W ich gronie znaleźli się zarówno stali, jak i zupełnie nowi klienci.
„Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za odwiedzenie stoiska oraz zainteresowanie naszymi
produktami. Oceniamy targi bardzo pozytywnie –
z tegorocznej edycji kolejny raz przyjeżdżamy z nowymi kontaktami pozyskanymi w ciągu tych 7
dni targowych – mówi Łukasz Karczewski, dyrektor
handlowy KH-kipper. – Taka impreza to doskonała
okazja do owocnych spotkań biznesowych, przedyskutowania ważnych spraw i obejrzenia produktów na żywo. To największe i najważniejsze
na świecie targi budowlane dla każdego, kto liczy
się w branży. Cieszymy się, że przyjeżdżają na nie
osoby, które produktem są rzeczywiście zainteresowane” – dodaje.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © KH-kipper
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Konkurs

rozpoczęty

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Trailer Innovation 2017.
Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 23 września
podczas targów IAA 2016 w Hanowerze.

iędzynarodowe jury organizowanego w cyklu dwuletnim
konkursu Trailer Innovation
zachęca producentów, dostawców komponentów i usług serwisowych działających na rzecz branży naczep, przyczep
i zabudów, do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu.
Od 2002 r. w konkursie Trailer Innovation nagrody przyznawane są w kilku
kategoriach. W organizowanej w tym
roku edycji Trailer Innovation 2017 kategorie są następujące:
• nadwozie,
• podwozie,
• koncepcja,
• komponenty,
• bezpieczeństwo,
• Smart Trailer (pojazd inteligentny),
• Green Trailer (pojazd ekologiczny).
W konkursie mile widziane są innowacje każdego typu i wielkości (komponenty, materiały, rozwiązania szczegółowe, rozwiązania systemowe), o ile
dotyczą naczep, przyczep lub zabudów
i nie są bezpośrednio związane z pojazdami silnikowymi. Prototypy i kompletne
rozwiązania produkowane seryjnie są traktowane równorzędnie, o ile nie są starsze
niż dwa lata. Końcowy termin nadsyłania
zgłoszeń to 30 czerwca 2016 r.
Najważniejszym kryterium podlegającym ocenie jest wkład, jaki zgłoszona
innowacja wnosi w podnoszenie efektywności transportu drogowego. Jurorzy

Ważne informacje
• Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30 czerwca 2016 r.
• Wręczenie nagród i prezentacja zwycięskich innowacji: 23 września,
godz. 14–15.00, Convention Center, tereny targowe w Hanowerze,
wstęp wolny
• Więcej informacji można uzyskać na
stronie: www.trailer-innovation.com
• Przewodniczący jury: Jörg Montag
(„KFZ-Anzeiger”, Niemcy), tel.: +49
2151 5100 175, e-mail: trailer-innovation@stuenings.de

konkursu starają się również ocenić, czy
jej wykorzystanie przynosi konkretne korzyści użytkownikom pojazdów w postaci
np. zwiększonego bezpieczeństwa, skrócenia czynności obsługowych lub obniżenia masy. Zgłoszona do konkursu Trailer Innovation propozycja musi również
– w warunkach konkurencyjnych – przynosić korzyści ekonomiczne. Rozwiązanie
musi mieć także znaczące ulepszenia
techniczne – małe zmiany i modernizacje nie wystarczą.
Międzynarodowe jury, które oceni poziom innowacyjności, tworzą doświadczeni
dziennikarze branżowi z 12 wiodących
europejskich magazynów zajmujących
się problematyką transportu drogowego,
a są to: „Anlegg & Transport” (Norwegia),
„Auto-en Transportwereld” (Holandia),
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„Commercial Vehicle Engineer” (Wielka
Brytania), „Fleet Transport” (Irlandia),
„KFZ-Anzeiger” (Niemcy), „Mobilität
(Szwajcaria), „Samochody Specjalne”
(Polska), „STRAGÜ” (Austria), „Trailer-Journal” (Niemcy), „Tranzit” (Rumunia),
„Truck & Business” (Belgia – Luksemburg) oraz „Vie&Trasporti” (Włochy).
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie
się 23 września w Convention Center
w Hanowerze podczas Targów Pojazdów Użytkowych IAA 2016. Od pierwszej edycji w 2002 r. oficjalnym partnerem konkursu Trailer Innovation jest
VDA (Verband der Automobilindustrie
– Niemieckie Zrzeszenie Producentów
Przemysłu Motoryzacyjnego).
Konkurs Trailer Innovation na stałe
wpisał się w europejską branżę transportową, a zwycięstwo w jednej z kategorii jest niekwestionowanym wyróżnieniem, podkreślającym innowacyjność
firmy i jej wkład w rozwój towarowego
transportu kołowego. Zgłoszenia przyjęte
przez jury do konkursu są publikowane
w magazynie KFZ-Anzeiger oraz na stronie www.trailer-innovation.com. Zwycięskie firmy i ich zgłoszenia w poszczególnych kategoriach zostają szczegółowo
opisane w targowym wydaniu KFZ Anzegier, stosowne informacje zamieszczają
również wszystkie magazyny biorące
udział w konkursie.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Połączony konwój
Daimler Trucks
Daimler Trucks jako lider w rozwoju autonomicznych pojazdów użytkowych
zaprosił dziennikarzy w marcu do Düsseldorfu na warsztaty poświęcone
teraźniejszości i przyszłości połączonych pojazdów. W centrum wydarzenia znalazła
się transmitowana na żywo jazda 3 samochodów Mercedes-Benz Actros w konwoju
połączonym dzięki systemowi Highway Pilot Connect.

ozwój technologii i oczekiwań
użytkowników wskazuje na to, że
nie wystarczy już optymalizacja
poszczególnych przepływów w ramach
łańcucha wartości. Niezbędne staje się
usieciowienie w celu maksymalnego wy-

Podstawowe elementy
sprzętowe tworzące system
Highway Pilot Connect
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korzystania efektów synergii. W procesie
tym samochód ciężarowy jest elementem
internetu przedmiotów (internet of things),
którego wartość wzrasta w rezultacie
połączenia z innymi obiektami i urządzeniami. Poprzez komunikację V2V – po-

jazdu z pojazdem (Vehicle to Vehicle)
oraz V2I – pojazdu z infrastrukturą (Vehicle to Infrastructure) można obniżać
zatłoczenie ulic, zużycie paliwa i emisję
spalin, a także ograniczyć liczbę wypadków drogowych. Firmy czerpią z kolei korzyści ze zoptymalizowanych procesów
logistycznych, oszczędzają czas i mogą
obniżyć koszty. Zdecydowanie spada
obciążenie kierowców wykonujących wymagającą pracę.
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Łączność, czyli komunikacja pomiędzy wszystkimi i wszystkim, to przyszłość logistyki, zwłaszcza w kontekście
złożonego przepływu towarów w ramach
ściśle powiązanej gospodarki, obejmującej różne wyspecjalizowane podmioty.
Łączność daje platformę dla płynnej organizacji przepływu dóbr i surowców –
by operacje transportowe były szybkie,
ekologiczne, sprzyjały oszczędzaniu zasobów, a w ten sposób legitymowały się
wysoką wydajnością. Ciężarówka, jako
kręgosłup transportu towarów, odgrywa
tu decydującą rolę.

samochodu na drodze oraz jego prędkość
jazdy, niezależnie od innych pojazdów.
Funkcjonalność systemu Highway
Pilot jest na razie ograniczona do jazdy
po autostradzie, która zapewnia przewidywane warunki, odpowiednie dla jazdy
autonomicznej. W późniejszym stadium
jazda autonomiczna ma być również
możliwa z dala od tras szybkiego ruchu,
na drogach jednopasmowych i ze skrzyżowaniami. Łączność sprawia, że pojazdy
autonomiczne wyposażone w Highway
Pilot mogą się wzajemnie informować
o celu i kierunku podróży, swojej pręd-

Highway Pilot wchodzi do akcji
Highway Pilot to system zautomatyzowanego prowadzenia w ciężarówkach
Daimler, wprowadzony w praktyce na
pokładzie Mercedesa Actrosa i Freightlinera Inspiration w 2014 r. System ten
udowadnia, że jazda autonomiczna jest
w zasadzie możliwa bez łączności w formie komunikacji V2V. Highway Pilot
jest jednak w ścisłym kontakcie z otoczeniem dzięki systemowi radarów i kamer. Highway Pilot łączy funkcje znanych już systemów, takich jak aktywny
tempomat i asystent pasa ruchu, a dodatkowo ingeruje w działanie układu kierowniczego, sterując kierunkiem jazdy –
poprzecznym i wzdłużnym. Korzystając
z syntezy danych uzyskanych z czujników, komputery pokładowe analizują
dane i odpowiednio dostosowują pozycję

kości, pozycji na drodze oraz o zmianach szybkości i kierunku jazdy. W rezultacie ich zachowanie jest obliczalne
i pozwala w bezpieczny sposób koordynować dystans pomiędzy poszczególnymi ciężarówkami, nawet przy dużych
prędkościach.
Dalszy stopień rozwoju autonomicznego Actrosa to system Highway Pilot
Connect. W tym przypadku łączność odgrywa kluczową rolę. Highway Pilot Connect może łączyć w kolumnę maksymalnie do 10 zestawów ciągnik z naczepą.
Ponieważ każdy z nich jest wyposażony
w system Highway Pilot, kolumna składa
się z autonomicznych ciężarówek, które
tymczasowo tworzą jedną grupę w celach
praktycznych – pokonania określonego
dystansu w jak najbardziej efektywny
sposób. W dowolnej chwili poszczególne
ciężarówki mogą opuścić kolumnę, a inne
mogą do niej dołączyć. Zachowany jest
przy tym wysoki stopień elastyczności:
ciężarówki mogą na przykład opuszczać
pas ruchu, po którym porusza się kolumna, a później na niego wracać.

Highway Pilot Connect w praktyce
Aktywacja funkcji jazdy autonomicznej w ramach systemu Highway Pilot oraz dodatkowo
Highway Pilot Connect pozwala na to, że inne
podobnie wyposażone pojazdy mogą dołączyć
w celu uformowania kolumny; z kolei aby
dołączyć do kolumny, kierowca musi jedynie
nacisnąć przycisk aktywujący system Highway
Pilot i przełączyć się na zautomatyzowany
tryb jazdy

Highway Pilot Connect stanowi przykład możliwości, jakie daje elektroniczne
połączenie pojazd–pojazd (V2V). W porównaniu z Highway Pilot system Highway Pilot Connect ma dodatkowe funkcje techniczne. Pojazdy są wyposażone
w systemy prowadzenia poprzecznego

Jazda w konwoju połączonym (platooning)
– maksymalnie do 10 zestawów,
minimalne odległości 15 m
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Próby trwają:
Highway Pilot Connect ma
zezwolenie do jazdy w kolumnie na całej długości autostrady
A81, podobne pozwolenie koncern Daimler otrzymał dla autostrady A52 w obszarze
metropolitalnym
Düsseldorfu

Na 8-calowym wyświetlaczu
w kabinie kierowca na bieżąco
obserwuje wszystkie parametry związane z jazdą konwoju połączonego – w każdej
chwili można przełączyć się na
obraz transmitowany z kamery
ciągnika jadącego na czele

i wzdłużnego. Chociaż są wzajemnie
połączone w kolumnę pod kątem jazdy
daną trasą, każda z nich może poruszać
się niezależnie jako ciężarówka autonomiczna. Na tle innych rozwiązań przede
wszystkim wyróżnia się tu całkowicie
zautomatyzowany układ prowadzenia
poprzecznego, pozwalający na jazdę autonomiczną poprzez aktywne interwencje
w układzie kierowniczym wspierające kierowcę podczas jazdy w konwoju na monotonnych odcinkach autostradowych.
Połączenie sieciowe między pojazdami
V2V jest możliwe za sprawą pokładowej
platformy telematycznej. Komunikacja ta
korzysta z sieci WLAN w standardzie
IEEE 802.11p. Highway Pilot Connect
komunikuje się z innymi ciężarówkami
oraz infrastrukturą, korzystając z kombinacji procesora radiowego i podwójnego
wielopasmowego nadajnika/odbiornika
HF. System wykorzystuje również trójwymiarowe mapy cyfrowe, dzięki którym
ciężarówka jest zawsze „świadoma”
przebiegu drogi i topografii terenu.

Techniczne wyposażenie Actrosa
z systemem Highway Pilot Connect jest
zasadniczo oparte na systemie Highway
Pilot z możliwościami pochodzącymi z ciężarówki Mercedes-Benz Future Truck
2025. Dwa czujniki radarowe zainstalowane w pasie przednim skanują otoczenie i mierzą prędkość poprzedzającego pojazdu. Czujnik dalekiego zasięgu
ma zasięg 250 m i kąt widzenia 18
stopni, a krótkiego zasięgu kontroluje
obszar 70 m przy kącie widzenia 130
stopni. Pomiar prędkości odbywa się
z dokładnością do 0,1 km/h, a odległości
do 20 cm. Z jednostki radarowej korzysta również aktywny tempomat oraz
układ awaryjnego hamowania Active
Brake Assist 3.
Obszar przed ciężarówką jest również
skanowany przez kamerę stereoskopową
zamontowaną nad deską rozdzielczą za
przednią szybą. Zasięg kamery wynosi
100 m, a jej kąt działania 45 stopni w poziomie i 27 stopni w pionie. Kamera identyfikuje drogi jedno- i dwupasmowe,
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może mierzyć odległości i rejestrować informacje ze znaków drogowych. Prócz rozpoznawania obiektów i odległości główną
funkcją kamery stereoskopowej w przypadku autonomicznego utrzymania pasa
ruchu jest rozpoznawanie poziomego –
wzdłużnego i poprzecznego – oznakowania jezdni.
Dane uzyskane z czujników i obrazy
z kamer są łączone w sterowniku i zapewniają pełny obraz otoczenia (tzw. fuzja
czujników). Rejestrowane są tu wszystkie
ruchome i nieruchome obiekty w pobliżu
ciężarówki. Fuzja danych z czujników
oraz odpowiednie algorytmy pozwalają
sterownikowi na wybór odpowiedniej
strategii jazdy. Technologia działa efektywnie w zakresie od 0 do maksymalnie
dozwolonej prawem prędkości 80 km/h.
Poprzez interwencję w układ kierowniczy
(dwuobwodowy Servotwin) system jest
w stanie bezpiecznie utrzymać ciężarówkę pośrodku pasa ruchu. Pozwala to
na aktywne prowadzenie poprzeczne i uzupełniające prowadzenie wzdłużne.
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drodze. Przykładowo: kamera czołowego
pojazdu śledzi warunki przed kolumną
i przekazuje obraz do monitorów na pokładzie kolejnych ciężarówek.
Kolumna może składać się z ciężarówek różnych operatorów – potrzebny jest
tu wyłącznie ten sam standard techniczny.
Może to nawet pozwolić na tworzenie
przyszłych modeli biznesowych, w których pojazdy operatorów świadczących
regularne usługi transportowe łączyłyby
się w kolumny na określonych odcinkach
drogi. Ma to wspólną zaletę: wszystkie pojazdy w kolumnie zużywają mniej paliwa.
Campus Connectivity – w marcu mogliśmy
na żywo obserwować transmisję prezentującą
pełne możliwości konwoju połączonego stworzonego przez zestawy z autonomicznymi
ciągnikami Mercedes-Benz Actros z systemem
Highway Pilot Connect

Formowanie konwoju połączonego
Aby dołączyć do kolumny, kierowca
musi jedynie nacisnąć przycisk aktywujący system Highway Pilot i przełączyć
się na zautomatyzowany tryb jazdy. Jeśli
kierowca aktywuje funkcje jazdy autonomicznej w ramach systemu Highway
Pilot oraz dodatkowo Highway Pilot Connect, inne podobnie wyposażone pojazdy
mogą dołączyć do jego ciężarówki w celu
uformowania kolumny. Informacje o statusie kolumny i sytuacji na drodze wyświetlane są na 8-calowym ekranie. Znajdują się tam dane trasy oraz pozycja
pojazdu w ramach kolumny. Kamera
w pierwszym pojeździe śledzi sytuację
na drodze, a obraz jest przekazywany do
wszystkich pozostałych ciężarówek i wyświetla się na każdym ekranie.
Na autostradzie zespoły ciągników
z naczepami formują kolumnę poruszającą się w odstępach zaledwie 15 m. Niewielki dystans pozwala znacznie ograniczyć opór powietrza – jazdy testowe
trzech zespołów z naczepami ze stałą
prędkością 80 km/h po równych odcinkach dróg wykazały uśrednione obniżenie
zużycia paliwa nawet o 7%. Współczynnik ten różni się zależnie od pozycji pojazdu w kolumnie: w przypadku trzech
jadących za sobą ciężarówek czołowa
zużywa o 2% oleju napędowego mniej,
środkowa – o 11%, a ostatnia – o 7%.
Różnice te wynikają z odmiennych efektów aerodynamicznych w przypadku po-

Po połączeniu w konwój samochody poruszają się w trybie autonomicznym – wzajemna łączność
sprawia, że wszystkie sprzężone ze sobą ciężarówki natychmiast reagują na nieprzewidziane okoliczności, a kierowca jest niemal zwolniony z prowadzenia

szczególnych ciężarówek. Kolumna zajmuje na autostradzie minimalną ilość
miejsca: jest to ok. 80 m – w porównaniu z obecnymi 150 m, jeśli uwzględnić
określony, bezpieczny dystans. Maksymalna długość kolumny nie jest ograniczona przez zasięg sygnałów transmisyjnych, ale przez liczbę pojazdów.
Ponieważ przez cały czas niezbędne jest
utrzymanie stabilnego połączenia między pojazdami, niewskazane jest łączenie więcej niż 10 pojazdów.
Wzajemna łączność sprawia, że wszystkie sprzężone ze sobą ciężarówki natychmiast reagują na nieprzewidziane
okoliczności: jeśli jedna z nich musi, na
przykład, zahamować, wszystkie za nią
automatycznie zrobią to samo. Czas reakcji wynosi zaledwie 0,1 s – czyli znacznie szybciej niż na dane zdarzenie zareagowałby kierowca. Wszystkie pojazdy
w konwoju sprzężonym mają stały dostęp do informacji na temat sytuacji na

Obecnie Highway Pilot jest zatwierdzony do użytku na publicznych drogach Niemiec, a Highway Pilot Connect
ma zezwolenie do jazdy w kolumnie na
całej długości autostrady A81 od Jeziora
Bodeńskiego do Würzburga.Oprócz tego
podobne pozwolenie koncern Daimler
otrzymał dla autostrady A52 w obszarze
metropolitalnym Düsseldorfu. Dzięki
Highway Pilot Connect Daimler Trucks
już dzisiaj dysponuje technologią zdolną
do zademonstrowania różnych funkcji
jazdy w kolumnie i w płynnym ruchu drogowym. Po raz pierwszy zachodzi interakcja między autonomicznymi ciężarówkami, a każda z nich może precyzyjnie
reagować w odniesieniu do poprzedzającego pojazdu. To samo dotyczy inteligentnych interakcji z innymi uczestnikami ruchu.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Daimler Trucks
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Automechanika 2016
już we wrześniu

W dniach 13–17 września br. w centrum wystawienniczym we Frankfurcie nad Menem
odbędą się międzynarodowe targi techniki motoryzacyjnej Automechanika. To będzie
już 24. edycja targów organizowanych w cyklu dwuletnim.

argi Automechanika we Frankfurcie to najważniejsza i największa
tego typu impreza w Europie. Dwa
lata temu odwiedziło je niemal 140 tys.
gości ze 173 krajów, z czego ok. 60% to
goście z zagranicy. Swoją ofertę zaprezentowało wtedy rekordowo dużo, bo
4660 wystawców z 71 krajów. Produkty
rozlokowane były zarówno w halach, jak
i na zewnątrz – wystawcy zajęli w sumie
ponad 305 tys. m2 powierzchni.

Edycja 2016
Swoją ofertę w tym roku zaprezentują producenci części zamiennych, akcesoriów i wyposażenia warsztatowego.
Uczestnictwo w targach potwierdziły już
takie ważne firmy, jak Bosch, Brembo,
Continental, Christ, Hella, Mahle, Schaeffler, Wabco oraz ZF.
Ofertę wystawienniczą podzielono
na 6 głównych grup tematycznych: części
zamienne i podzespoły (Parts & Com-

ponents), wyposażenie warsztatów samochodowych (Repair & Maintenance),
akcesoria (Accessories & Customizing),
myjnie (Car Wash, Care & Reconditioning), elektroniczne części zamienne
i podzespoły (Electronics & Systems)
oraz zarządzanie i rozwiązania cyfrowe
(Management & Digital Solutions). Na
terenach otwartych będzie ekspozycja
myjni samochodowych, gdzie dla odwiedzających odbędą się pokazy mycia
pojazdów.
Podobnie jak w 2014 r. zainteresowani będą mogli zapoznać się z nowościami także z branży pojazdów użytkowych. Wydarzeniem specjalnym będzie
zorganizowana w jednej z hal wystawa
„Tomorrow’s service & mobility” dotycząca rozwiązań z dziedzin Connectivity (innowacji w zakresie serwisowania),
alternatywnych źródeł napędu, jazdy automatycznej oraz wyposażenia warsztatu. Wydany zostanie też specjalny przewodnik po targach „Truck Competence”,
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Zainteresowanie targami jest ogromne.
Chęć udziału w targach do tej pory
zgłosiło ponad 200 firm z Polski. W poprzedniej edycji uczestniczyło 150 polskich wystawców. Przedstawicielstwo
Targów Frankfurt w Polsce tradycyjnie
już organizuje wyjazd na targi Automechanika (podróż lotnicza i autokarowa),
pomaga w organizacji noclegów, zakupie biletów wstępu. Więcej informacji
na stronie www.targifrankfurt.pl.

ułatwiający odnalezienie wystawców
oferujących produkty i usługi przeznaczone do samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych. Nie zabraknie także
licznych konkursów w ramach Automechanika Innovation Award.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcie: © K. Biskupska
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Meiller Polska promuje
naczepy aluminiowe
Prostokątne naczepy aluminiowe
w ofercie Meiller Polska to „rozsądna”
oferta, która praktycznie spełnia
wszystkie podstawowe
wymagania rynku

Dariusz Piernikarski

21 kwietnia w siedzibie spółki Meiller Polska w Niepołomicach odbyła się
prezentacja wywrotek aluminiowych Meiller Kipper. Wiąże się to z zamiarem
wejścia producenta w ten właśnie segment rynkowy.

eiller dotychczas oferował na
polskim rynku naczepy wywrotki stalowe z muldą półokrągłą – typowe pojazdy przeznaczone
dla sektora budowlanego. Jednakże klienci
chętniej sięgają po aluminiowe wywrotki
prostokątne ze względu na znacznie
szersze możliwości ich wykorzystania.
Firma zamierza wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, intensyfikując sprzedaż pojazdów tego typu.

Sytuacja rynkowa
Rynek sprzedaży naczep w Polsce
jest w dużym stopniu zależny od ogólnej koniunktury gospodarczej, ale co cie-

kawe, sprzedaż naczep samowyładowczych utrzymywał się w ostatnich 4 latach na mniej więcej stabilnym, dość
wysokim poziomie. Jak podaje PZPM,
w 2015 r. w Polsce sprzedano 17 378 naczep, w tym znalazło się 2580 naczep samowyładowczych wywrotek (14,8%). Od
wielu lat mamy ustaloną czołówkę producentów uzyskujących najlepsze wyniki
sprzedaży naczep wywrotek (dane za
PZPM/CEPiK, bez rejestracji czasowych).
Niepodzielnie, z dużą przewagą, króluje
Wielton (478 szt.), kolejne miejsca zajmują firmy: Bodex (373), Inter Cars
(347), Schmitz Cargobull (340), Kempf
(328) i Mega (206). Tych 6 producentów
dostarczyło w 2015 r. 80,3% wszystkich
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wywrotek, pozostali, wśród których jest
również Meiller Kipper, sprzedawali poniżej 100 pojazdów rocznie.
Patrząc na obecność Meiller Kipper
na rynku polskim, zauważamy, że dotychczas głównym polem działania firmy
był rynek zabudów na podwoziach samochodów ciężarowych segmentu ciężkiego 24–32 t dmc. – mowa oczywiście
o zabudowach samowyładowczych (wywrotki stalowe) różnych typów oraz zabudowach hakowych i bramowych. Niestety sprzedaż wywrotek jest drastycznie
mała – w ubiegłym roku do klientów
trafiły zaledwie 224 samochody 4-osiowe
(24–32 t dmc.) i 45 samochodów 3-osiowych (16–24 t dmc.).
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Oryginalny zestaw hydrauliki Meiller gwarantuje
niskie czasy podnoszenia
i opuszczania dzięki wysokiemu ciśnieniu roboczemu i niewielkiej
ilości oleju

W wywrotkach o kubaturze
40 m3 można zastosować
klapodrzwi z szybrami
zbożowymi

„Mimo wszystko my jako Meiller mieliśmy w tym rynku dość przyzwoity udział
na poziomie przekraczającym 30% w grupie wywrotek 4-osiowych i ponad 46%
w wywrotkach 3-osiowych, mimo że mamy ceny wyższe niż konkurencja. W funkcji czasu jesteśmy jednak najtańsi, ponieważ nasze zabudowy mają najwyższą
jakość, wytrzymałość i wysoką cenę przy
odsprzedaży” – tak o wynikach swojej
firmy mówił podczas spotkania Krzysztof
Adamiuk, prezes zarządu Meiller Polska.

W ubiegłym roku Meiller Polska w swoim zakładzie w Niepołomicach zrealizował 303 zamówienia krajowe (o 29,5%
więcej niż rok wcześniej), a w pierwszym
kwartale 2016 r. przyjęto już 174 zamówienia. Plany na rok bieżący zakładają
sprzedaż co najmniej 320 pojazdów przeznaczonych dla polskich klientów, na
eksport trafić ma nie mniej niż 145 szt.
W pierwszym kwartale br. Meiller sprzedał w Polsce 12 zabudów ciężkich (rynek
całkowity – 42 szt.) oraz 10 bramowców

i hakowców na podwoziach o dmc. > 24 t
(sprzedaż całkowita w Polsce to 13 szt.).
Meiller Polska sprzedaje również części
zamienne – w 2015 r. sprzedano ich za
kwotę 309 869 euro (o 28,8% więcej
niż w 2014 r.) – jest to jeden z obszarów działalności firmy bardzo doceniany
przez klientów, zwłaszcza użytkowników starszych, nierzadko importowanych
i obecnie kilkunastoletnich pojazdów z zabudowami Meiller Kipper. W asortymencie sprzedawanych części dominują
komponenty układów hydraulicznych:
zawory, rozdzielacze, pompy itp. Dystrybucja części odbywa się bezpośrednio
z magazynu części w Niepołomicach lub
za pośrednictwem kilkunastu niezależnych autoryzowanych partnerów serwisowych działających na terenie całej Polski – część z nich to firmy zajmujące się
obsługą hydrauliki siłowej (np. firm Parker, Binotto czy Hyva). Meiller Polska ma
również własny zespół serwisowy, który
u klientów wykonuje głównie naprawy
gwarancyjne.

Nowe perspektywy
Charakteryzując sprzedaż naczep samowyładowczych Meiller Kipper w Polsce,
należy zauważyć, że głównym produktem oferowanym na rynku były dotychczas stalowe wywrotki rynnowe (halfpipe). Jest to produkt bardzo ceniony,
jednak ze względu na wysoki udział wywrotek aluminiowych w ogólnej sprzedaży nie pozwala to na uzyskanie przez
Meiller Polska udziału rynkowego powyżej 3,5–4%. Ogólnie udział wywrotek
stalowych w polskim rynku naczep samowyładowczych nie przekracza 10%,
z czego – jak oceniał podczas swojej prezentacji Krzysztof Adamiuk – Meiller ma
praktycznie połowę. Duży udział ma oczywiście Wielton, nieliczne sztuki sprzedają
również niemieccy producenci tacy jak
Schmitz Cargobull czy Schwarzmüller.
Skoro możliwości rozwoju Meiller Polska, jeśli chodzi o zabudowy, są mocno
ograniczone, w związku z tym firma zamierza znacznie intensywniej promować
na polskim rynku naczepy wywrotki aluminiowe. Celem jest uzyskanie w ciągu
najbliższych 2–3 lat udziału rynkowego
na poziomie 10% w tej grupie produktów
i utrzymanie 3–4-procentowego udziału
w naczepach stalowych. W praktyce oznaczać to będzie przede wszystkim konkurowanie z niemieckimi producentami
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Krzysztof Adamiuk, prezes zarządu Meiller Polska
Patrząc na polski rynek wywrotek na podwoziach ciężarowych, zauważamy, że
mamy już bardzo ograniczone możliwości wzrostu. Trudno nam zrobić cokolwiek
więcej przy tak godnych konkurentach jak KH-kipper i pozostali polscy producenci. Nasze możliwości wzrostu są – powiedziałbym – kosmetyczne. Podobnie jest
w ciężkim segmencie hakowców i bramowców ze względu na ograniczoną liczbę
klientów świadomych jakości naszych produktów, a ten typ pojazdów sprzedaje się
głównie w przetargach, gdzie decyduje cena. Dlatego będziemy znacznie intensywniej
promować na polskim rynku naczepy wywrotki aluminiowe.

(Schmitz Cargobull oraz Kempf) i częściowo z Wieltonem. Celem jest coroczna
sprzedaż polskim klientom 150–200 wywrotek aluminiowych.

Naczepy aluminiowe
Meiller zamierza wejść z „rozsądną”
gamą naczep aluminiowych ze skrzyniami
o przekroju prostokątnym, która praktycznie spełnia wszystkie podstawowe
wymagania rynku. Będą to naczepy o kubaturze od 27 m3 poprzez 31 m3 i 38 m3
– czyli najbardziej popularne rozmiary,
tj. do 40 m3, z różnymi rozwiązaniami
tylnej burty – włącznie z klapodrzwiami
w największych skrzyniach i szybrami
zbożowymi. Naczepy te będą oferowane
w dwóch wariantach długości ramy. Proponowane 4 warianty pojemnościowe
oraz 2 warianty długości ramy powinny
zaspokoić oczekiwania produktowe klientów co najmniej w 90%.

Wszystkie naczepy mają podłogi o grubości 7 mm – Meiller w swoich wywrotkach nigdy nie decyduje się na ograniczenie wytrzymałości kosztem np. obniżenia
masy własnej. Opcją jest zastosowanie
blachy o grubości 10 mm na 1/3 długości
podłogi w części tylnej. Na ściany swoich wywrotek Meiller stosuje panele aluminiowe własnej konstrukcji o ściance
zewnętrznej o grubości 2 mm i wewnętrznej o grubości 4 mm (tzw. panel
4–2). Panele te dostarcza huta w Kętach. Przednie ściany wykonywane są
z blachy o grubości 5 mm. W rzeczywistości konstrukcje wywrotek Meiller
są na tyle zoptymalizowane, że w realnych warunkach eksploatacji (a nie w oficjalnej dokumentacji) różnice masowe
względem porównywalnych pojazdów
konkurencji są niewielkie, rzędu 100–
150 kg, i to często na korzyść Meillera.
Skrzynie naczep będą spawane w czeskich zakładach Meillera w miejscowości
Slaný, tam też odbywa się montaż koń-

cowy. Hydraulika powstaje w Monachium. Do Polski naczepy przyjeżdżać
będą na kołach. Meiller rocznie produkuje 1200–1300 naczep, zatem podniesienie wydajności o 15% nie powinno
stanowić większego problemu.

Wytrzymałość konstrukcji
wywrotek aluminiowych
Meiller Kipper wynika
z dojrzałości konstrukcji –
np. wzmocnienia naroży,
właściwego doboru materiałów, dopracowanych
technologii spawalniczych

Nowe naczepy w ofercie
Meiller Polska to pojazdy
z typoszeregu MHKS 43/3-S
o kubaturze 27, 31, 38 oraz
40 m3 w różnych wersjach
wyposażenia
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Opcjonalnie można
wzmocnić podłogę
ładowni w części
tylnej blachą
o grubości 10 mm,
standardowo
jest to 7 mm

Oczywiście wywrotki mają kompletne
podzespoły hydrauliczne produkowane
przez Meiller. Siłowniki Meiller charakteryzują się wysoką odpornością na wyboczenie i rozszczelnienie dzięki innowacyjnym wewnętrznym powierzchniom
ślizgowym i długim metalowym prowadnicom. Są też trwałe i niezawodne
– ich powierzchnie są poddane nitrokarbonowaniu i azotowaniu niskotemperaturowemu. Istnieje również możliwość dopasowania ciśnienia roboczego

siłownika do hydrauliki ciągnika siodłowego dostarczonej przez innego producenta niż Meiller.
Naczepy będą wyposażane w osie
SAF-Holland (rozwiązanie preferowane
w przypadku hamulców tarczowych) lub
BPW (rozwiązanie preferowane w przypadku hamulców bębnowych), jednak
zawsze zależnie od ostatecznych preferencji klienta. System WABCO SmartBoard monitorujący najważniejsze funkcje układu hamulcowego i zawieszenia

reklama

pneumatycznego naczepy będzie wyposażeniem standardowym, podobnie jak
koło zapasowe. Opcjonalnie mogą być
zakładane felgi aluminiowe.
Najważniejsze argumenty mające
przekonać polskiego klienta do zakupu
aluminiowej naczepy samowyładowczej
Meiller Kipper to ponadprzeciętna wytrzymałość, masa własna porównywalna
z pojazdami konkurencji, niezawodność
i trwałość komponentów, w tym szczególnie układu hydraulicznego, konkurencyjna cena w odniesieniu do całkowitych
kosztów eksploatacji. Meiller Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zwyczajom polskich klientów, będzie stale
mieć „na placu” kilka naczep gotowych
do natychmiastowej sprzedaży – będą to
pojazdy we wszystkich dostępnych wariantach objętościowych, zatem zainteresowani kupnem w zasadzie zawsze
powinni znaleźć coś dla siebie. Ewentualne drobne zmiany konfiguracji (np.
wymiana klapy tylnej na klapę innego
typu) będą realizowane na miejscu.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Osie z „najcięższej” półki
Spracerując pomiędzy stoiskami różnych producentów, obecnych na targach bauma,
nie sposób było przeoczyć dostawców układów jezdnych – osi i zawieszeń. Zobaczmy,
co ciekawego dzieje się w ofercie produktowej przeznaczonej do najciężych
zastosowań – pojazdów stosowanych w transporcie nienormatywnym.

System zawieszeń mechanicznych BPW ECO Cargo VB przeznaczony do stosowania
z osiami o nośności
od 9 do 12 t

kłady jezdne – czyli zawieszenia
i osie – stosowane w naczepach
wykorzystywanych w transporcie nienormatywnym to temat, który pojawiał się w „Samochodach Specjalnych”
wielokrotnie. Nasi stali czytelnicy znają
doskonale najnowsze i najciekawsze rozwiązania, jakie pojawiły się na rynku
w ostatnich latach, takie jak chociażby
zawieszenia niezależne Goldhofer MPA
czy Faymonville Twin Axle II. Pisaliśmy
też o niezależnych zawieszeniach pneumatycznych systemu SL-Air stosowanych w pojazdach Broshuis. W związku
z tym w niniejszym artykule nie będzie
o tym mowy.
Nie zawsze jednak producent naczep
montuje w swoich pojazdach rozwiązania własne, często sięga po sprawdzone
układy jezdne znanych marek – w przypadku osi i zawieszeń ciężkich są to np.
firmy BPW, SAF-Holland czy Gigant.
Będą to zarówno osie sztywne, osie wahadłowe, jak i systemy zawieszeń niezależnych, z resorowaniem mechanicznym, pneumatycznym i hydraulicznym.
Samosterowne lub ze skrętem wymuszonym. Proponujemy przegląd kilku interesujących konstrukcji.

© BPW

BPW ECO Cargo
„Rozwiązania na wszystkie ładunki”
– tak w wolnym tłumaczeniu brzmiało
motto, pod którym na tegorocznych targach bauma Grupa BPW zaprezentowała
swoje rozwiązania transportowe związane z branżą budowlaną. Przypomnijmy,
że obecnie Grupę BPW tworzą firmy: BPW,
ERMAX, HBN-Teknik, Hestal, idem telematics oraz Transport-Teknik oferujące
różne rozwiązania – także dla branży
transportu ciężkiego i nienormatywnego.
Niezależnie od tego, czy chodzi o układy
jezdne, systemy oświetlenia, komponenty
z tworzyw sztucznych, zabudowy czy
rozwiązania telematyczne, firmy z Grupy
BPW stawiają sobie za cel jak najlepsze
wsparcie swoich klientów.
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W zakresie rozwiązań dotyczących
układów jezdnych BPW zaprezentowało
system zawieszeń mechanicznych (resory) ECO Cargo VB przeznaczony do
stosowania z osiami o nośności od 9 do
12 t. Zawieszenie ECO Cargo VB zostało
tak skonstruowane, aby radzić sobie z drogami o nienajlepszej jakości i gdy zajdzie
konieczność mogło być szybko i w prosty sposób naprawione. Najnowsza generacja agregatów osiowych serii VB ma
zoptymalizowane mocowanie belek łączących i trwałe, o niewielkiej intensywności zużycia, wieszaki resorów. Również
montaż i ustawianie geometrii zawieszenia to czynności w znacznym stopniu
uproszczone – wykorzystano tu wiele
rozwiązań z wieloseryjnych naczepowych osi pneumatycznych.

.eu
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12-tonowa oś wahadłowa wyposażona
w hamulec bębnowy typu SN3015 ma
szczęki hamulcowe typu ECO Drum,
możliwa jest szybka wymiana
okładzin ciernych

W pojazdach do ciężkich zastosowań
wyposażonych w osie o nośności do 20 t
BPW ma do zaproponowania agregaty
jezdne z zawieszeniem mechanicznym
z serii ECO Cargo VB HD. Cenione właściwości tych układów jezdnych od połowy
2016 r. zostaną rozszerzone dzięki modernizacji osi typoszeregu H. Osie te mogą
być wykorzystywane w zastosowaniach,
w których oczekiwane są układy jezdne
o nośności 16–18 t. W konstrukcji zop-

na kompensację nierówności terenu, a zatem zawsze zapewnia optymalny kontakt
kół z podłożem, a tym samym większe bezpieczeństwo kierowcy i ładunku. W osiach
wahadłowych produkowanych przez BPW
można dodatkowo liczyć na niezawodne,
łatwe w konserwacji i zoptymalizowane
rozwiązania sprawdzone w produkcji masowej. Program produktowy BPW w zakresie osi wahadłowych obejmuje rozwiązania o nośności od 6 do 60 t. Ponieważ
osie te są niezawodne i ekonomiczne

Drum umożliwiło zmniejszenie ciężaru
linii osiowej o 24 kg (rozstaw kół bliźniaczych 735 mm).
Duże i ciężkie transporty ze względu
na swą długość i dużą liczbę linii osiowych wymagają zasadniczo większego
promienia skrętu niż konwencjonalne
naczepy. Aby móc radzić sobie z normalnym układem drogowym, konieczne
jest zastosowanie wielu osi z wymuszonym układem skrętu, działającym idywidualnie na każde koło. W pewnych specyficznych konfiguracjach skręt wymuszony
jest nawet wymagany prawnie.
Osie BPW ze skrętem wymuszonym
są dostępne dla linii osiowych o nośności 9–14 t, możliwe do uzyskania kąty
skrętu wynoszą nawet 45°. Skręcanie zestawem zarówno podczas jazdy do przodu,
jak i przy cofaniu jest prostsze i potrzebna
jest zdecydowanie mniejsza przestrzeń
podczas pokonywania zakrętów. Z kolei
samoskrętna oś wleczona montowana
w liniach osiowych o nośności 9–14 t
uwidacznia swoje zalety wszędzie tam,
gdzie wymagana jest wysoka manewrowość pojazdu – szczególnie w transporcie dystrybucyjnym. Zasada jest prosta:
oś samoskrętna powoduje, że naczepa
lepiej podąża śladem ciągnika na zakrętach. Występujące przy tym siły poprzeczne są znacznie zmniejszone, co
korzystnie wpływa na trwałość opon.
Przy przebiegu rzędu 1 mln km samoskrętna oś wleczona pozwala zaoszczędzić w jednym pojeździe do 10 000 l paliwa i 40 opon.

© D. Piernikarski

Gigant DLS

Ponieważ program produktowy BPW w zakresie osi wahadłowych obejmuje rozwiązania
o nośności od 6 do 60 t, to są one stosowane w naczepach niskopodwoziowych oraz
ciężkich modułach transportowych różnych producentów

tymalizowano osadzenie łożyska piasty
koła, dzięki czemu skróceniu ulegają prace
obsługowe. Pokrywa piasty wraz z uszczelką jest przykręcana od zewnątrz, co
lepiej chroni wnętrze piasty i samo łożysko
przed wpływem warunków zewnętrznych.
Dysponujący naczepami wyposażonymi
w osie wahadłowe ciężki transport jest
w stanie poradzić sobie w każdych niemal trudnych warunkach terenowych i na
każdym podłożu. Niezwykle elastyczne
ułożyskowanie osi wahadłowej pozwala

w eksploatacji, są chętnie wykorzystywane w naczepach niskopodwoziowych
oraz ciężkich modułach transportowych.
Nowa 12-tonowa oś wahadłowa wyposażona w hamulec bębnowy typu SN3015
ma szczęki hamulcowe typu ECO Drum,
w których – zgodnie ze stosowaną w produktach BPW zasadą ECO – możliwa jest
szybka wymiana okładzin ciernych. Sposób montażu nie zależy od kierunku
jazdy. Zastosowanie wydrążonego korpusu osi i hamulców bębnowych ECO

Gigant to doskonale znana na rynku
marka osi produkowana przez firmę
Trenkamp & Gehle – producent ten współdziała również z firmą Krone w produkcji naczepowych osi KTX. Produktem,
na który warto zwrócić uwagę, są osie
Gigant DLS – niezależne zawieszenie
w systemie podwójnego wahacza (DLS
– Dual Lever Suspension). Zawieszenie
to opracowano z myślą o zastosowaniu
w naczepach niskopodwoziowych, w których uzyskanie jak największego skrętu
kół decyduje często o możliwościach zastosowania określonego pojazdu.
System DLS konstrukcyjnie odpowiada
zawieszeniom z podwójnym wahaczem
(jeden ustawiony wzdłużnie, jeden poprzecznie do ramy). DLS w zawieszeniu
osi pozwala na maksymalne wykorzys-
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Pojedyncza linia osiowa Gigant DLS waży zaledwie 675 kg, maksymalny kąt skrętu to 57°

Osie z zawieszeniem niezależnym Gigant DLS
mają nośność 12 t, zostały skonstruowane z myślą
o stosowaniu w naczepach niskopodwoziowych

tanie możliwości ładunkowych naczepy
niskopodwoziowej – jej masa własna ulega
obniżeniu. Maksymalna nośność osi DLS
to 12 t, ciężar własny kompletnego agregatu (razem z hydraulicznym amortyzatorem zawieszenia) wynosi 675 kg.
Duża strzałka ugięcia zawieszenia
(do 300 mm) i optymalne tłumienie wahań poprzecznych (stabilizator poprzeczny
dostępny w opcji) zapewniają maksymalne bezpieczeństwo ładunku praktycznie w każdych warunkach. Osie Gigant
DLS wyposażane są w hamulce bębnowe,
przy czym – typowo dla Giganta – bęben
hamulcowy jest wysunięty daleko przed
piastę, co zdecydowanie ułatwia serwisowanie hamulców i wymianę okładzin
ciernych bez użycia narzędzi specjalnych
i ingerencji w łożyskowanie.
W zależności od maksymalnego kąta
skrętu (nawet do 57°) zmienia się rozstaw profili wzdłużnych w ramie pojazdu
– maksymalnie wynosi on 650 mm. Tym
samym pomiędzy osiami powstaje wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić ramię z łyżką koparki czy np. wysuwane profile. Wysokość załadunku przy ogumieniu
w rozmiarze 235/75 R17,5 lub 245/70

R17,5 wynosi tylko 890 mm. W osiach
zastosowano łożyskowanie niewymagające intensywnej obsługi serwisowej.
W przypadku osi DLS obsługa wahacza
i piasty koła (łożyska kompaktowe) odbywają się w tym samym czasie. Obniżeniu kosztów eksploatacji sprzyja również
to, że tłoczyska amortyzatora hydraulicznego są osłonięte przed zanieczyszczeniami i uderzeniami przez kamienie.
Korzystną opcją jest również możliwość
zintegrowania zawieszenia hydraulicznego z systemem podnoszenia osi.

SAF Pendulum

musi być zapewnione niezawodne działanie poszczególnych komponentów. Firma
SAF-Holland ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji komponentów przystosowanych do pracy
przy dużych obciążeniach. Dlatego też
może zaoferować sprawdzone układy
jezdne stosowane w pojazdach wykorzystywanych w transporcie nienormatywnym przy obciążeniach linii osiowych od 6 do 26 t.
Osie SAF z wózkiem wahliwym przeznaczone do użytku on/offroad mają hamulce bębnowe, dopuszczalne nośności
zawierają się w przedziale 20–26 t. Zostały zaprojektowane do pracy przy dużym obciążeniu na wyjątkowo nierównym terenie. Specjalnie skonstruowane
komponenty i wytrzymała obrotowa podpora i „kołyskowa” konstrukcja zawieszenia zapewniają dobrą kompensację osi
wzdłużnej i poprzecznej w warunkach
terenowych.
Osie wahliwe SAF natomiast są zaprojektowane specjalnie do użytku w terenie nieutwardzonym, w wyjątkowo trudnych warunkach. Dzięki odpowiedniej
konstrukcji podwozia oraz ruchom wahliwym osi możliwa jest optymalna kompensacja obciążenia osi pojedynczych.
Charakterystyczna dla osi wahliwych SAF

Osie wahliwe oraz wahliwe wózki
osiowe typu tandem są używane tam,
gdzie warunki pracy nakładają maksymalne wymagania, w związku z czym

Charakterystyczna
dla osi wahliwych SAF
jest konstrukcja ich
łożyska, o niskim tarciu
i niskim zużyciu
© SA

64 | MAJ 2016 | Transport – Technika – Biznes

F-Holl

and

| TECHNIKA |
jest konstrukcja ich łożyska wahliwego
o niskim tarciu i niskim zużyciu. Dwie osie
wahliwe są połączone rurą, w której centralnym punkcie podczas skrętu znajduje
się łożysko wahliwe. Zasada podwójnego
łożyska wahliwego umożliwia absorpcję
i kompensację ruchów wzdłużnych i poprzecznych pojazdu, które pojawiają się
podczas jazdy po nierównym terenie.

Tym samym możliwe jest zwiększenie
możliwości przewozowych floty oraz efektywności transportowej. W wielu przypadkach pozwala to na uniknięcie konieczności użycia dodatkowego ciągnika.
Przestrzeń montażowa jest identyczna
jak w nienapędowych osiach wahliwych
SAF, napędzane osie wahliwe są kompatybilne z wahliwymi osiami nienapę-

Wahliwe osie SAF Pendulum
z napędem hydraulicznym
mają nośność do 9 t,
zaprojektowane zostały
specjalnie do pracy przy
dużych obciążeniach
i w trudnych
warunkach
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SAF-Holland ma również w swojej
ofercie osie wahadłowe (wahliwe) z napędem hydraulicznym SAF Pendulum. Są
to osie o nośności do 9 t, zaprojektowane
specjalnie do pracy przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach. Hydrostatyczny napęd pomocniczy, który
może zostać w każdej chwili włączony,
przykładowo podczas jazdy w warunkach
off-road lub w wyjątkowo trudnych warunkach podczas jazdy po drogach utwardzonych (np. śnieg, błoto), jest całkowicie
zintegrownany z osią. Silnik hydrauliczny
montowany w piaście ma moc 41 kW,
dostarcza go uznany producent tego typu
rozwiązań – Poclain Hydraulics. W zależności od konfiguracji pojazdu silnik
może zostać włączony lub wyłączony
podczas jazdy, jego działanie nie zależy
od kierunku jazdy. Dodatkowa moc, dostępna na żądanie, daje poczucie bezpieczeństwa i niezawodności już na etapie planowania zadań transportowych.

Oś naczep EuroAxle
to najlżejsza obecnie
dostępna na rynku
oś niezależna
o nośności 12 t

F-Holla
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dzanymi typu SKRZP 12030/15. Bezobsługowa, smarowana, kompaktowa piasta
jest całkowicie oddzielona od obszaru
pracy i obwodu hydraulicznego silnika
poprzez wielokrotne uszczelnienie z zaworem ochronnym. Stosowane są hamulce zgodne z montowanymi w wahliwych osiach nienapędzanych (SAF SNK
300×150), co pozwala na zamienne sto-

©T

sowanie okładzin hamulcowych i rozpieraków. W zewnętrznym bębnie konserwacja hamulca (wymiana okładzin
hamulcowych i bębna) jest przeprowadzana bez konieczności demontażu silnika czy piasty koła.

Scheuerle EuroAxle
Grupa TII, w której skład wchodzą
firmy Kamag, Nicolas, Scheuerle oraz
Tratec, przygotowała na baumę bardzo
wiele interesujących eksponatów. Wśród
nich warto zwrócić uwagę na zmodernizowaną naczepę Scheuerle z rodziny
EuroAxle, którą wyposażono w lekkie,
niezależnie zawieszone pojedyncze osie.
Jak czytamy w materiałach, oś naczep
EuroAxle to najlżejsza obecnie oś niezależna dostępna na rynku, co ważne –
nie występują w niej punkty smarowania,
zatem jest bezobsługowa. Konstrukcja
osi została uproszczona w maksymalnym
stopniu – brak poprzecznego ramienia

II

Naczepa Scheuerle EuroAxle z zawieszeniem
niezależnym w konfiguracji 4-osiowej waży
zaledwie 14 t i zabiera 52 t ładunku

prowadzącego minimalizuje zużycie ogumienia. Wykorzystano objęte ochroną patentową zawieszenie niezależne, w którym przy zmianie wysokości nie następuje
– typowa dla innych rozwiązań – zmiana
rozstawu kół. Maksymalna nośność osi
to 12 t.
Nowe osie zaprezentowane zostały
w naczepie niskopodwoziowej o masie
własnej 14 t i ładowności 52 t. Długość pokładu w stanie złożonym wynosi 9000 mm
z możliwością rozsunięcia o 6200 mm.
Załadowany pokład w położeniu do jazdy
ma wysokość 850 mm, w najniższym
położeniu jest to 780 mm. Kompensacja
wysokości zawieszenia to +245/–70 mm.
Naczepy EuroAxle (3 do 6 osi) wposażone
można uzbroić również w hydrauliczny
układ skrętu wymuszonego – maksymalny
kąt skrętu wynosi 58°, obniżone łoże
oraz rozszerzenia boczne pokładu.
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Sprzedaż opon
podsumowana
Renata Pawliszko
Jak wyglądał rynek sprzedaży opon ciężarowych w minionym roku?
Tego mogliśmy się m.in. dowiedzieć na wiosennej konferencji prasowej
zorganizowanej przez firmę Continental Opony Polska.

Europie według danych ETRMA sprzedaż opon ciężarowych na rynku wymiany
w 2015 r. (w porównaniu z rokiem 2014)
wzrosła o 4,4%. Jednak wyznaczając
krzywą trendu dla lat 2007–2015 (rok
2007 to historycznie najlepszy rok pod
względem sprzedaży opon w ciągu ostatnich lat), zauważymy, że krzywa ta nadal
ma tendencję malejącą. W 2015 r. w po-

równaniu z rekordowym rokiem 2007
sprzedaż nadal jest niższa o 16,7%. Pozytywnym akcentem jest to, że rynek sprzedaży opon stabilizuje się od 2012 r. i od
tego czasu notuje kilkuprocentowe wzrosty rok do roku.
Jak wyglądała sprzedaż opon na europejskich rynkach w poszczególnych miesiącach 2015 r.? Po pierwszym spadkowym miesiącu (–9,9% w styczniu) w ciągu

roku sytuacja stopniowo się poprawiała
(2,2-procentowy spadek sprzedaży odnotowano jeszcze w październiku). Poza
tym wyniki pozostałych miesięcy były
dodatnie. Należy też zwrócić uwagę na
dwucyfrowe dobre wyniki w lipcu, sierpniu i grudniu 2015 r. (patrz wykres).
Uwzględniając podział na osie (miejsce montażu opon w pojeździe), w 2015 r.
odsetek sprzedanych w Europie opon na

Sprzedaż opon w Europie i Polsce w 2015 r. – miesięczne zestawienie danych

© Continental
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Opony do samochodów
ciężarowych
Samochody ciężarowe
o dmc. > 3,5 t
w tym: o dmc. > 16 t
Autobusy o dmc. > 3,5 t

2015/2014

Względny wzrost sprzedaży opon i samochodów ciężarowych w Polsce w 2015 r.

4,4%
13,3%
16%
14,4%

Opony do samochodów
ciężarowych
Samochody ciężarowe
o dmc. > 3,5 t
w tym: o dmc. > 16 t

2015/2014
3,1%

Rynek
31,7%
1. Turcja

Opony drogowo-terenowe
Opony miejskie
Opony zimowe

68,7%
12,2%
2,3%
3,9%

13,3%
68,2%

32%

2. Niemcy
3. Włochy

15,7%

4. Francja
18,1%

5. Wielka Brytania

25,1%

6. Hiszpania

14,1%

7. Polska

12,1%
2,5%
3,9%

A w Polsce?
Rok 2015 w Polsce w porównaniu
z rokiem 2014 zakończył się wzrostem
sprzedaży o 3,1%. Gdybyśmy chcieli wyznaczyć krzywą pokazującą względne
zmiany sprzedaży opon w latach 2007–

Rynek opon w Polsce w 2015 r. – udział
poszczególnych segmentów, zestawienie r/r

Opony autostradowe
Opony regionalne
Opony drogowo-terenowe
Opony miejskie
Opony zimowe

2015
15,6%
76%
5,5%
1,7%
1,2%

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

Opony regionalne

12,9%

2014

Autobusy o dmc. > 8 t

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

Opony autostradowe

2015

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

W porównaniu z rokiem 2014 w ubiegłym roku w Polsce nie zaszły duże zmiany
w zakresie sprzedanych opon pod kątem
zastosowania: 15% w 2014 r. do 15,6%
w 2015 r. w przypadku opon autostradowych oraz 75,7% do 76% opon regionalnych. Wyniki dla opon miejskich
i zimowych są na takim samym pozio-

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

Rynek opon w Europie w 2015 r.
– udział poszczególnych segmentów,
zestawienie r/r

w tym: o dmc. < 8 t

Bardzo interesujące było również zestawienie prezentujące najważniejsze
europejskie rynki ze względu na największą
liczbę sprzedanych opon. Na pierwszym
miejscu w 2015 r. znalazła się Turcja.
Kolejne miejsca zajęły Niemcy (mimo
1,8-procentowego spadku r/r) oraz Włochy.
Na dalszych pozycjach uplasowały się
Francja, Wielka Brytania, Hiszpania oraz
na siódmym miejscu Polska.

26,6%

Ciągniki samochodowe
o dmc. > 6 t

Autobusy o dmc. > 3,5 t

A oprócz tego…

Największe rynki europejskie ze względu na zmianę
poziomu sprzedaży opon ciężarowych w 2015 r.

Na konferencji przedstawiono również pierwsze wyniki sprzedaży w roku
bieżącym. Rok 2016 dla europejskiego
rynku opon ciężarowych rozpoczął się
styczniowym 6-procentowym wzrostem.
Z kolei w lutym br. w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 r. sprzedaż
„podskoczyła” o 8,6%.

Przyczepy i naczepy
o dmc. > 3,5 t

mie. Największą różnicę (a w zasadzie
spadek) odnotowano w grupie opon drogowo-terenowych – w 2014 r. sprzedano
6,4% tego rodzaju opon, a w 2015 r.
było to tylko 5,5%.
W Polsce rok 2016 rozpoczął się
dobrze. W porównaniu z dwoma pierwszymi miesiącami roku ubiegłego sprzedaż opon ciężarowych wyniosła 15,7%.
Jak będzie się kształtować sprzedaż opon
w dalszych miesiącach – zobaczymy.

2014
15%
75,7%
6,4%
1,7%
1,2%

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

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

Względny wzrost sprzedaży opon i samochodów ciężarowych w Europie w 2015 r.

2015, to jej wartość dla minionego roku
wyniosła –5,3%. Analiza wyników sprzedaży poszczególnych miesięcy pokazuje,
że okresy spadków i wzrostów przeplatały się ze sobą – najbardziej stabilny był
jednak czas od marca do września. Największe spadki sprzedaży odnotowano
w styczniu, lutym oraz grudniu (patrz
wykres).
W ubiegłym roku w Polsce najwięcej
sprzedało się opon na oś prowadzącą
(38%), następnie na oś naczepową (33,3%)
oraz napędową (28,7%). Na roczny 3,1-procentowy wzrost przełożyły się następujące zmiany sprzedaży w poszczególnych segmentach: 8,3% w grupie
opon na oś prowadzącą, 0,9% w segmencie opon napędowych oraz –0,4% w przypadku opon naczepowych.

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

oś prowadzącą wyniósł 39,8%, do naczep
31,9% oraz na osie napędowe 28,3%.
Roczny 4,4-procentowy wzrost sprzedaży opon przełożył się na następujące
wzrosty sprzedaży w poszczególnych
segmentach: 3,5% w grupie opon na oś
prowadzącą, 3,8% w segmencie opon
naczepowych i 6,5% w grupie opon napędowych.
W zestawieniu sprzedaży opon pod
kątem zastosowania nie było dużej różnicy
w wynikach między rokiem 2014 i 2015.
Niewielkie różnice w poszczególnych
kategoriach (opony autostradowe, regionalne, drogowo-terenowe oraz miejskie) nie zaburzają obrazu stabilizującego
się rynku w tym zakresie.

Zmiana poziomu sprzedaży
2015/2014
10%
–1,8%
7,4%
3,6%
3,6%
12,9%
3,1%

Tradycyjnie również na konferencji
przedstawiono informacje (na podstawie danych Eurostatu) dotyczące sprzedaży tanich opon importowanych z Azji.
Wynika z nich, że po latach dużych wzrostów (szczególnie w okresie 2013–2014)
rynek stabilizuje się. W 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim import opon
chińskich w Europie wzrósł o 111,2%,
natomiast opon z Rosji o 131,2%. Łącznie
odnotowano wzrost sprzedaży tego rodzaju opon w Europie o 112,1%.
W Polsce natomiast wskaźniki te są
nieco wyższe (taka też była ogólna tendencja w ostatnich latach). Opon z Chin
zaimportowano w 2015 r. o 125,8%
więcej, natomiast opon z Rosji – więcej
o 146,8%. Łącznie ogólny wzrost importu wyniósł w Polsce 127,5%.
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Bezpłatne szkolenia
dla młodych kierowców
18 kwietnia z inicjatywy firm Volvo Trucks, Renault Trucks, Michelin i Wielton
ruszyła ogólnopolska akcja społeczna Profesjonalni Kierowcy, w ramach której
bezpłatnie zostaną przeszkoleni młodzi kierowcy samochodów ciężarowych.
ktualnie branża transportowa
i logistyczna zmaga się z problemem niedostatecznej liczby
odpowiednio wyszkolonych kierowców
zawodowych. Z szacunków polskich przewoźników wynika, że rocznie branża ta
potrzebuje 30 tys. nowych kierowców zawodowych. Według oficjalnych danych
40% z 700 tys. obecnie pracujących w zawodzie kierowców ma powyżej 65 lat. To
oznacza, że jeśli nie zostaną podjęte intensywne działania na rzecz przeszkolenia nowych kierowców, wkrótce brak
kadry może w znacznym stopniu wpłynąć
na działalność firm transportowych i logistycznych. A to z kolei może mieć wpływ
na rozwój całej polskiej gospodarki, bowiem towarowy transport drogowy de-

terminuje w znaczny sposób wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy – jego
udział w pkb to aż 10%. Z danych GUS
wynika, że polskie firmy w 2013 r. miały
aż 25-procentowy udział w rynku międzynarodowych przewozów w Unii Europejskiej, co daje Polsce pozycję lidera
przed Hiszpanią i Niemcami.

Całkowicie bezpłatnie
Wsparciem dla polskich przewoźników są zatem bezpłatne szkolenia uruchomione w ramach akcji Profesjonalni
Kierowcy, które mają podnieść kwalifikacje młodych kierowców zawodowych
i pomóc im w nabraniu doświadczenia
niezbędnego do znalezienia zatrudnienia
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w firmach transportowych i logistycznych.
Akcja jest skierowana do młodych kierowców, którzy mają już prawo jazdy kategorii C+E uprawniające do kierowania
samochodami ciężarowymi z przyczepą,
ale nie mają jeszcze praktyki w pracy na
rynku transportowym.
„Beneficjentami akcji Profesjonalni
Kierowcy są zarówno przyszyli uczestnicy
naszych szkoleń, jak i właściciele firm
transportowych i logistycznych. Przy naszym wsparciu do końca roku na rynek
pracy wyjdą specjalistycznie przeszkoleni kierowcy zawodowi. My – jako partnerzy akcji – pokrywamy koszty przygotowania tych ludzi do pracy. Pamiętać
należy także o społecznym wymiarze
akcji. Nasze szkolenia zawierają także

| TRANSPORT |

Marcin Majak,
Renault Trucks marketing manager

Ciągnik siodłowy wraz z naczepą kosztuje ponad 100 tys. euro, sam ładunek często
jest wart kilka razy więcej. Młody kierowca, który właśnie uzyskał prawo jazdy C+E,
często nie ma jeszcze umiejętności i doświadczenia, aby potencjalny pracodawca
pozwolił mu zasiąść za kierownicą takiego samochodu. Świadomość ta oraz
ogromne zapotrzebowanie na rynku transportowym na dobrze przygotowanych
do zawodu kierowców skłoniły nas do zainicjowania akcji Profesjonalni Kierowcy.

elementy zwiększające bezpieczeństwo
ruchu drogowego” – skomentował Marcin Majak, Renault Trucks marketing
manager.

Profesjonalnie i kompleksowo
W ramach pierwszego etapu akcji
zaplanowane są cztery sesje szkoleniowe
trwające od maja do września br. Kurs
jest podzielony na dwie części. Pierwsza
to szkolenie teoretyczne z jazdy ekonomicznej, bezpiecznej i defensywnej.
Uczestnicy zdobędą również wiedzę o zasadach pracy kierowców. Część druga to

szkolenie praktyczne z zasad udzielania
pierwszej pomocy oraz przede wszystkim z doskonalenia jazdy samochodem
ciężarowym z naczepą. Szkolenia będą
prowadzone przez najlepszych instruktorów w kraju w siedzibie Volvo Trucks
Center Młochów przy Alei Katowickiej
215 w Młochowie pod Warszawą.
Kierowcy odbędą szkolenia praktyczne na samochodach Volvo i Renault
z naczepami Wielton, wyposażonymi
w opony Michelin. Informacje o osobach, którym uda się uzyskać prestiżowy
certyfikat „Profesjonalny Kierowca”, trafią do bazy, do której będą miały dostęp

największe firmy transportowe i logistyczne w kraju. To zwiększy ich szansę
na otrzymanie stabilnej i atrakcyjnej finansowo pracy w największych, prestiżowych firmach o zasięgu międzynarodowym.
Na bezpłatne szkolenia można się
zapisywać, wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej profesjonalnikierowcy.pl. Tam też znajdują
się wszystkie niezbędne informacje.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Profesjonalni Kierowcy,
Renault Trucks

reklama

To i każde kolejne wydanie „Samochodów Specjalnych” kupisz w e-kiosku!
Cena e-egzemplarza tylko 5,99 zł

Szukaj nas także na
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Obrazki z wystawy

Katarzyna Biskupska

GasShow 2016
Międzynarodowe Targi GasShow & Autoservice Expo 2016 to największe
w Europie Środkowej wydarzenie w branży paliw alternatywnych.

egoroczna edycja targów odbyła
się w dniach 8–9 kwietnia i zgromadziła ok. 120 krajowych i zagranicznych wystawców zajmujących
się paliwami gazowymi. Stoiska wystawowe rozstawione w warszawskiej hali
Expo XXI odwiedziło blisko 6000 gości
zainteresowanych nowinkami branży
CNG, LNG i LPG oraz pojazdami zasilanymi paliwami gazowymi.
Na specjalnie przygotowanej ekspozycji zewnętrznej targów GasShow 2016
pokazano samochody osobowe na LPG
oraz pojazdy użytkowe z fabryczną insta-

lacją CNG i LNG. Wystawcy to producenci komponentów (układów gazowych,
gazodieslowskich, zbiorników, sprężarek
itp.) o międzynarodowym zasięgu.
Targom towarzyszyło wiele dodatkowych wydarzeń. Jednym z nich była
międzynarodowa konferencja tematyczna pt. „Globalny rynek – szanse do wy-

korzystania”, podczas której eksperci
i praktycy dzielili się przewidywaniami
i oceną perspektyw dotyczących rozwoju
rynków LPG, CNG oraz LNG. Rozmawiano o tym, jak rozwijać biznes w skali
globalnej, omówiono szanse i zagrożenia,
które wiążą się z ekspansją międzynarodową oraz przedstawiono najnowsze

Prezentowane przed halą Iveco Daily Natural Power CNG jest używane na co dzień przez portal
cng.auto.pl. Pojazd przejechał już 500 000 km tylko i wyłącznie na metanie. Ma zbiornik mieszczący
50 m3 sprężonego gazu, który wystarcza na ok. 300–400 km. Wykorzystywany lokalnie jest bardzo
ekonomiczny – koszt przejechania 100 km to ok. 30 zł. Stojące obok dwie ciężarówki Iveco Stralis
Natural Power zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG mają zasięg wynoszący do 750 km
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Spółka Cryogas M&T Poland zaprezentowała cysternę kriogeniczną
przeznaczoną do transportu gazu
skroplonego LNG, wykonaną przez
firmę Chart. W głównym zbiorniku
kriogenicznym o pojemności 50 m3
przewożony jest skroplony gaz
w temperaturze ok. –140°C.
Pod zbiornikiem znajdują się parownice wykorzystywane do podbicia
ciśnienia, aby móc przetankować
zawartość tego zbiornika do zbiornika stacjonarnego, znajdującego
się na stacji tankowania

Firma EuropeGas pokazała system zasilania
gazowego CNG do silników Diesla, zainstalowany
w MAN-ie TGA. W technologii „dual fuel” zamiana
oleju napędowego na gaz CNG to jedynie 75%
zamiany bez spadku mocy silnika. Pojazd wyposażony jest w osiem 90-litrowych zbiorników
(po prawej stronie pojazdu), które wystarczą
na przejechanie 800 km. Parametry jezdne
pozostały takie jak w wersji pierwotnej
przed montażem

rozwiązania technologiczne dostępne na
rynku. Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Ministerstwa Energii RP. Podczas targów wręczone zostały
już tradycyjnie nagrody INPRO 2016,
których zdobywcami zostali producenci
najlepszych z prezentowanych na wystawie produktów i usług.

Strefa Metanu
Zwiedzający mogli dodatkowo poznać
zalety eksploatacji samochodów CNG
i LNG na specjalnym stanowisku Strefa
Metanu, przygotowanym przez Funda-

cję Green Fuel promującą pojazdy NGV
(Natural Gas Vehicles) oraz niskoemisyjny
transport zasilany gazem ziemnym. Stanowisko to było doskonałym miejscem do
poszerzenia wiedzy nt. perspektyw wykorzystania sprężonego gazu ziemnego
do zasilania pojazdów w Polsce, możliwości, jakie daje infrastruktura tankowania CNG i LNG, aktualnej sytuacji
prawnej tej branży w naszym kraju oraz
spotkania z producentami pojazdów
i technologii gazowych. Aktualni i przyszli użytkownicy pojazdów zasilanych
gazem ziemnym dyskutowali o bieżących
problemach branży z ekspertami portalu

cng.auto.pl oraz przedstawicielami instytucji naukowo-badawczych. „Zauważyliśmy, że w tym roku najwięcej było
zapytań o skroplony gaz ziemny LNG
z naciskiem na wykorzystanie go w ciężarówkach. Doradzaliśmy rozwiązania
optymalnie dopasowane do potrzeb klientów, aby ich użytkowanie opłacało się kupującemu. Zainteresowani pytali również
o zbiorniki kompozytowe i przydomowe
kompresory umożliwiające samodzielne
tankowanie w firmie czy w domu” – skomentował Bartłomiej Kamiński, prezes
zarządu Fundacji Green Fuel i właściciel
portalu cng.auto.pl.
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Na stoisku firmy Fraikin można było oglądać
pojazdy Iveco i Fiat zasilane sprężonym gazem ziemnym oraz przydomowe kompresory
tankujące. Ten firmy BRC FuelMaker zapewnia wydatek do 4,3 m3 na godzinę i umożliwia tankowanie 2 pojazdów jednocześnie

Tegoroczna edycja
W tym roku mocną grupę tworzyły
firmy z sektora gazu ziemnego oferowanego zarówno w formie sprężonej CNG,
jak i skroplonej LNG. Na terenie zewnętrznym prezentowano m.in. dwie
ciężarówki Iveco Stralis LNG, Iveco Daily
Natural Power CNG, dwie cysterny kriogeniczne do transportu LNG oraz ciężarówkę MAN TGA z instalacją „dual fuel”.
Większe zainteresowanie skroplonym
gazem ziemnym LNG jest tłumaczone
m.in. tym, że paliwo to może być bez problemu dostarczane w dowolne miejsce,
nie wymaga zaangażowania sieciowego,
nie ogranicza go przepustowość. Oprócz
tego zasilanie pojazdów tym paliwem
to oszczędności w wydatkach na poziomie co najmniej 25–30% względem oleju
napędowego. Problemem zasilania LNG
jest ograniczony dostęp do infrastruktury
tankowania oraz stref o ograniczonym
ruchu w centrach miast (m.in. ze względu na niższą emisję spalin i hałasu),
a także brak ulg w opłatach drogowych
dla firm transportowych. Brakuje też
rządowej koncepcji budowy sieci stacji
tankowania LNG w Polsce. Rozwojowi
zastosowań motoryzacyjnych LNG ma
pomóc wprowadzona dyrektywa Unii
Europejskiej „Czysta energia dla trans-

Rozwiązaniem problemu dostępności do instalacji tankowania skroplonego gazu ziemnego jest tzw. tymczasowy punkt tankowania LNG. To urządzenie, którego celem jest
zatankowanie do pełna pojazdu oraz pomiar
masowy paliwa, tak jak się to odbywa
na zwykłej stacji. Do zalet zalicza się m.in.
niski koszt ustawienia instalacji oraz krótki
czas uruchomienia urządzenia – w sprzyjających okolicznościach nawet w czasie
1 miesiąca

portu”, nakładająca na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury tankowania paliw alternatywnych.
„Zauważalna jest unifikacja chociażby
w kwestii końcówek pistoletów do tankowania. Te zamontowane na naszej
stacji w Śremie czy w prezentowanym
na targach tymczasowym dystrybuto-

Autobus MAN z firmy Michalczewski to pojazd demo zasilany skroplonym
gazem ziemnym LNG, testujący tę technologię na ulicach Warszawy
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rze mają już standardy ogólnoeuropejskie, co oznacza, że każdy pojazd LNG
poruszający się po Europie może spokojnie u nas zatankować” – zauważył Karol
Wieczorek, przedstawiciel firmy Cryogas
M&T Poland, i dodał: „Natomiast jeśli
chodzi o politykę fiskalną, bo temat uregulowania prawnego z punktu widzenia
opłacalności samego paliwa wciąż powraca, widzimy stabilność. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że w perspektywie 2020 roku stawka podatku
akcyzowego powinna zostać utrzymana
na dotychczasowym poziomie”.
Część państw Unii Europejskiej tworzy też program Blue Corridors, w ramach którego mają powstać specjalne
korytarze transportowe dla ciężarówek
zasilanych LNG. Otwarta w Śremie pierwsza stacja do obsługi pojazdów ciężarowych zasilanych LNG to jeden z punktów programu Blue Corridors. Według
planów korytarze takie do 2025 r. powinny zostać utworzone już na całym terytorium UE.

Zdjęcia: © K. Biskupska

| TECHNIKA |

CERTUS 3 – diagnostyka
klasy premium
Podczas tegorocznej edycji Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu
zaprezentowana została trzecia generacja linii diagnostycznej CERTUS. Konstrukcja
nagrodzona też Złotym Medalem MTP została opracowana przez firmę WSOP.

rzecia generacja linii diagnostycznej CERTUS ma całkowicie nowe,
od podstaw zaprojektowane i produkowane w Polsce części mechaniczne.
Ich budowa w sposób zasadniczy wpływa
na trwałość oraz podnosi precyzję pomiaru.
Na bazie kilkunastoletnich doświadczeń
z importowanymi liniami, WSOP wypracowało nową konstrukcję, aby wyeliminować niesprawdzone rozwiązania.
Projektując części podłogowe linii
CERTUS 3, świadomie odrzucono proste
rozwiązania konstrukcyjne stosowane
przez niektórych producentów. W urządzeniu rolkowym zastosowano skrzynię
samonośną, dającą szersze możliwości
rozbudowy, możliwy jest np. montaż
układu podnoszenia rolek stosowany
jako element symulatora obciążenia.
Urządzenia zyskały także solidne i grube
blachy (miejscami nawet 15 mm), co
znacząco zwiększa ich trwałość. Zrezygnowano także z „oszczędnościowej”
konstrukcji płyty zbieżności, która bywa
najsłabszym ogniwem całej linii. Ten typ
oszczędnej budowy minimalizuje wprawdzie wymiary płyty (i tym samym koszt
produkcji), ale jednocześnie utrudnia precyzyjny pomiar oraz zmniejsza wytrzymałość urządzenia. Dlatego płyta CERTUS 3
ma całkowicie nową, solidną konstrukcję.
Zastosowanie metalowych, wymiennych
bieżni i wałeczków tocznych dodatkowo
zwiększa jej trwałość i odporność na
trudne warunki eksploatacji.

Tester amortyzatorów wykorzystuje
metodę Boge, bo ma ona szersze możliwości diagnostyczne niż metoda Eusama. Urządzenie CERTUS pozwala na
ocenę tłumienia zawieszeń klasycznych
oraz tych o charakterystyce progresywnej. Solidne wzmocnienie testera amortyzatorów gwarantuje bezpieczny przejazd nawet bardzo ciężkich pojazdów po
całej powierzchni urządzenia bez obawy
o jego uszkodzenie.
Urządzenie rolkowe ma rolkę środkową o zwiększonej średnicy – pozwala
to wyeliminować niekontrolowany poślizg i możliwe uszkodzenia opon. Starano się również wyeliminować potencjalne ogniska korozji. Dla przykładu:
osłony łańcuchów w rolkach są gięte,
a nie spawane, a przez to mniej narażone
na korozję. Łączenie kluczowych elementów wykonane jest spawem ciągłym, a następnie szlifowane, aby uniknąć ognisk
korozji i poprawić estetykę urządzenia.

Pierwsza generacja linii diagnostycznej
CERTUS pojawiła się na rynku w 2009 r.
Rok 2011 to druga generacja CERTUS
EVO2. Najistotniejszą modernizacją był
całkowicie nowy, autorski, zaprojektowany i produkowany w Polsce sterownik,
który zarządza pracą wszystkich urządzeń wchodzących w skład linii. Zwieńczeniem prac był Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich otrzymany
w 2014 r. Trzecia generacja CERTUSA
została wprowadzona w 2015 r. – linia
diagnostyczna otrzymała zupełnie nowe
części podłogowe. Pulpit sterujący został
nagrodzony złotą statuetką w prestiżowym międzynarodowym konkursie wzornictwa przemysłowego POPAI Awards
w Paryżu. Symbolicznym zakończeniem
tworzenia linii CERTUS 3 jest otrzymany
Złoty Medal MTP w 2016 r.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © WSOP
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ZF Services na temat drgań
skrętnych w pojeździe

Grzegorz Fedorowicz

Często w konstrukcji współczesnych wielostopniowych tłumików drgań skrętnych
w tarczach sprzęgłowych wymagany jest tzw. luz wstępny, który bywa mylnie
traktowany jako wada. Przeanalizujmy zatem występowanie drgań skrętnych
w pojeździe oraz efektywne ich tłumienie.

Uproszczony model
układu przeniesienia
napędu składający
się z czterech
drgających mas.
Drgania i towarzyszące
im hałasy osiągają
swoje maksimum
w obszarze przechodzenia przez zakres
drgań rezonansowych.

kład przeniesienia napędu w pojazdach
składa się z silnika, sprzęgła, skrzyni biegów, przegubów, wału napędowego oraz
napędzanych kół. Biorąc pod uwagę komfort podróży oraz wpływ ciężaru całego układu, musi on zostać relatywnie elastycznie zestrojony w stosunku do
działających na niego momentów obrotowych.
Drgania występujące w układzie przeniesienia
napędu i jego podzespołach zwiększają zużycie jego
elementów oraz generują hałas. Jak wiadomo,
drgania o charakterze skrętnym oraz towarzyszące
im hałasy w układzie przeniesienia napędu można
znacznie zredukować przez zmniejszenie sztywności skrętnej w układzie pomiędzy silnikiem
a skrzynią biegów. Służy do tego tłumik drgań
skrętnych w tarczach sprzęgłowych.

Drgania skrętne
Do wystąpienia drgań skrętnych w układzie napędowym współczesnych pojazdów prowadzą
m.in. szybkie zmiany momentu obrotowego wynikające z niepowtarzalności cykli pracy w poszczególnych cylindrach, generujące zmienne
przyspieszenia kątowe na wale korbowym, zmiany
obciążenia układu poprzez dynamiczne przyspieszanie pojazdu oraz zmiany sztywności w układzie
sprzęgła prowadzące do występowania drgań
skrętnych w układzie napędowym.

Podstawowym zadaniem, jakie spełnia w tarczy sprzęgłowej tłumik drgań skrętnych, jest
przeniesienie częstotliwości układu drgań własnych silnika poza obszar częstotliwości
rezonansowej skrzyni biegów oraz obniżenie amplitudy tych drgań
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Przykład poglądowej filtracji drgań w tarczach sprzęgłowych z tłumikiem
drgań skrętnych. Rezonans drgań własnych (tzw. trzecia harmoniczna rezonansowa) przy
włączonym biegu, w zależności od typu pojazdu, występuje najczęściej w zakresie 40–70 Hz.
Oznacza to, że są to częstotliwości występujące dla prędkości obrotowych towarzyszących
użytkowym prędkościom jazdy. Konstruktorzy starają się minimalizować występowanie hałasów
oraz redukować te drgania, tak aby pojawiały się poza użytecznym zakresem prędkości obrotowej silnika. Zastosowanie tłumika drgań skrętnych dostrojonego do prędkości obrotowej biegu
jałowego w tarczach sprzęgłowych pozwoliło przesunąć występowanie tych drgań rezonansowych
do zakresu 7–15 Hz, czyli znacznie poniżej częstotliwości obrotów biegu jałowego. Jeżeli zastosowanie tłumika w tarczy sprzęgłowej nie jest możliwe, wówczas tłumienie przenosi się na koło
zamachowe poprzez zastosowanie dwumasowego koła zamachowego.

W tarczach sprzęgłowych najnowszej generacji stosuje się najczęściej trzystopniowy układ tłumienia drgań skrętnych. Zawiera on takie elementy,
jak tarcza zabierakowa, przeciwtarcza oraz sprężyny śrubowe o różnych sztywnościach – stopniach tłumienia (umiejscawiane w oknach ich
łożyskowania w obudowie tarczy sprzęgła). Występują też pierścienie cierne oraz dociskające je sprężyny stożkowe, piórowe lub talerzowe.
Sprężyny tarcz sprzęgłowych umożliwiają kątowy skręt piasty w kierunku obwodowym (nawet do 18° w tarczach sprzęgłowych o mniejszych
średnicach). Zmieniając sztywności sprężyn oraz ich wielkość, możliwe jest osiągnięcie zróżnicowanych charakterystyk tłumienia drgań.
Wielostopniowe tłumienie pozwala na uzyskanie progresywnej charakterystyki tłumienia. Dodatkowo w układzie często stosuje się
osobne tłumiki drgań (tzw. wstępnych obrotów biegu jałowego).
W tarczach sprzęgłowych jako elementy tłumiące wykorzystuje się pierścienie cierne, przez które
tłumienie realizowane jest w wyniku tarcia występującego pomiędzy tymi elementami.

Nowoczesna konstrukcja tarczy sprzęgłowej z 3-stopniowym tłumikiem drgań
skrętnych. Konstrukcje tłumików drgań skrętnych mogą być różne. Z reguły w tarczach
sprzęgłowych stosowanych w pojazdach użytkowych występuje sześć, siedem lub osiem
sprężyn śrubowych o różnych charakterystykach. Pozwalają one na zróżnicowanie kątów
obrotu nawet do 18°, w zależności od wykonania.

Drgania te objawiają się hałasami dochodzącymi
ze skrzyni biegów (uderzenia zębów kół zębatych
i klekotanie), są one również przenoszone na elementy karoserii (głównie na skutek drgań wzdłużnych). Hałas zależny jest też od luzów na kołach
zębatych, lepkości oleju przekładniowego oraz
łożyskowania wału korbowego i elementów przeniesienia napędu. W celu przeciwdziałania zjawisku
nadmiernych drgań skrętnych musi być znana przyczyna ich występowania oraz częstotliwość własna
całego układu przeniesienia napędu.
Koncern ZF poświęca wiele uwagi badaniu drgań
skrętnych oraz projektowaniu efektywnych układów
ich tłumienia. W efekcie z jednej strony podnoszony jest komfort kierowcy i pasażerów, a z drugiej następuje skuteczniejsze wykorzystanie zakresu pracy nowoczesnego silnika.

Zdjęcia: © ZF Services
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Za pięć dwunasta:
VW Crafter z Wrześni

Dariusz Piernikarski

Korzystając z zaproszenia
VW Samochody Użytkowe Polska,
w ostatnich dniach marca zobaczyliśmy,
jak obecnie wygląda stan prac
wyposażeniowych w fabryce Volkswagena,
w której już od jesieni tego roku będzie
produkowany nowy VW Crafter i jego
bliski krewniak – MAN TGE.

marca minęły dokładnie dwa
lata od ogłoszenia decyzji
o lokalizacji nowej fabryki
samochodów użytkowych Volkswagen.
Nowy zakład w Białężycach k. Wrześni
stanie się obok zakładu w Poznaniu drugim ośrodkiem produkcyjnym Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce.
Volkswagen Poznań istnieje już od ponad dwudziestu lat, od ponad dziesięciu
lat produkowane są tam modele Caddy
i Transporter, skąd trafiają na rynki samochodowe na całym świecie.
Tymczasem Zakład Volkswagen Crafter w Białężycach jest już w 80 procentach gotowy, a w październiku 2016 r.
ma się rozpocząć produkcja seryjna. To
właśnie stąd wyjeżdżać będzie VW Crafter w kilkudziesięciu wariantach dosto-

sowanych do potrzeb klientów z całego
świata. Nowa fabryka w Białężycach
położona jest 50 km na wschód od Poznania i będzie pod każdym względem korzystała z bliskiej lokalizacji Volkswagen Poznań w Antoninku – i to zarówno
w zakresie produkcji, logistyki, dostawców, jak i przede wszystkim z doświadczenia pracowników.
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Fabryka w liczbach
Przygotowując nową fabrykę Craftera, zakupiono działkę o gigantycznej
powierzchni 220 ha, co odpowiada wielkości 300 boisk piłkarskich. Obecna fabryka zajmuje tylko połowę tego obszaru,
jest więc sporo miejsca na ewentualną
rozbudowę, co pokazuje nadzieje i oczekiwania, jakie firma Volkswagen łączy
z nowym obiektem.
Od wbicia pierwszej łopaty do zakończenia prawie całej budowy upłynęło
około 12 miesięcy intensywnych prac

Schematyczne przedstawienie harmonogramu
prac związanych z budową fabryki VW
w Białężycach k. Wrześni i rozpoczęciem
produkcji nowego modelu VW Crafter
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Fabryka VW Crafter pod koniec marca
2016 r. – kolos powoli budzi się do życia

budowlanych. Samo przygotowanie terenu wiązało się z koniecznością przemieszczenia 1 000 000 m3 ziemi (miliona
metrów sześciennych), co w przeliczeniu oznacza 38 460 kursów dla typowych naczep wywrotek stalowych halfpipe o pojemności 26 m3. Budując hale
produkcyjne, wylano 50 tys. m3 betonu
i zużyto 8 tys. t stali zbrojeniowej, położono również 15 km różnego rodzaju
rur o średnicach dochodzących do 2 m
i wykorzystano 22 tys. t konstrukcji stalowych, 270 tys. m2 blachy trapezowej
i 35 tys. m2 innych materiałów elewacyjnych. Hale produkcyjne zbudowano
zgodnie z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w tym zakresie – podstawę
ich konstrukcji stanowi 3500 słupów
nośnych zakotwiczonych w podłożu na
głębokości do 60 m. Cały projekt stanowił olbrzymie wyzwanie logistyczne w zakresie zaopatrzenia budowy – o skali
przedsięwzięcia może świadczyć choćby
to, że na miejscu zbudowano 3 fabryki
betonu, dzięki czemu przyspieszono i skrócono dostawy na plac budowy.
Bez wątpienia jest to ogromne osiągnięcie wszystkich biorących udział w procesie budowy: podwykonawców, firm
oraz pracowników działu planowania.
W szczytowym okresie na budowie wrzesińskiej fabryki Volkswagena pracowało
około 3500 pracowników firm budowlanych. Do tej pory szkolenia z zakresu
BHP przeszło już blisko 19 tys. osób.

Trochę o produkcji
Na terenie fabryki działać będzie
nowoczesna spawalnia (powierzchnia
98,2 tys. m2), czyli hala budowy karo-

serii, lakiernia (70,42 tys m2), hala montażu (107 tys. m2), park dostawców
(34,56 tys. m2), dział zabudów specjalnych (13,49 tys. m2) oraz prototypownia
wraz z powierzchniami logistycznymi
i infrastrukturą. Fabryka zaplanowana
została według najnowszych rozwiązań – jest kompaktowa z usytuowanym
w środku zakładu biurem, budynkami
położonymi w bliskiej odległości i krótkimi drogami transportu między poszczególnymi halami.

dzie powstawać zgodnie z najwyższymi
standardami, jakie obowiązują obecnie
na liniach produkcyjnych. Zakład w Białężycach docelowo będzie mieć wskaźnik automatyzacji na poziomie 65–70%
na obszarze spawalni (roboty spawalnicze). Jest to konieczne, ponieważ rozmiar
i złożoność budowy nadwozia Craftera wymagają olbrzymiej precyzji i zautomatyzowania procesu produkcyjnego przy
jednoczesnym zachowaniu wydajności,
z jaką samochód jest produkowany.

W marcu br. hale produkcyjne nowej fabryki Volkswagena miały już niemal kompletne instalacje
wewnętrzne i maszyny, dokonywane były odbiory techniczne i trwało testowanie przed produkcją

W spawalni pracować będzie 437 robotów najnowszej generacji – w tym roboty do zgrzewania laserowego, tworzące
elastyczny system produkcyjny z wysoką
wariantowością na jednej linii produkcyjnej. Do skompletowania nadwozia
konieczne jest m.in. wykonanie ok. 6000
zgrzewów punktowych. Wykorzystane
zostaną również nowe technologie nakładania kleju (tzw. E-Swirl). VW Crafter bę-

Praca lakierni ma się cechować niewielką szkodliwością dla środowiska naturalnego i wysoką wydajnością realizowanych tam procesów. W lakierni
zastosowano innowacyjne procesy przygotowania wstępnego karoserii i lakierowania, instalując m.in. największy na
świecie system PVC-Lafette-Roboter,
Bell-Bell BC/CC, wprowadzając nową
ge nerację technologii aplikacji Eco-
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Charge C, suchą dekantację w procesach aplikacji materiałów lakierniczych.
W efekcie uzyskano małe zużycie energii, powstaje też mało wody odpadowej,
która jest odzyskiwana w procesie recyklingu, zoptymalizowano również wykorzystanie powietrza. Obok lakierni wybudowano magazyn buforowy mieszczący
250 pomalowanych nadwozi. Ma on zapewnić 70% zapotrzebowania między
poszczególnymi zmianami.
Montaż pozwala na uzyskanie dużej
różnorodności wariantów podwozia na
jednej linii transportowej – nowy Crafter bowiem ma mieć 51 wariantów konstrukcyjnych. Po raz pierwszy w fabryce
koncernu Volkswagen zastosowano jednolity system sterowania produkcją dla
wszystkich obszarów (lakierni, spawalni,
montażu). Automatyzacja procesów montażowych jest stosunkowo niewielka,
obejmuje m.in. wklejanie szyby przedniej oraz zabudowę podłogi drewnianej.
Podmontaż (w sumie 7 odcinków) realizowany jest równolegle do głównej linii.
Obejmuje on takie podzespoły, jak silnik
i skrzynia biegów, elementy podwozia,
kompletne drzwi (które będą lakierowane razem z nadwoziem, a następnie
zdemontowane) oraz kokpit. Silniki wraz
ze skrzyniami biegów będą dojeżdżać na
bezzałogowych wózkach samobieżnych,
następnie będą łączone z podwoziem. Połączenie niemal kompletnej ramy podwozia z nadwoziem to tzw. wesele.
W sumie główna linia montażowa
ma długość 2,8 km, a ponieważ sama
hala ma 850 m długości, to linia w pewnym sensie meandruje, Crafter powstaje
w 120 taktach montażowych, z których
każdy trwa 3,4 minuty. Zaopatrzenie
w części niezbędne do produkcji odbywa
się na bieżąco, wykorzystywane są w tym
celu odrębne 3 linie transportowe.
W parku logistycznym działać ma 7–8
firm zewnętrznych, których zadaniem
będzie dostawa komponentów na linie
produkcyjne, jest też oczywiście dział
utrzymania ruchu mający zapewnić zaopatrzenie budynków w energię elektryczną, ogrzewanie, wodę czy odprowadzenie ścieków i utylizację innych
odpadów produkcyjnych.
Obecnie trwa wyposażanie całej fabryki w urządzenia produkcyjne, dokonano już pierwszych odbiorów technicznych, a personel zakładu – prawie
1300 osób – przechodzi intensywne
szkolenia. Pracownicy przeprowadzili

Najnowsze technologie
montażu nadwozi wymagają wysokiego poziomu
zrobotyzowania prac spawalniczych – w fabryce
Craftera zajmie się tym
437 robotów

Główny ciąg produkcyjny
ma długość 850 m, podzielony jest na 7 odcinków produkcyjnych,
stoły rolkowe ułatwiają
przekazywanie drobnych
komponentów między
stanowiskami

się z tymczasowych kontenerów do docelowych biur. Na ukończeniu jest budowa parkingów i wewnętrznych dróg
dojazdowych. Wszystko przebiega zgodnie z planem.

rozlokowani polscy i zagraniczni dostawcy, co spowoduje zwiększenie zatrudnienia w regionie.

Najważniejsza jest załoga

O nowym Volkswagenie Crafterze
jeszcze niewiele wiadomo. Ten samochód dostawczy o dopuszczalnej masie
całkowitej do 5,5 t ma być produkowany
ogólnie w 51 wariantach dostosowanych
do różnych zastosowań, w 3 rozstawach
osi, z 3 wysokościami dachu, w typowych
wersjach konfiguracji układu napędowego, zatem z napędem na oś przednią
lub tylną, a także w wersji 4×4. Podczas
zwiedzania fabryki widzieliśmy w halach zamaskowane pojazdy bądź nieskompletowane i niepolakierowane nadwozia bez szyb, drzwi czy maski przedniej.
To jednak jeszcze zbyt mało, by powiedzieć, jak w rzeczywistości będzie wyglądać nowy Crafter. Od rozpoczęcia
produkcji w październiku (planowana
data to 24.10) do końca 2016 r. Volkswagen zamierza wyprodukować ok. 2500
samochodów. Wiosną 2017 r. rozpocznie
się produkcja na 2 zmiany, docelowo (jesień 2017 r.) samochody będą produkowane w systemie 3-zmianowym.

Równolegle z dokańczaniem inwestycji budowlanych i wyposażaniem hal
w infrastrukturę produkcyjną trwa proces rekrutacji na stanowiska produkcyjne i specjalistyczne. Poszukiwani są
operatorzy maszyn i urządzeń, blacharze
i lakiernicy natryskowi. Istnieje również
duże zapotrzebowanie na specjalistów
od finansów, szczególnie controllingu
i rachunkowości, a także specjalistów
z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz zarządzania częściami
zakupowymi. W związku z wysoką automatyzacją nowego zakładu poszukiwani także automatycy do działu utrzymania ruchu.
Przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych (trzy zmiany) pracować tu będzie 3000 osób, w tym 2300
pracowników bezpośrednio na produkcji – w tym ok. 10% kobiet. Produkowanych będzie 17 samochodów na godzinę, czyli 380 na dobę. Docelowe
możliwości produkcyjne nowej fabryki
wynoszą 100 tys. samochodów rocznie.
Dodatkowo w otoczeniu zakładu będą
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Dostawczy Hyundai H350

Piotr Ignaciuk

Obecność azjatyckich marek samochodów osobowych to w Europie nic
niezwykłego. Wśród dalekowschodnich samochodów użytkowych można spotkać
głównie pojazdy dostawcze i są to zwykle marki japońskie. Od jesieni ubiegłego
roku w segmencie do 3,5 t dmc. dołączył do nich koreański Hyundai H350.

yundai H350 był projektowany
z myślą o rynku europejskim. Już
na pierwszy rzut oka na bryłę pojazdu widoczne jest duże podobieństwo
do istniejących konstrukcji Mercedesa,
Volkswagena czy Iveco. H350 jest już
drugim samochodem dostawczym.
W porównaniu z mniejszym H100
jego przestrzeń ładunkowa ma maksymalne wymiary: 3,78×1,80×1,96 m, czyli
12,9 m3 (w H100 to ok. 3,0×1,3×1,5 m).
Produkcja realizowana jest w Karsan,

w Turcji. Zadecydowały tu prawdopodobnie względy ekonomiczne: niższe niż
w Europie koszty płac oraz podatki. Z reguły niskie koszty produkcji pozwalają na
obniżenie ceny, ale czasami są jedną
z przyczyn słabszej jakości produktu.
Jednak w tym przypadku dostawczy
Hyundai H350 ma cechować się wysoką
jakością potwierdzoną długimi badaniami
prototypów oraz długim, bo trzyletnim
okresem gwarancyjnym na uszkodzenia
mechaniczne bez limitu przebiegu.

Jeśli pamiętamy początki ekspansji
firm koreańskich na rynki europejskie,
to wiemy, że były to zwykle towary głównie konkurencyjne cenowo w stosunku
do innych produktów. Cena była swoistym wabikiem dla potencjalnego klienta.
W tym przypadku cena modelu podstawowego oferowanego na rynku krajowym
wynosi ok. 117 tys. zł i jest porównywalna
z cenami konkurencji. Czynnikiem przyciągającym klientów natomiast ma być
wspomniany wydłużony okres gwaran-
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cyjny bez limitu przebiegu. Samochody
dostawcze wykorzystywane są zwykle
w dystrybucji oraz usługach, gdzie bardzo często spotykane są roczne przebiegi rzędu kilkudziesięciu (a nawet stu)
tys. km, niczym niezwykłym jest również
okresowe przeładowanie pojazdu. Jeśli
nowy Hyundai H350 ma odnieść sukces
na rynku, to musi sprostać tym wyzwaniom. Oprócz tego wymienione zastosowania wymagają punktualności realizowanych dostaw lub usług, co wymusza,
by sprzęt charakteryzowała gotowość
do realizacji zadań roboczych. Możemy
to osiągnąć poprzez niską awaryjność
lub łatwość i szybkość wykonywania napraw. Jeśli uwzględnimy, że zawiedziony
klient zwykle nie wraca do danej marki,
to mamy kolejny ważny warunek rynkowego sukcesu pojazdu.
Testowany przez nas Hyundai H350
to samochód z silnikiem o mocy 170 KM
(125 kW) w wersji furgon o długości
całkowitej 6,2 m, szerokości 2,44 m i rozstawie osi 3,67 m. Wersja ta ma największą pojemność przestrzeni ładunkowej –
12,9 m3, a jej ładowność wynosi 1700 kg.
Podłoga w ładowni znajduje się na wysokości ok. 0,75 m. Dla potencjalnych nabywców są do wyboru dwa typy silników
Diesla o pojemności 2,5 dm3 i mocach
150 lub 170 KM (110 lub 125 kW), dla
których okres pomiędzy kolejnymi obsługami – wymianami oleju – określono na
30 tys. km lub co 24 miesiące. Maksy-

malny moment obrotowy silnika o mocy
150 KM wynosi 373 Nm i jest uzyskiwany w przedziale prędkości obrotowych od 1500 do 2500 obr/min. W przypadku silnika o mocy 170 KM moment
obrotowy to 422 Nm. Moc z silnika przenoszona jest poprzez manualną sześciobiegową skrzynię przekładniową na
hipoidalną przekładnię główną o stałym
przełożeniu.
Zastosowanie napędu na tylną bardziej obciążoną oś w przypadku pojazdu dostawczego pozwala na lepsze
wykorzystanie momentu napędowego.
Zwiększając nacisk, zwiększamy tarcie
koło–nawierzchnia drogi. Rozwiązanie
to pozwala na uzyskanie dużej ilości wolnego miejsca w przedziale silnikowym
pojazdu. Zapewnia to swobodny dostęp
do silnika i osprzętu już po podniesieniu

maski. Łatwy dostęp do osprzętu i głowicy silnika jest istotny ze względu na czas
przewidziany na wykonanie niektórych
napraw. Jak się wydaje, wydłużony okres
gwarancyjny bez limitu przebiegu będzie
sprzyjał konieczności wykonywania napraw układu wtryskowego, a konkretnie wtryskiwaczy. W tym przypadku ich
uszkodzenia nie muszą mieć charakteru
awaryjnego, ale mogą wynikać z normalnego zużycia eksploatacyjnego. Należy
mieć nadzieję, że producent uwzględnił
ten aspekt gwarancji i ewentualne naprawy będą wykonywane szybko i sprawnie.
Pojazd zbudowano na podwoziu samonośnym. Wzmocnienia płyty podłogowej – podłużnice pełnią funkcję ramy, do
której zamocowano elementy zawieszenia i układu napędowego. Producent zapewnia, że 75% elementów wykonano

Widoczny dostęp do osprzętu: alternatora
oraz układu hamulcowego
i ABS

Przestrzeń
ładunkowa
Hyundaia H350
w wersji furgon
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Wnętrze
kabiny
kierowcy

Zawieszenie i podwozie
Hyundaia
H350

z materiałów o podwyższonej wytrzymałości. Jeśli zestawimy to z informacją, że
pojazdy testowano w różnych warunkach
drogowych, to można wnioskować, że
powinny być one odporne na przeciążenia wynikające z ewentualnego przeładowania (co jest możliwe przy wykorzystaniu go w branży budowlanej). W jazdach
testowych wykorzystano wersję furgon
o ładowności 1400 kg i przestrzeni ładunkowej o objętości ok. 13 m3. Testowana
wersja była wyposażona w standardowe
zaczepy do mocowania ładunku w podłodze oraz listwy na ścianach pojazdu pozwalające na wykorzystanie typowych
pasów mocujących. Przesuwane drzwi
boczne oraz tylne umożliwiały swobodny
dostęp do przewożonych rzeczy – zastosowane rozwiązanie jest typowe dla
pojazdów tego rodzaju.
Tylne zawieszenie na resorach piórowych, a przednie na kolumnach MacPhersona wykazuje dość dużą sztywność, a pełny komfort jazdy uzyskujemy
dopiero po obciążeniu pojazdu. Sztywne,
odporne na przeciążenia zawieszenie
powinno mieć odpowiednią trwałość.
W Polsce oprócz nierównych nawierzchni na drogach lokalnych spotykamy
się z jeszcze jednym ważnym dla trwałości pojazdów problemem. Okres je-

sienno-zimowy trwa u nas ok. 5 miesięcy
i przez ten czas podwozie pojazdu narażone jest na oddziaływanie wody, a co
najistotniejsze – soli i piasku. Producent
daje 10 lat gwarancji na perforacje nadwozia, co w sumie może oznacza 50 miesięcy oddziaływania wody, soli i piasku.
Połączenie erozyjnego oddziaływania
piasku i korozyjnego soli może okazać się
zbyt silne dla niezabezpieczonych osłonami nadkoli i pomimo że wykonano je
z materiałów o zwiększonej odporności
na korozję i tak ulegną korozji znacznie
wcześniej niż gwarantowane 10 lat.
Pierwszym mankamentem zauważonym podczas jazdy był brak możliwości regulacji lusterek zewnętrznych
z wnętrza pojazdu. Wyposażenie w wewnętrzny układ regulacji lusterek jest
dziś już standardem. Podczas jazdy nieobciążonym pojazdem mamy wrażenie
braku stabilności – samochód jest dość
wrażliwy na boczne podmuchy wiatru.
W warunkach złej pogody i dużej wilgotności dużą sprawnością wykazał się

natomiast nawiew przedniej szyby usuwający zaparowanie prawie natychmiast
po włączeniu. Ogólnie poziom hałasu
w kabinie pojazdu w porównaniu z innymi samochodami tej kategorii subiektywnie wydawał się nieco wyższy.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to
miejsce pracy, to odczuwanie hałasu w kabinie kierowcy jest niedogodnością sprzyjającą szybszemu zmęczeniu.
Reasumując: nowy Hyundai został
opracowany jako typowy samochód dostawczy. Zastosowane rozwiązania mają
sprzyjać niskiej awaryjności oraz umożliwiać szybkie naprawy bieżące i obsługi.
Jak w każdym współczesnym pojeździe
wyposażenie opcjonalne oferowane z dopłatą jest dostosowywane do wymagań
odbiorcy. W walce o klienta Hyundai
jako swój atut wybrał wydłużenie okresu
gwarancyjnego, ufając w poprawność
przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych
i wysoką jakość wykonania pojazdu.

Zdjęcia: © P. Ignaciuk
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Warsaw Bus Expo 2016

Piotr Muskała

W dniach 15–17 marca na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbyła się
pierwsza edycja nowych targów autobusowych – Warsaw Bus Expo.

o nowe wydarzenie targowe poświęcone jest branży publicznego
transportu zbiorowego. Ma być
platformą spotkań czołowych przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących
się transportem publicznym, producentów
pojazdów, części i wyposażenia, najnowszych systemów biletowych oraz informatycznych z firmami i konsumentami.

Wystawa
Organizatorzy postawili sobie kilka
ambitnych celów, wśród których wymieniają: prezentację aktualnego poziomu
rozwoju systemów transportowych w Polsce, Europie i na świecie, stworzenie platformy do spotkań producentów taboru,
urządzeń wspomagających transport
publiczny, dostawców rozwiązań informatycznych, podzespołów i wyposażenia pojazdów oraz dostawców rozwiązań infrastruktury transportu miejskiego,
prezentację pojazdów dla: transportu
turystycznego, międzymiastowego oraz
podmiejskiego i miejskiego. Intencją organizatorów jest, żeby Warsaw Bus Expo
na stałe zagościło w kalendarzu najważniejszych imprez branży transportu
publicznego w kraju.

Polską premierę miał nowy MAN Lion’s Intercity, będący następcą modeli Lion’s Regio.
Na targach zaprezentowano wersję o długości 12,2 m. Autobus powstaje w tureckich
zakładach firmy w Ankarze. Na stoisku niemieckiego producenta można było obejrzeć
jeszcze dwa pojazdy: miejski hybrydowy Lion’s City Hybrid i turystyczny Lion’s Coach

Ważną premierą w segmencie autobusów miejskich był turecki
midibus Otokar Kent. Ten niskopodłogowy autobus o długości
10,8 m zabiera na pokład niemal 100 osób. Wyposażony w podzespoły sprawdzonych producentów i oferowany po atrakcyjnej
cenie ma szansę osiągnąć w Polsce dobrą pozycję na rynku.
Dystrybucją Kenta zajmie się firma Trans Bus Technik
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Na targach zadebiutowała spółka Ursus Bus, która zaprezentowała elektryczny midibus City Smile – pierwszy autobus pokazany
na targach po połączeniu autobusowych oddziałów Ursusa
i AMZ-Kutno. Rodzina autobusów City Smile będzie teraz produkowana w Lublinie i obejmie miejskie autobusy niskopodłogowe
zasilane silnikami Diesla i elektrycznymi oraz trolejbusy. Dotychczasowy 12-metrowy elektryk Ursusa – Ekovolt zostanie zastąpiony pojazdem nawiązującym do rodziny City Smile

Miłym akcentem targów był powrót po latach przerwy na polski
rynek bałkańskiego Sanosa. Firma GSP Polska z Krapkowic zaprezentowała na swoim stoisku autobus lokalny przypominający
Mercedesa O407 (S213) i turystyczny model S415 nawiązujący
do Mercedesa O404, a co ciekawe – z silnikiem MAN-a.
Pojazdy powstają w oparciu o podzespoły Mercedes-Benz
na bazie licencji sprzed wielu lat

Scania zaprezentowała
niskopodłogowy miejski
model Omniwide, międzymiastowy Touring
(w barwach nowego
projektu Super-PKS
oraz firmy ModlinBus)

Interesująco wyglądało
stoisko firmy JI Service
& Aurex, gdzie pokazano
pojazdy trzech marek.
Był to białoruski Neman
420224 na podwoziu
Iveco, ukraiński ZAZ A10C
oraz również ukraiński
Ataman na podwoziu
Isuzu. Wszystkie te pojazdy dostępne są z silnikami Euro VI, choć obecnie sprowadzane są
ze starszej generacji
silnikami jako pojazdy
używane

Podczas pierwszej edycji Warsaw Bus
Expo odbyło się zaskakująco dużo polskich premier nowych modeli autobusów.
Pokazuje to, że nowe targi mają ambicję
stać się ważnym wydarzeniem w branży.
Innym ciekawym aspektem był znaczący
udział producentów z dawnego bloku
wschodniego przy braku liderów krajowych (na targach zabrakło m.in. Solarisa). Wystawiane pojazdy przeznaczone
były w dużej mierze do transportu lokalnego i regionalnego, a także częściowo dla
klientów z branży turystycznej z mniej
zasobnym portfelem. Co ciekawe, oferta
targowa pokrywała się z oczekiwaniami
związanymi z nowymi ustaleniami prawnymi w Polsce w zakresie transportu regionalnego, wprowadzanymi przez nową
ustawę dotyczącą transportu zbiorowego.
Może wreszcie nadszedł długo oczekiwany
czas odnowienia taboru w tym obszarze
przewozów?

Komponenty i wydarzenia
towarzyszące
Podczas targów całkiem licznie zaprezentowali się producenci komponentów autobusowych oraz wyposażenia
warsztatowego. Ponadto targom towarzyszyła konferencja branżowa. Tematem
przewodnim konferencji było hasło „Bez-
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pieczny pasażer w komfortowych warunkach”. W ramach konferencji omówiono
liczne zagadnienia, zwracając uwagę m.in.
na rozwój, strategię i organizację drogowego transportu publicznego w świetle
nowego prawa transportowego, fundusze
unijne na lata 2014–2020 w transporcie
publicznym i na lata 2016–2020 w transporcie miejskim, nowoczesne rozwiązania
poprawiające bezpieczeństwo w środkach
komunikacji i w zarządzaniu dworcami
czy ergonomię pracy kierowcy jako warunek bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Dla kierowców przygotowano
konkurs jazdy po specjalnym torze.

Aż dwie premiery przygotował MAZ Auto Poland. Były to miejskie modele 206
z silnikami Euro VI wysokoprężnym i zasilanym CNG. Firma Glaspo Motors
przedstawiła bliźniaczy do MAZ-a autobus G-MIDI

Podsumowanie
Branżowe imprezy targowe od lat cieszą się dużym zainteresowaniem producentów, przewoźników, prasy i indywidualnych zwiedzających. Dla producentów
są okazją do uroczystego przedstawiania nowych modeli pojazdów i rozwiązań konstrukcyjnych, dla przewoźników
szansą na zapoznanie się z nowościami
rynku. W ostatnich latach zmienił się
jednak nieco ich charakter i podczas targów coraz rzadziej pojazdy się sprzedaje. Warsaw Bus Expo to nowe wydarzenie, które wydaje się, że wypełniło
pewną niszę.
Zaprezentowano pojazdy produkowane przez firmy, które po transformacji zniknęły z naszego rynku, zastąpione
używanymi autobusami z Zachodu. Firma
GSP mająca w swojej ofercie pojazdy firm
popularnych w Polsce w minionej epoce:
Sanos, Raba i TAM, zapowiada wprowadzanie na rynek kolejnych marek historycznych. Bardzo atrakcyjne ceny nowych
Sanosów i ich sprawdzone konstrukcje
wróżą sukces rynkowy. Czy tak się stanie? Czas pokaże.
Dziś, szczególnie w kontekście upadku
Jelcza i poważnych problemów Autosana, marki bałkańskie, czeskie, ukraińskie i białoruskie mają przed sobą dużą
szansę zdobycia tej części polskiego rynku,
gdzie działają użytkownicy, których nie
stać na nowe modele znanych producentów, a też chcieliby wreszcie zacząć wozić pasażerów nowymi, ekologicznymi
i bezpiecznymi autobusami. Sukces pierwszej edycji Warsaw Bus Expo wydaje się
dobrze wróżyć na przyszłość.

Firma MAR-Trans
wystawiła dwa
pojazdy na podwoziu
Iveco Daily. Były to
30-osobowe midibusy
turystyczne typu Rapido.
Firma ma w swojej ofercie inne midibusy turystyczne, regionalne
i miejskie na podwoziach
Mercedes-Benz i Iveco

Firma Wanicki zaprezentowała nowego Irizara i8.
To duży autokar, który
w ofercie hiszpańskiego
producenta zastąpi
Irizara PB. Egzemplarz
prezentowany na targach
miał 15 m długości
i 3 osie

Zdjęcia: © P. Muskała
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Czeski SOR powoli,
sukcesywnie zdobywa
coraz wyższą pozycję
na polskim rynku.
Ważną częścią oferty
SOR-a są pojazdy wyposażone w napęd alternatywny: gazowy
i elektryczny
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EvoBus Polska – stabilnie
na drodze wzrostu
W połowie marca uczestniczyliśmy w konferencji
prasowej zorganizowanej przez EvoBus Polska, na której
zarząd firmy podsumował najważniejsze osiągnięcia
ubiegłego roku i przedstawił perspektywy rozwoju.

iczba zagranicznych turystów
przybywających do Europy wzrosła
w roku 2015 do ponad 600 milionów, co daje wzrost o 5% w stosunku do
roku 2014. Pociąga to za sobą zwiększenie zapotrzebowania na usługi transportowe, z czego korzystają także przewoźnicy z Polski. Bardzo silna ekspansja
rynku przewozów dalekobieżnych z Europy Zachodniej powoduje wprowadzanie do oferty przewoźników coraz większej liczby tras z i do Polski. Rodzi to
dodatkowe szanse dla firmy EvoBus, ponieważ autobusy Mercedes-Benz i Setra
zapewniają doskonały poziom bezpieczeństwa oraz osiągają wysokie przebiegi
i niskie zużycie paliwa. Dlatego w ocenie przewoźników oferujących przewozy
na trasach dalekobieżnych i turystyczne
plasują się one na wysokim miejscu.
Firma EvoBus Polska sprzedała w roku
2015 łącznie 135 autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 t –
dało to firmie udział na poziomie 45%
w tym segmencie rynkowym. Szczególnie dobrze wypadła sprzedaż w segmencie autobusów turystycznych, co po
raz kolejny potwierdziło pozycję EvoBus
jako rynkowego lidera w Polsce. Równie
zadowalająco rozwija się sprzedaż autobusów używanych, realizowana przez
markę BusStore. Nabywców znalazło ponad 50 używanych pojazdów.
EvoBus Polska dysponuje obecnie 15
punktami serwisowymi na terenie Polski
i mimo że centralny magazyn części za-

miennych znajduje się w Ulm w Niemczech, to 80% części zamiennych jest dostępnych od ręki. Firma szczyci się także
tym, że części zamienne są produkowane
nawet do 15 lat po zaprzestaniu produkcji danego modelu autobusu. Klienci
cenią sobie także oferowane usługi, co
znalazło odzwierciedlenie we wzroście
umów serwisowych zawartych przez Omniplu, oraz umów leasingowych i umów
o finansowanie realizowanych przez
Mercedes-Benz Bank. W ubiegłym roku
przeszkolono 285 kierowców autobusów turystycznych w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Prowadzona
była również kampania bezpieczeństwa
skierowana do pasażerów, której głównym przesłaniem było uświadomienie
konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.
EvoBus Polska oczekuje, że w 2016 r.
w dalszym ciągu utrzyma się stabilna sytuacja na rynku autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej ośmiu
ton. Spodziewany jest również dalszy
wzrost sprzedaży – przesłanką jest m.in.
bardzo obiecująca sprzedaż i portfel zamówień w pierwszym kwartale br. Firma
EvoBus Polska podpisała umowę na dostawę ponad 50 miejskich autobusów
przegubowych dla MZA Warszawa.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © EvoBus Polska

Antonio Cavotta,
prezes zarządu EvoBus Polska

Osiągnęliśmy w roku 2015 dobry wynik i w dalszym ciągu utrzymaliśmy
pozycję rynkowego lidera w segmencie autobusów turystycznych. Nigdy
wcześniej na zakup naszych autobusów turystycznych nie zdecydowało
się tak wielu klientów jak w ubiegłym
roku. Wdrożyliśmy liczne działania
mające na celu jeszcze pełniejsze
ukierunkowanie naszej aktywności
na spełnianie oczekiwań klientów.
Coraz bardziej znaczący staje się dla
nas rynek wtórny autobusów używanych. Branża ta również rozwija się
bardzo pozytywnie. Wciąż rosnący
popyt na nasze usługi jest także potwierdzeniem, że płynące z ich zakupu korzyści ekonomiczne dostrzega
coraz więcej klientów.
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Nowe materiały w konstrukcji
nadwozi autobusów
Piotr Muskała

W ostatnich latach rozwój technologiczny w konstrukcjach autobusów dotyczy
przede wszystkim zagadnień poprawy bezpieczeństwa i komfortu oraz obniżenia
emisji zanieczyszczeń powietrza. Jednym ze sposobów realizacji tych wyzwań
jest zastosowanie nowych materiałów konstrukcyjnych.

© Constellium

Profil aluminiowy

To właśnie elementy nośne konstrukcji stanowią jeden z istotnych składników masy własnej pojazdu, w związku
z czym pożądana jest redukcja ich wagi.
Ramy i kratownice wykonuje się zwykle
ze spawanych profili stalowych (zamkniętych lub otwartych). Ich zabezpieczenie antykorozyjne opiera się na proce© P. Muskała

ozwój w zakresie materiałów stosowanych w konstrukcji autobusów objął w głównej mierze poszukiwanie materiałów o coraz niższej
masie. Ich zastosowanie daje szansę na
obniżenie zużycia energii (paliwa) przez
autobus, a co za tym idzie emisji spalin
(w tym dwutlenku węgla), ale również
możliwość zwiększenia pojemności pasażerskiej (dotyczy to zwłaszcza pojazdów miejskich) przy zachowaniu niezmienionych nacisków na osie.

Koncepcje
W sposobach konstruowania współczesnych autobusów można wyróżnić
dwie podstawowe koncepcje. Pierwsza,
bardziej klasyczna, wykorzystuje integralne podwozie (ramę), do którego, różnymi
technikami, mocowane są elementy nadwozia. Druga bazuje na przestrzennym,
samonośnym szkielecie nadwozia (tzw.
kratownicy) oraz montowanych do niego
elementach poszycia. Niezależnie od konstrukcji niezwykle ważna jest wytrzymałość poszczególnych elementów nośnych oraz ich odporność na korozję.
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Zastosowana
przez Solarisa
technologia
skin-on-skin
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Ze względu
na ochronę środowiska producenci
stosują nowoczesne lakiery

sie kataforezy zanurzeniowej (rozwiązanie wykorzystywane m.in. przez MAN-a,
Mercedesa i Iveco) lub na użyciu chromoniklowej stali kwasoodpornej (nierdzewnej). Takie rozwiązanie stosuje m.in.
polski Solaris. Innym, mniej typowym,
rozwiązaniem jest wykorzystanie w konstrukcji szkieletu skręcanych profili aluminiowych (robią to np. Scania i Volvo).
Poszycie boczne większości autobusów
wykonuje się obecnie ze stali nierdzewnej lub stopów aluminiowych. Niektórzy
producenci wykorzystują w tym celu
również materiały kompozytowe (o nich
w dalszej części artykułu). Ściany przednie i tylne wykonywane są najczęściej
z tworzyw sztucznych (kompozytów, laminatów). Warto jednak pamiętać, że
nadwozie autobusu to także elementy wyposażenia wnętrza. Tu również w znacznej części wykorzystuje się tworzywa
sztuczne i stopy różnych metali (w tym
stali nierdzewnej, aluminium i magnezu), ale także materiały pochodzenia
naturalnego. Od wielu lat konstrukcje
podłogi wykonywane są przez prawie
wszystkich producentów z wodoodpornej sklejki.

Trzy wyzwania: wytrzymałość,
odporność i niska masa
Wymienione rozwiązania i materiały
stosowane we współczesnej konstrukcji
nadwozi autobusowych umożliwiają wie-

© Daimler

Technologia klejenia szyb
jest obecnie najpopularniejsza

loletnią eksploatację bez wykonywania
kosztownych napraw blacharsko-lakierniczych czy ingerencji w elementy nośne
szkieletu nadwozia. Ponadto w konstrukcji stosowane są tzw. strefy kontrolowanego zgniotu oraz klatki bezpieczeństwa.
Strefa kontrolowanego zgniotu oznacza
taką konstrukcję przedniej części nadwozia autobusu, która w razie wypadku
ulega deformacji w kontrolowany, zaprojektowany sposób, zapewniając bezpieczeństwo ludziom. Klatka bezpieczeństwa to konstrukcja o sztywności
uniemożliwiającej deformację nadwozia
zagrażającą zdrowiu i życiu pasażerów
w razie przewrócenia się autobusu na
bok lub na dach.
Współczesny rozwój materiałoznawstwa w motoryzacji skupia się wokół
kilku głównych wyzwań:
• zwiększenie wytrzymałości przy jednoczesnym obniżeniu masy własnej,
• zwiększenie trwałości pojazdów i wydłużenie okresów międzynaprawczych,
• możliwość recyklingu,

• redukcja emisji szkodliwych związków podczas produkcji i po zakończeniu eksploatacji.

Kompozyty i polimery
Kompozyty to materiały łączące dwa
składniki (komponenty) o różnych właściwościach. Zasadą ich konstrukcji jest to,
że materiał powstały po połączeniu komponentów powinien mieć lepsze właściwości niż pojedyncze komponenty
składowe. Podstawowymi materiałami
stosowanymi w produkcji kompozytów
są: żywica poliestrowa, żywica epoksydowa, żelkot, mata szklana, tkaniny
z włókna szklanego oraz włókna węglowe. W zależności od właściwości kompozyty znajdują zastosowanie w wielu
podzespołach autobusowych, począwszy
od elementów poszycia nadwozia, na
osprzęcie mechanicznym skończywszy.
Elementy najczęściej wykonywane z kompozytów to: poszycie boczne, ściany czołowe i tylne, panele nadwozi, wypo-
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Nowoczesne
materiały stosuje
się również
we wnętrzach

©V

przykręcaniu fragmentów poszycia bocznego do nadwozia. Poprawia to estetykę
wykonania pojazdu i znacznie skraca
proces serwisowy, eliminując konieczność spawania lub klejenia stali i lakierowania. Szczególnym rodzajem kompozytów są laminaty, czyli tworzywa,
w których występują dwa rodzaje składników: wzmacniający (zbrojenie), układany w postaci warstw oraz wypełniający.
Warstwy wzmocnienia występują najczęściej w postaci jednokierunkowych
włókien ciągłych, tkanin lub mat z włókna ciętego. Kompozyty włókniste mogą
mieć osnowy polimerowe, metalowe lub
ceramiczne, przy czym wybór materiału
osnowy jest uwarunkowany głównie wymaganymi właściwościami mechanicznymi powłoki zewnętrznej. Najnowsze

olvo

W konstrukcji podwozia
najważniejsza jest wytrzymałość
gwarantująca bezpieczeństwo
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technologie produkcji laminatów opierają się na metodzie wtryskiwania podciśnieniowego (RTM). Cechuje się ona
możliwością uzyskania laminatu dwustronnie gładkiego (produkcja w formach
dwustronnych, zamkniętych), małą ilością lub brakiem nadlewek (możliwość
otrzymania produktu końcowego bez
dodatkowej obróbki) oraz mniejszą emisją
lotnych składników podczas procesu produkcji niż w tradycyjnej metodzie ręcznego laminowania.
Do najpopularniejszych syntetycznych tworzyw polimerowych wykorzystywanych w konstrukcji autobusów
należą: kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), polichlorek winylu (PCW), polietylen (PE), polipropylen
(PP) i polistyren (PS). Charakteryzują się

We współczesnych autobusach
wiele elementów
poszycia nadwozia wykonuje się
z materiałów
kompozytowych
© P. Muskała

sażenie zewnętrzne pojazdu (obudowy
lusterek, klamki, uchwyty, listwy ozdobne itp.), elementy konstrukcyjne wykończenia wnętrza, elementy osłonowe
podwozia, układu zawieszenia, paliwowego i wydechowego.
Materiały kompozytowe stosuje się
w konstrukcji autobusów coraz powszechniej ze względu na ich korzystne (np.
w porównaniu ze stopami metali) właściwości (wytrzymałość, sztywność, masa,
cena). Wielu wiodących producentów
autobusów w ciągu ostatnich kilku lat
zdecydowało się znacznie zwiększyć
udział materiałów kompozytowych. Dotyczy to przede wszystkim ich zastosowania w konstrukcji elementów poszycia
bocznego, które dotychczas w większości
autobusów było stalowe. Zastosowanie
w tej roli kompozytów otworzyło drogę
do nowego sposobu montażu poszycia
bocznego. Przykładem może być technologia skin-on-skin, zastosowana przez
Solaris w nowym Urbino, polegająca na
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Dla zapewnienia wysokiej trwałości autobusów
stosuje się różne metody zabezpieczenia antykorozyjnego. Jedną z nich jest wykorzystanie
stali nierdzewnej

© P. Muskała

wych, elementów deski rozdzielczej. Badania nad materiałami, które zapewnią
jednocześnie wytrzymałość i niską masę, skutkują próbami wykorzystania stopów coraz nowszych generacji. Przykładem mogą być stopy aluminium,
magnezu i tytanu, stale o podwyższonej
wytrzymałości typu AHSS (Advanced
High Strength Steel) oraz stale martenzytyczne (MSS).

one dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi oraz łatwością formowania.
Ma to niebagatelne znaczenie dla rozwoju wzornictwa wnętrz autobusów (i innych pojazdów samochodowych). Ich produkcja wykazuje się stosunkowo małą
energochłonnością. Współcześnie około
60% wnętrz autobusów wykonanych jest
z tworzyw polimerowych. Polimery wykorzystywane są najczęściej do produkcji obić foteli, produkcji desek rozdzielczych, elementów drzwi, przewodów,
przycisków, uszczelniaczy, połączeń elastycznych i tłumików drgań, nadkoli i in.
Polimery dają możliwość uzyskania niemal dowolnych kształtów, można je łatwo
barwić na dowolne kolory, są przy tym
lekkie i tanie. Ich kolejną zaletą jest
możliwość odtworzenia uszkodzonych
elementów wyposażenia wnętrza przy
użyciu druku w technologii 3D.

Aluminium
Aluminium wykorzystywane jest
głównie w formie stopu z innymi metalami, głównie krzemem, miedzią, magnezem i manganem. Stopy aluminium są
droższe w produkcji od stali, mają jednak od niej znacznie mniejszą masę, co
pozwala na uzyskanie oczekiwanych
efektów ekonomicznych i ekologicznych.
Ciężar właściwy aluminium jest niemal
trzykrotnie niższy niż stali.

Ciekawą koncepcję wykorzystania
aluminium w konstrukcji szkieletu autobusowego wykorzystuje Volvo. Szwedzki producent łączy profile stalowe i aluminiowe, przy czym aluminium służy
jako budulec centralnej części szkieletu
oraz dachu, natomiast przednia i tylna
sekcja są wykonywane ze stali. Do łączenia profili aluminiowych wykorzystywana jest opatentowana metoda skręcania.
Zastosowanie aluminium pozwala na
obniżenie masy własnej pojazdu (np.
o 550 kg w przypadku autobusu Volvo
7900 w porównaniu z poprzednią generacją 7700 produkowaną ze stali) i zapewnia pełną ochronę przed korozją.
Dodatkową zaletą aluminium z punktu
widzenia ochrony środowiska jest możliwość jego recyclingu po zakończeniu eksploatacji pojazdu. Przykładem autobusu,
którego konstrukcję w całości wykonano
z aluminium, jest Scania Citywide.

Inne materiały
Ważnym materiałem wykorzystywanym w produkcji autobusów są stopy
magnezu. Po raz pierwszy wykorzystano
je w konstrukcji autobusu już w latach
30. XX w. (Leyland). Współcześnie służą
do produkcji różnych elementów, w tym
m.in. ram foteli (magnez-aluminiumcynk), elementów konstrukcyjnych skrzyń
biegów, bloków silnika, misek olejo-
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Summary
In recent years, technological development in bus construction industry has concentrated on improving
safety and comfort and also lowering
emissions of air pollutants. Very important is the use of new materials.
Current development of materials
in the automotive industry centered around several major challenges: increase of the strength while
reducing the weight of their own, improvement of durability and lengthening the periods between technical reviews, possibility of recycling
and reduction of harmful emissions
during production and after the operation. Steel is being replaced with
composites and polymers, aluminum
and magnesium alloys. They allow
long-term operation without costly
repairs of body and paint or supporting body frame.
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Autobusy
do zadań specjalnych
Piotr Muskała

Autobus –
mobilne laboratorium do poboru krwi

© P. Muskała

Autobusy stanowią dobry materiał bazowy do konstrukcji interesujących samochodów
specjalnych, w szczególności różnego rodzaju mobilnych laboratoriów, biur, centrów
dowodzenia, zarządzania itp. Jako autobusy specjalne zakwalifikować można również
pojazdy przeznaczone do przewozu ludzi w nietypowym i trudnym terenie.

porównaniu z samochodami
ciężarowymi i dostawczymi autobusy są stosunkowo rzadko
poddawane adaptacjom w celu wykorzystania do innych zastosowań niż tradycyjne (czyli przewóz osób). W ostatnich
latach spotyka się jednak coraz więcej
„specbusów”, przy czym wiele z nich konstrukcyjnie niewiele odbiega od modeli
seryjnych, a niektóre, jak np. kinobus,
stanowią powrót do wcześniej stosowanych rozwiązań. Ważną cechą predys-

Autobusy do zwiedzania miast –
często na bazie pojazdów zabytkowych z odkrytym nadwoziem
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Autobus-amfibia umożliwiający
poruszanie się
po ulicach
i rzece
© M. Korzystka-Muskała

firmy. Jednak niektórzy producenci autobusów gotowi są podjąć się przygotowania ich adaptacji do celów specjalnych, są też tacy, którzy specjalizują się
w autobusach do nietypowych zastosowań. Konstrukcja i stylizacja nadwozi
autobusu specjalnego wymaga zazwyczaj
oddzielnego projektu.

© M. Korzystka-Muskała

Do wyboru, do koloru

Jedyny w swoim rodzaju
Nietypowa zabudowa nadwozia autobusu stanowi dla producentów spore
wyzwanie, w związku z czym często
adaptacji dokonują wyspecjalizowane

Autobusy
lotniskowe

© Solaris

ponującą autobusy do przeróbek jest
znacznie wyższy niż w przypadku samochodów ciężarowych czy dostawczych
komfort jazdy. Ponadto przestrzeń pasażerska jest dobrze przystosowana do
przebywania i wymiany pasażerów.

Wnętrze autobusu może przeobrazić
się w komfortowy salon z fotelami i stołami, nowoczesną salę konferencyjną, salonkę VIP lub mobilne centrum zarządzania, zapewniając komfort i dyskrecję
kilku czy kilkunastu osobom i dając możliwość pracy lub odbycia ważnego spotkania w drodze. Coraz popularniejsze stają
się mobilne gabinety lekarskie i laboratoria. Po Polsce jeżdżą m.in. mammobusy, ambulanse do poboru krwi czy też
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na bazie MAN-a Lion’s City przez Krajową
Agencję Poszanowania Energii (KAPE).
Specjaliści KAPE poruszają się autobusem, oferując szkolenia w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, poszanowania energii, racjonalnego wykorzystania
zasobów wodnych oraz segregacji odpadów. W wielu dużych miastach, także
w Polsce, popularność zyskały mobilne
dyskoteki i puby. Takie autobusy mają
miniparkiet i lożę. Na ich pokładzie można
przeżyć ciekawą imprezę, gdy podczas
jednego wieczoru lub nocy uczestnicy odwiedzą kilka miejsc lub przejadą z domu
do lokalu. Do Europy trafiły również popularne od lat w USA samochody kempingowe zbudowane w oparciu o nadwozia dużych autobusów. Pojazdy takie

mobilne gabinety kosmetyczne. Od lat
wiele ekip filmowych wykorzystuje pojazdy skonstruowane na bazie autobusów jako mobilne studia filmowe, charakteryzatornie i miejsca odpoczynku dla
aktorów. Dobrym przykładem może tu
być Mobilne Centrum Edukacji Audiowizualnej, nowy projekt Fundacji Film
Spring Open Sławomira Idziaka. W tej
roli występuje Solaris Interurbino. Autobus otrzymał nazwę Cinebus i służy do
edukacji oraz produkcji filmowej.
Coraz większą popularność zdobywają mobilne centra szkoleniowe. W autobusie można zaaranżować wystawę
edukacyjną albo niewielką salkę do celów dydaktycznych. Ciekawym przykładem mobilnego centrum edukacyjnego
jest Autobus Energetyczny zbudowany

© MAN

Mobilne centrum
dowodzenia akcją
ratowniczą

Luksusowe biuro/salonka zbudowane
w oparciu o autokar turystyczny

© Wikimedia

Autobus sypialny
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zapewniają użytkownikom komfort porównywalny bardziej z komfortem prawdziwego domku letniskowego niż ciasnych wnętrz kamperów powstałych na
podwoziach dostawczaków.
Klasycznym rodzajem autobusu specjalnego jest więźniarka. Autobusy służące do przewozu więźniów wyposaża się
w niewielkie okna, a wnętrze zabudowuje sztywnymi, odpornymi na mechaniczne uszkodzeni, ławkami. Podobną,
choć z zupełnie innych powodów konstrukcję mają autobusy interwencyjne
dla policji. Wyposaża się je m.in. w kraty
chroniące przewożonych funkcjonariuszy przed atakami z zewnątrz. Inny „typowy” nietypowy rodzaj autobusu to
pojazd lotniskowy. Wyróżnia się dwa rodzaje tych konstrukcji. Pierwsza oparta
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jest na tradycyjnej konstrukcji autobusu
miejskiego, a wyróżniają ją szczególne
elementy wyposażenia, np. drzwi po
obydwu stronach nadwozia, niewielka
liczba siedzeń. Produkowane są również
autobusy przeznaczone wyłącznie do
obsługi portów lotniczych. Te charakteryzują się większą szerokością (powyżej
3 m) i dużą pojemnością jednostkową,
dostosowaną do pojemności pasażerskiej typowych samolotów.
W obszarach górskich, polarnych,
pustynnych, na terenie kopalń odkrywkowych i w innych miejscach, gdzie występują trudne warunki terenowe, potrzeba transportu osób jest równie istotna
jak w miejscach z rozwiniętą siecią dróg
i ulic. Są producenci specjalizujący się

© Prevost (Volvo)
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Autobusy do pracy
w trudnym terenie

Autobusy
występują również w roli dużych
kamperów

w autobusach przeznaczonych do jazdy
w trudnym terenie. Są to choćby Terrabus i Ural, znane z obszarów polarnych.
W miastach z bogatą siecią rzeczną wykorzystuje się czasem autobusy-amfibie,
umożliwiające poruszanie się zarówno po
ulicach, jak i wodzie. W państwach Dalekiego Wschodu, ale również w USA i niektórych krajach Europy (np. Wielkiej Brytanii), popularne są autobusy sypialne
o konstrukcji wnętrza podobnej do popularnych wagonów sypialnych. Wśród
autobusów specjalnych warto jeszcze
wymienić mobilne kina, biblioteki, po
drogach Europy poruszają się też mobilne sceny muzyczne zbudowane na
podstawie autobusów.
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Częstochowskiej w zakresie technologii maszyn oraz kontroli jakości
i zarządzania produkcją. Wiedzę z zakresu projektowania pojazdów
oraz zarządzania R&D kształtował konsekwentnie, przechodząc przez
kolejne szczeble kariery. Z firmą Wielton związał się w 1997 r. Początkowo
zajmował stanowisko konstruktora technologa (1997–2000), następnie
konstruktora (2000–2006), by po 9 latach objąć stanowisko głównego
konstruktora (2006–2011). Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki
dzieci. Lubi jeździć na nartach, interesuje się motoryzacją
i nowościami technologicznymi.

Od 2015 r. odpowiada w MAN Truck & Bus Polska za projekt MAN Van
związany z wprowadzeniem przez firmę nowej linii produktów – lekkich
samochodów dostawczych. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz École
supérieur d'ingénieur de Marseille. Podyplomowo studiował także organizację i zarządzanie, uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach, m.in. Franklina Coveya, Briana Tracy’ego, Daimler Corporate
Academy, MBE. Jest ekspertem sprzedaży samochodów z wielokrotnie
potwierdzonymi, bardzo dobrymi wynikami sprzedaży oraz zadowolenia klienta CSI. Do MAN-a trafił z Mercedes-Benz Warszawa, gdzie
pełnił obowiązki dyrektora sprzedaży oraz prokurenta. Po pracy
uprawia sporty, m.in. pływanie, badminton, turystykę rowerową.

Robert Prusiński

Ben Smart

12 kwietnia br. objął funkcję dyrektora polskiego oddziału Nissan Sales
Central & Eastern Europe. Ma 22 lata doświadczenia w branży motoryzacyjnej. Na początku kariery związany był z marką Peugeot, piastując
kierownicze stanowiska w obszarach dotyczących sprzedaży, marketingu i rozwoju sieci w oddziałach firmy w Polsce, Rosji oraz centrali
w Paryżu. W Nissanie pracuje od 2011 r. W regionalnej centrali firmy
w Budapeszcie objął stanowisko dyrektora marketingu na Polskę,
Czechy, Słowację i Węgry. W kwietniu 2015 r. został mianowany
dyrektorem handlowym Nissan Sales Central & Eastern Europe, a od
kwietnia bieżącego roku połączył tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora
polskiego oddziału firmy. Ma 45 lat, jest żonaty. Jego pasją są podróże
i fotografia, mówi biegle po francusku, angielsku i rosyjsku.

Od października 2015 r. pełni obowiązki dyrektora marketingu działu
Global Parts & Services w TRW Aftermarket. Będzie także bezpośrednio
odpowiedzialny za zarządzanie danymi i podejmowanie strategicznych
decyzji cenowych. Ma 12-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu
zdobyte na licznych stanowiskach kierowniczych w sektorach finansowym, biznesowym i handlowym. Z firmą TRW związał się w roku
2010. Pełnił obowiązki starszego managera w dziale sprzedaży i marketingu na region Azji i Pacyfiku, gdzie kierował działaniami firmy
w obrębie oferty Corner Module, poświęconej częściom i systemom
układów kierowniczych, zawieszeń i hamulców. Jako członek globalnej
kadry kierowniczej TRW Aftermarket będzie pracował w centrali firmy
w Neuwied w Niemczech oraz w angielskich biurach w Shirley
i Birmingham.
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zaprosili nas
Europejski Fundusz Leasingowy na uroczystą
galę z okazji jubileuszu 25-lecia spółki.
Kögel i Humbaur na prezentację swoich nowości produktowych.
Kässbohrer na dni otwarte w placówce
w Wörth am Rhein. Podczas imprezy przedstawiony będzie najnowszy samochód do
przewozu żywności.
Firma Gniotpol na konferencję, podczas której zaprezentowane zostaną nowości w ofercie firmy, w tym kabina Efficiency Cab.

SAF-Holland do Hamburga na spotkanie dziennikarzy z zarządem firmy i całodniowy rejs
statkiem.
Instytut Transportu Samochodowego na konferencję „Skłonności do zachowań agresywnych oraz ich związek z prowadzeniem pojazdu
wśród kierowców flotowych”.
Mercedes Benz Trucks na prezentację produktową w swojej fabryce w Wörth.

W MAJU NA ANTENACH

ORAZ

W majowych odcinkach „Na osi” można zobaczyć pojazdy premierowe, relacje z imprez targowych
oraz najnowszy autodrom w kraju. Nie zabraknie pięknych ciężarówek, dziwnych sytuacji drogowych
i barwnych życiorysów aut użytkowych.
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

sponsor
programu

1. odcinek majowy
jak powstają zabudowy i przyczepy
w jednej z polskich firm; co spędza sen
z powiek polskim przewoźnikom;
relacja z przebiegu półfinałowych zmagań
Olimpiady Techniki Samochodowej;
piękna, mocna i głośna reprezentacja
świata ciężarówek na targach Poznań
Motor Show; jak zmieniła się Scania
przez ostatnie lata.

2. odcinek majowy
relacja z nowej imprezy targowej,
na której premierę miał MAN Lion’s
Intercity; czym kierują się krajowi
przewoźnicy przy wyborze ciężarówek
do swojej floty; prezentacja autodromu
w Jaworznie, jak doświadczeni
mechanicy samochodowi walczyli
o mistrzowski tytuł; w cyklu „Tuning XXL”
– piękny DAF „Latający Holender”.

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

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek majowy
kamienie milowe historii DAF-a i jego
dwudziestolecia w Polsce; „Dzień
Transportowca”; reportaż o wchłonięciu
marki Statoil przez Fuchsa; mistrzowie
aerografu, którzy potrafią zadziwić swoim
kunsztem; ciekawa opowieść o życiu
kierowcy ciężarówki; Iveco Trakker
– siłacz, którego cechy i możliwości
przedstawią branżowi dziennikarze.

4. odcinek majowy
nowiutkie Renie serii „T”,
na które zdecydowała się jedna z firm
transportowych; najnowsza stacja paliw
należąca do sieci Moya; nowinki z branży
rolniczej, czyli kto i czym kusił na kieleckich
targach Agrotech; odrobina luksusu
dla zmotoryzowanych turystów na targach
Poznań Motor Show; opowieść branżowych dziennikarzy o pojazdach
ratowniczych i gaśniczych.
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