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Dystrybucja miejska

Budowlane nowości Volvo Trucks
Nowe Iveco Daily E6
DAF LF i CF zmodernizowany
www.samochody-specjalne.com.pl

12 Dystrybucja towarów
w logistyce miejskiej
Obecnie ośmiu na dziesięciu Europejczyków
mieszka w miastach. Ich potrzeby jako konsumentów powinny być realizowane w odpowiednim czasie. Kluczowa staje się strategia dystrybucji towarów w ramach logistyki
miejskiej.

22 Dostawy ekspresowe
Rynek dostaw ekspresowych podporządkowany jest jednej, naczelnej zasadzie. Jest
to oczywiście jak najkrótszy czas realizacji
zlecenia.

44 Budowlane nowości Volvo Trucks
Volvo Trucks wprowadza na rynek kolejne
rozwiązania opracowane z myślą o dalszym
zwiększeniu skuteczności i wydajności samochodów ciężarowych oraz kierowców pracujących w trudnych warunkach towarzyszących transportowi budowlanemu.

52 DAF Transport Efficiency w praktyce
Holenderski DAF konsekwentnie modernizuje
swoje samochody ciężarowe, aby ich użytkownikom zapewnić jeszcze większą rentowność eksploatacji. Jakie efekty przynosi
to w praktyce, mogliśmy ocenić podczas imprezy Ride&Drive zorganizowanej pod koniec
kwietnia w nadmorskiej miejscowości Sitges
niedaleko Barcelony. Byliśmy tam na zaproszenie DAF Trucks Polska.

56 Iveco Daily E6 – najlepszy
partner biznesowy
Nowe Iveco Daily E6 to niższe zużycie paliwa,
wygodna i wyciszona kabina, szeroka gama
silników oraz nowoczesny system łączności
pokładowej. To wszystko odzwierciedla biznesowy charakter nowego modelu.
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Ciężarówki
a zmiany klimatyczne
Grupa ICCT zajmująca się badaniami światowego rynku
transportowego opublikowała niedawno raport, z którego
wynika, iż w europejskich samochodach ciężarowych możliwe
jest obniżenie zużycia paliwa i emitowanego do atmosfery
dwutlenku węgla nawet o 40%!

W

arunkiem koniecznym jest wprowadzenie
przez Komisję Europejską limitów ograniczających emisję CO2 przez ciężarówki. Zdaniem
autorów raportu w ciągu ostatnich 20 lat
w europejskich samochodach ciężarowych
mieliśmy do czynienia ze stagnacją w zakresie
obniżania zużycia paliwa. Jeśli nie zostanie
podjęta żadna akcja naprawcza, to w 2030 r.
ciężarówki segmentu ciężkiego odpowiadać
będą za 40% europejskiej emisji CO2
ze środków transportu.
Chociaż europejscy producenci dominują
na rynkach światowych, to w przeciwieństwie
do USA, Chin czy Japonii na terenie Unii Europejskiej nie obowiązują jeszcze limity emisji
dwutlenku węgla dotyczące ciężarówek. Zdaniem autorów raportu ICCT ekonomikę paliwową można poprawić, podnosząc sprawność
silników, doskonaląc konstrukcję opon, zmniejszając opory aerodynamiczne pojazdów i wprowadzając hybrydyzację układów napędowych.
W raporcie mowa jest o poprawie 27% do
2025 r. i nawet do 40% do 2030 r. Autorzy
raportu wskazują na konieczność przyspieszenia prac nad standardami emisji CO2 dla europejskich samochodów ciężarowych, gdyż ich
wprowadzenie w 2020 r. pozwoliłoby na
osiągnięcie trzykrotnie wyższych poziomów
redukcji emisji w 2030 r. w porównaniu z celami zaplanowanymi na rok 2025. Dodatkową
korzyścią z wprowadzenia limitów emisji CO2
byłby – wynikający z obniżenia zużycia paliwa
– spadek cen na rynku transportowym oraz
zmniejszenie zależności UE od zewnętrznych
dostaw ropy naftowej.
Za jak najszybszym wprowadzeniem ograniczeń w zakresie emisji CO2 przez samochody
ciężarowe jest również grupa 19 globalnie
działających firm z branży logistycznej i organizacji ekologicznych, takich jak np. IKEA, Nestlé,

Philips, DB Schenker, Deutsche Post DHL, TIP
Trailer Services, Mercadona, Colruyt, Kingfisher. Dały temu wyraz w liście skierowanym na
ręce przewodniczącego Komisji Europejskiej
Jeana-Claude’a Junckera. Sygnatariusze petycji
wskazują, że sam monitoring poziomu emisji
nie będzie wystarczającym bodźcem, aby zmobilizować rynek do wprowadzenia ultraefektywnych paliwowo ciężarówek w Europie.
Ich zdaniem przepisy takie powinny zacząć
obowiązywać najpóźniej w 2020 r.
Wskazuje się na już podejmowane
działania, takie jak np. optymalizacja doboru
tras, unikanie przejazdów bez ładunku, maksymalne wykorzystanie ładowności pojazdów, co
jednak nie wyczerpuje wszystkich potencjalnych
możliwości. W dyskusji poruszany jest nie
tylko temat poprawy efektywności transportu,
zainteresowane strony wyraźnie akcentują
również konieczność wprowadzenia dodatkowych zachęt czy też ulg natury ekonomicznej
dla uzyskujących najlepsze rezultaty, co
w efekcie mogłoby się przyczynić do bardziej
dynamicznego wdrażania innowacji.
Czytając o tym raporcie, mam wrażenie,
że już z podobnym podejściem mieliśmy do
czynienia przy okazji dyskusji na temat norm
ograniczających toksyczność spalin. Producenci
(reprezentuje ich np. zrzeszenie ACEA) wydają
się ostatnią grupą respondentów na liście
pytanych o zdanie. Może zamiast zmuszać
OEM do kosztownych badań, których efekty są
trudne do przewidzenia (zakładam, że raczej
nikłe), Komisja Europejska mogłaby się skupić
na znacznie prostszych działaniach, jak np.
wspomaganie procesu wymiany taboru na
nowszy. Wtedy opisywane w raporcie efekty
związane z ekologią i ekonomiką pojawią się
zauważalnie niemal od ręki.

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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BIESIADA W RYTMIE
DISCO
ajwiększe gwiazdy muzyki disco: Boys,
Weekend i After Party, zaśpiewają dla
laureatów konkursu Gala Biesiadna 2016,
organizowanego przez Inter Cars. Na najlepszych
uczestników czekają też nagrody pieniężne.

N

Gala Biesiadna to coroczny konkurs dla partnerów
Inter Cars – warsztatów, sklepów z warsztatem
i firm transportowych. Za sprzedaż produktów
Inter Cars zdobywa się punkty. Przedstawiciele
firm, które osiągną najlepsze wyniki, otrzymają we
wrześniu zaproszenie na imprezę finałową. Odbędzie się ona w terminie 7–9 października w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Goście będą mogli
do woli korzystać z atrakcji hotelowych, takich jak
park wodny, spa, kręgielnia czy salon gier. Rozrywkę zapewnią im także gospodarze spotkania.
„W piątek odbędzie się wieczór kabaretowy, podczas którego dla laureatów konkursu wystąpią

najlepsi artyści w Polsce. Na scenie zaprezentują
się Paranienormalni i Kabaret pod Wyrwigroszem”
– mówi Agnieszka Kubiak-Falęcka z Inter Cars.
W sobotę wieczorem odbędzie się gala z podsumowaniem konkursu oraz wręczeniem nagród.
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w postaci
doładowania multikarty IC Premia Cash. Zwycięzcy

WISS WYPRODUKOWAŁ
SAMOCHODY DLA AIRBUSA
polskiego producenta (WISS – Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych) Airbus zamówił dwa typy pojazdów: HLF-20 oraz WLF, wykonanych według
indywidualnej specyfikacji. Pierwszy z tych samochodów (HLF-20) zbudowano na podwoziu
Mercedes-Benz Arocs 2036A z napędem 4×4. Zabudowa pojazdu wykonana została z aluminium

U

i materiałów kompozytowych. W wyposażeniu
znajdują się pompa Ruberg oraz działko przednie
o wydajności 3000 l/min i zasięgu wody do 75 m
oraz zasięgu piany do 50 m, sterowane z kabiny
za pomocą joysticków. Zbiorniki wykonano z żywic
poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym
(GRP). Ich pojemność wynosi 3000 l dla wody
i 500 l dla piany.

otrzymają po 10 000 zł, natomiast uczestnicy,
którzy zajmą miejsca 2–5, dostaną odpowiednio
po 8000 zł, 6000 zł, 4000 zł i 2000 zł. Następnie
miejsce na scenie zajmą Boys, Weekend i After
Party. „Laureatów naszego konkursu czeka prawdziwa gorączka sobotniej nocy. Wszystkie trzy
zespoły to absolutny top polskiego disco dance”
– zapewnia Agnieszka Kubiak-Falęcka.
(KW)

Drugi pojazd to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedes-Benz Atego z napędem 4×2. Nadwozie wykonane zostało z GRP
oraz aluminium. Na życzenie klienta pompę umieszczono w środku zabudowy, dzięki czemu z tyłu pojazdu znalazło się miejsce na wózki sprzętowe.
W tylnej części zainstalowano również windę,
która ułatwia sprawne rozładowanie wózków.
Samochód wyposażony jest w działko dachowe
o wydajności 1200 l/min oraz pompę Ruberg
Euroline zapewniającą wydajność na poziomie
4000 l/min. Są również dwa zbiorniki piany o pojemności 100 l i 160 l oraz system automatycznego
napełniania zbiornika wody podczas akcji ratunkowej za pomocą instalacji hydraulicznej.
Ostatim zamówionym pojazdem jest samochód
z kontenerem zbudowanym na bazie Mercedes-Benz Arocs 4251, z napędem 8×6. Nadwozie wykonano z GRP oraz aluminium, zbiorniki natomiast
w całości zrobione zostały z materiałów kompozytowych. Pojemność zbiorników wynosi odpowiednio 10 tys. l dla wody oraz 1000 l dla piany.
W konstrukcji wykorzystana została pompa Ruberg
o wydajności 6000 l, napędzana silnikiem John
Deere o mocy 310 ps. Pojazd wyposażony został
w dwa działka: przednie o wydajności 3000 l/min
oraz działko na kontenerze o wydajności 6000 l/min.

© WISS

Opisywane pojazdy zostały już przekazane klientowi.
Będą obsługiwały lotnisko w Hamburgu. (KW)
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FTE NOWĄ
MARKĄ VALEO
siągnięto porozumienie w sprawie
sprzedaży niemieckiej grupy FTE
automotive koncernowi Valeo. Transakcja czeka jeszcze na zatwierdzenie przez instytucje antymonopolowe. Najprawdopodobniej zostanie sfinalizowana w czwartym
kwartale br. lub na początku 2017 r.

© Scania

O

NOWY OŚRODEK BADAWCZY SCANII W BRAZYLII
cania otworzyła w Sa~o Bernardo do Campo
swoje drugie centrum badawcze. Będzie
się ono zajmować rozwojem nowych produktów i badaniami homologacyjnymi oraz wspierać globalny system produkcji Scanii. Ośrodek
dysponuje dwoma stanowiskami badawczymi,
umożliwiającymi pomiar parametrów emisji spalin najnowocześniejszych silników zgodnych z normą
Euro VI. Można tam testować dwa silniki jednocześnie, zapewniając dostęp do wyników inżynierom obecnym na miejscu oraz pracującym w ośrodku
w Szwecji. Uzyskane dane będą wykorzystywane
przy projektowaniu nowych jednostek napędowych oraz doskonaleniu już istniejących.

S

„Otwarcie nowego ośrodka badawczego wzmacnia naszą pozycję jako firmy wdrażającej innowacje konstrukcyjne oraz nowoczesne produkty,
a także wykorzystującej paliwa alternatywne”
– komentuje Henrik Alfredsson, wicedyrektor
działu badawczo-rozwojowego Scania w Ameryce
Łacińskiej.

FTE automotive ma siedzibę w Ebern w Niemczech. Zajmuje się produkcją i sprzedażą
układów napędowych i hamulców, a także indywidualnie projektowanych systemów hydraulicznych i elektrohydraulicznych dla samochodów osobowych. Zatrudnia 3800 osób,
ma 11 fabryk i współpracuje z większością
ważnych producentów. Od 2013 r. zarządzana
jest przez firmę inwestycyjną Bain Capital
Private Equity, która doprowadziła do sprzedaży marki.
„W Valeo znaleźliśmy potężnego partnera,
który stwarza nam nowe możliwości i pomoże
przejść do kolejnego etapu rozwoju – mówi
Michael Siefke, dyrektor zarządzający FTE.
„Wiele sobie obiecujemy po tej współpracy”
– dodaje Andreas Thumm, prezes grupy FTP
automotive.

Do tej pory prace badawcze i rozwojowe były prowadzone w siedzibie głównej Scania w Södertalie w Szwecji. Nowe centrum w Brazylii może je
przyspieszyć, co, jak podkreśla zarząd, ma duże
znaczenie dla realizacji firmowej wizji zrównoważonego transportu.
(KW)

Działalność Valeo prowadzona jest w 134 fabrykach, 17 centrach badawczych i 25 centrach
rozwojowych. Zatrudnia 82 880 osób w 30
krajach świata. Zysk ze sprzedaży w 2015 r.
wyniósł 14,5 miliarda euro.
(KW)

tów, kina letniego, zajęć sportowych oraz ciekawych spotkań i dyskusji. Będzie można też po
prostu odpocząć na leżaku w cieniu drzewa.

Stacja Mercedes powstała jako sezonowy koncept promujący markę w Warszawie. Tegoroczna
edycja jest czwartą z kolei.
(KW)

STACJA MERCEDES
PO RAZ CZWARTY
czerwca na skraju warszawskiego
parku Rydza-Śmigłego stanie pawilon Mercedes-Benz i zostanie tam
przez całe lato, do 4 września. Mieszcząca się tam
Stacja Mercedes zaoferuje warszawiakom i turystom wiele bezpłatnych wydarzeń. Oczywiście
clou stanowić będą atrakcje dla fanów motoryzacji.
„Zapewnimy odwiedzającym wyjątkowo dużo
możliwości spotkania z marką. Od jazd testowych, poprzez promocję usług Mercedes Me, aż
po prezentację nowych inicjatyw, jak np. She’s Mercedes” – mówi Artur Konarski, dyrektor produktu
i marketingu samochodów osobowych w Mercedes-Benz Polska. Nie zabraknie także koncer-

© Mercedes-Benz/P. Jakubowski
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JUBILEUSZOWE
SPOTKANIA
W SADACH
onad 200 gości uczestniczyło w jubileuszowej, 10. edycji Wiosennych Spotkań
w Sadach, którą 18 maja zorganizowała
firma MAN Truck & Bus.
„W tym roku postanowiliśmy skierować zaproszenie do większej grupy klientów. Spotkanie było
również doskonałą okazją do zaprezentowania
naszego serwisu, który działa od 2000 r. Przedstawiliśmy też nowy katalog usług serwisowych”
– mówi Beata Galas, marketing manager MAN
Truck & Bus Polska.
Dotychczasowe Spotkania w Sadach były skierowane głównie do klientów autobusowych i to
właśnie oni dominowali wśród gości. Autobusy

© MAN

P

używane stanowią dla wielu przewoźników ciekawą alternatywę. „Po okresie, gdy przy wyborze autobusów używanych polscy przewoźnicy
kierowali się głównie ceną, teraz poszukują przede
wszystkim pojazdów droższych, kilkuletnich, których standard jest wyższy” – mówi Wojciech
Rose, dyrektor ds. sprzedaży autobusów używanych MAN TopUsed.

Oferowane w MAN TopUsed autobusy pochodzą
nie tylko z rynków zagranicznych, ale też z Polski.
Każdy egzemplarz ma udokumentowany „życiorys”,
a przed sprzedażą przechodzi gruntowny przegląd
techniczny. Wśród rodzimych odbiorców dominują
obecnie przewoźnicy z małych i średnich miast.
W ofercie znajdują się autobusy miejskie, podmiejskie i turystyczne.
(KW)

WIELTON Z REKORDOWYMI
PRZYCHODAMI
ielton, jeden z największych europejskich producentów przyczep i naczep, ogłosił swoje wyniki finansowe za I kwartał
2016 r. Po dwóch ubiegłorocznych przejęciach włoskiej Italiana Rimorchi i francuskiej Fruehauf Expansion firma zmniejszyła dystans
do największych konkurentów i za kilka lat zamierza awansować do najlepszej trójki Starego Kontynentu. Jak zapewnia prezes Mariusz Golec,
już dziś brakuje do tego naprawdę niewiele.

© Kässbohrer

W

CYSTERNA DO PRZEWOZU
ŻYWNOŚCI KÄSSBOHRER

10

maja w fabryce Daimlera w Wörth am Rhein odbyła się prezentacja najnowszego produktu marki Kässbohrer – cysterny do przewozu żywności K.STL 30.

Jak deklaruje producent, cysterna spełnia najwyższe standardy określane
przez normy HACCP dotyczące przewozu żywności, jest również certyfikowana zgodnie z wymaganiami ATP. Wykonano ją z izolowanej stali nierdzewnej, jest podzielona na trzy komory, w których łącznie mieści się do
30 tys. l płynu. Wnętrze cysterny czyści się za pomocą ośmiu głowic
czyszczących, które docierają do każdego jej zakamarka.
Cysternę K.STL 30 zbudowano na podwoziu pokrytym powłoką kataforetyczną,
zabezpieczającą przed korozją. Zbiornik jest pokryty 50-milimetrową warstwą
poliuretanu w celu ochrony zawartości w każdych warunkach. Powierzchnia
zewnętrzna została poddana elektropolerowaniu, jest więc niezwykle
gładka, co ułatwia utrzymanie jej w czystości. Pojazd waży 5750 kg. (KW)

Grupa Wielton w pierwszym kwartale 2016 r. osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży 175 mln zł, co stanowi wzrost o 26,8% r/r. Zysk operacyjny grupy w tym okresie wyniósł 14,3 mln zł, co przełożyło się na wzrost
marży EBIT do 8,1% wobec 2,6% w analogicznym okresie ub. r. Skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2016 r. sięgnął 10 mln zł
wobec 2,9 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. „Rekordowe wyniki w pierwszym kwartale 2016 r. to pochodna wzrostu wolumenu sprzedaży na rynku krajowym przy jednoczesnym wzroście udziału sprzedaży
zagranicznej” – podsumował Mariusz Golec.
O planach na przyszłość i kierunkach rozwoju prezes Wieltonu opowiadał
także podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
jako uczestnik panelu pod tytułem „Ekspansja zagraniczna polskich firm”:
„Wielton rośnie od 20 lat, dziś jesteśmy w 35 krajach, ale chciałbym przypomnieć, że zaczynaliśmy od zera. Firma nie byłaby w stanie rosnąć bez
klarownych strategii. Od początku mieliśmy jasny cel. Chcieliśmy stać
się największym graczem w Polsce i to się udało. Teraz po dwóch dekadach naszym celem jest umocnienie się na trzecim miejscu w Europie.
Mamy strategię i pomysł na to, jak wyprzedzić konkurentów” – dodaje
Mariusz Golec.
(KW)
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MASTER TRUCK, IMPREZA
POD NASZYM PATRONATEM
aster Truck, czyli Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów
Tuningowanych, impreza z 12-letnią tradycją, ma nowego sponsora i dlatego w tym roku przyjęła nową oficjalną nazwę. Teraz
brzmi ona Qualitium Master Truck.

M

Tegoroczna edycja gościć będzie jak zwykle w Polskiej Nowej Wsi k. Opola
na terenie autodromu Delta oraz lotniska Aeroklubu Opolskiego. W terminie 22–24 lipca szykuje się tam prawdziwe widowisko. W planach jest potężna dawka muzyki, nietuzinkowych pojazdów – ciężarowych, osobowych,
dostawczych, specjalnych i oldtimerów, konkursy sprawnościowe z nagrodami, pokazy, premiery i targi firm z branży. Wisienką na torcie będą pokazy

zdalnie sterowanych miniatur prawdziwych ciężarówek, a każdy wieczór zlotu
zostanie uwieńczony pokazem świetlnym.
Wielkim newsem są towarzyszące imprezie Mistrzostwa Świata Unimoto
Drag Racing, czyli Wyścigi Szatańskich Rydwanów. Jak zapowiadają organizatorzy Master Trucka, ta widowiskowa dyscyplina sportu rodem z USA
będzie jeszcze większą atrakcją niż dotychczasowe pokazy kaskaderskie. Szatańskie maszyny przez cały piątek będzie można podziwiać podczas jazd próbnych oraz w rozległym parku maszynowym, w którym będą szykowane do
zawodów, a w sobotę odbędą się mistrzostwa, które wyłonią najlepszych
jeźdźców w swoich kategoriach.
Na piątek 22 lipca zaplanowana jest także konferencja prezentująca najświeższe
informacje i fachową wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów transportowych oraz interpretacji rozporządzeń obowiązujących w innych krajach. (KW)

reklama

KARTEL „WIELKIEJ
SIÓDEMKI”
ak informuje „Financial Times”, Unia Europejska lada moment nałoży finansowe
kary za zmowę na największych europejskich producentów. Ukarana ma być grupa koncernów, które ustawiały ceny i celowo opóźniały
wprowadzenie nowych rozwiązań w emisji spalin. Praktyki te stosowali wszyscy właściciele marek „wielkiej siódemki” od roku 1997 do 2011.

J

Sprawa wyszła na jaw w roku 2014. W tym samym
roku koncernom przedstawiono zarzuty, a ujawnienia wysokości grzywny można się spodziewać
już w ciągu najbliższych tygodni. Maksymalna
kara, którą Komisja Europejska może nałożyć w tej
sytuacji, to 10% wartości całej światowej sprzedaży danej firmy. Najprawdopodobniej kary nie
będą aż tak wysokie, ale wciąż najwyższe w historii – mogą sięgnąć 10,7 mld euro.
Jak argumentuje europejska komisarz Margrethe
Vestager, w Europie jest 600 tys. firm transportowych korzystających z ciężarówek „wielkiej siódemki”. Według niej ceny narzucone przez kartel
producentów wpłynęły na koszt wszystkiego, co
jest przewożone ciężarówkami, od żywności po
meble. Koncerny już przygotowały się na grzywnę.
DAF odłożył 945 mln USD; Iveco 500 mln USD,
Daimler 672 mln USD, a Volvo 444 mln USD. Scania nie przyznaje się do żadnych oszczędności na
ten cel, a MAN, za pośrednictwem którego sprawa
się wydała, prawdopodobnie uniknie kary.
Możliwe też, że grzywna to początek problemów koncernów, własne procesy mogą im wytoczyć również przewoźnicy korzystający z ich
produktów.
(KW)
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Dystrybucja towarów
Samochody dystrybucyjne o obniżonym poziomie emitowanego hałasu
to rozwiązanie powalające
na realizację dostaw nocnych
bez obawy przekroczenia
obowiązujących prawnie
ograniczeń hałasu

© DAF Trucks

Dariusz Piernikarski

w logistyce miejskiej

Obecnie ośmiu na dziesięciu Europejczyków mieszka w miastach. Ich potrzeby jako
konsumentów powinny być realizowane w odpowiednim czasie. Kluczowa staje się
strategia dystrybucji towarów w ramach logistyki miejskiej.

punktu widzenia dystrybucji ładunków miasto może być traktowane jako wąskie gardło, gdzie
środki transportu występują w niedomiarze w stosunku do potencjalnego popytu, a zatem są bardzo cenne. Towarowy
transport drogowy konkuruje z samochodami prywatnymi i środkami transportu zbiorowego o wykorzystanie przestrzeni miejskiej.
W strategii dystrybucyjnej logistyka
miejska może przybierać różne formy
w zależności od danego łańcucha dostaw (np. zaopatrzenie sklepów, dostawy
paczek, żywności, odbiór śmieci itp.), jak
również specyfiki miasta. Chociaż teoretycznie poprawne miejskie strategie
dystrybucji ładunków są jednak trudne

do zrealizowania w rzeczywistości, ponieważ generują wyższe koszty i powodują dodatkowe opóźnienia. Strategie naprawcze, które są uważane za najbardziej
skuteczne, dotyczą trzech powiązanych
ze sobą sfer zaangażowania: racjonalizacji dostaw, tworzenia obiektów towarowych i adaptacji środków transportu.

Racjonalizacja dostaw
Racjonalizacja dostaw dotyczy tego,
w jaki sposób ładunki są dostarczane
(lub odbierane) na obszarach miejskich,
dzięki czemu oddziaływanie zewnętrzne,
czyli zatłoczenie, jest zminimalizowane.
Racjonalizując dostawy, staramy się lepiej wykorzystać istniejące zasoby. Jed-

nym z najprostszych rozwiązań są uregulowania dostępu do określonych części
miasta, takie jak zakaz dostaw dziennych
w obszarach centralnych i wdrażanie
systemów dostarczania poza godzinami
szczytu. W tych ostatnich dystrybutorzy
decydują się na nocne godziny dostaw
lub wykorzystują rozszerzone okna czasowe, aby uniknąć operowania w godzinach szczytu. Kluczową kwestią w przypadku dostaw nocnych jest konieczność
przestrzegania istniejących i usankcjonowanych prawnie ograniczeń poziomu hałasu.
Istnieje wiele technologii informacyjnych, które są coraz częściej wykorzystywane do zarządzania systemami
dystrybucji towarów w miastach. Naj-
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częściej stosowane rozwiązania odnoszą
się do globalnych systemów pozycjonowania (GPS), które usprawniają lokalizację i śledzenie pojazdów oraz nawigację w miastach. Wykorzystywane na
coraz większą skalę są również aplikacje
do zarządzania obciążeniem (natężeniem
ruchu), które mogą pomóc w projektowaniu trasy przejazdu i harmonogramów
dostaw. W takich warunkach można bardziej efektywnie dopasować sekwencje

trum handlowe, budynek biurowy). Ponieważ obiekty te oznaczają dodatkowe
koszty, ich funkcjonowanie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy istnieje wystarczająca ilość i koncentracja dostaw w danym obszarze.
Miejskie obiekty towarowe mogą być
zatem cenną propozycją w dużych miastach (lub obszarach o dużej gęstości zaludnienia), jednak w mniejszych miastach takie inicjatywy będą raczej tylko

© Transics

Wykorzystanie
specjalistycznego
oprogramowania
wspierającego
zarządzanie logistyczne łańcuchem
dostaw miejskich
jest coraz częściej
wykorzystywane
nawet w niewielkich firmach
transportowych
i spedycyjnych

Istniejące na obrzeżach miast duże
centra konsolidacyjne specjalizują się
w dostarczaniu złożonych i skoordynowanych usług dystrybucyjnych. Zakres
usług oferowanych przez te centra obejmuje, oprócz samego transportu dystrybucyjnego, wiele innych dodanych
usług logistycznych. Wysokie ceny gruntów miejskich (działek) stanowią jednak
istotną przeszkodę w lokalizacji i rozwoju
miejskich obiektów towarowych. Jeszcze w latach 1990 i na początku roku
2000 w miastach europejskich działało
ok. 200 takich terminali – ze względu na
koszty operacyjne w większości zostały
zamknięte, gdy gminy nie mogły udzielać dotacji.

Adaptacja środków transportu
Mówiąc o adaptacji środków transportu, mamy na myśli wykorzystanie
pojazdów specjalnie przystosowanych
do poruszania się i dystrybucji ładunków
w ruchu miejskim. Z oczywistych względów mniejsze samochody wydają się lepiej dostosowane do realizacji dostaw

© D. Piernikarski

dostaw i odbioru i skuteczniej dążyć do
dystrybucji bazującej na współpracy.
Mimo to dystrybucja towarów w miastach jest zadaniem bardzo niezrównoważonym, ponieważ liczba dostaw jest
większa niż liczba odbiorców, a najistotniejsze problemy dotyczą relacji pomiędzy bardzo różnymi łańcuchami dostaw,
takimi jak np. dostawy detaliczne i utylizacja śmieci. Mimo to istnieją udane
przykłady połączenia tych dwóch łańcuchów: dostaw detalicznych i powrotnego odbioru ładunków do utylizacji (np.
zbędnych opakowań, papierowych, plastikowych czy butelek).

Obiekty towarowe
Obiekty towarowe odnoszą się do
rozwoju infrastruktury dystrybucji towarów, która jest lepiej dostosowana do
warunków miejskich. Może to obejmować np. wyznaczenie specjalnych miejsc
parkingowych dla samochodów, a także
korzystanie z centrów dystrybucji ładunków miejskich i lokalnych magazynów
dystrybucyjnych. Te ostatnie mogą być
niewielkimi obiektami obsługującymi
w zakresie transportu towarowego wydzielone lokalnie rejony (dzielnica,
osiedle) lub jeden duży obiekt (np. cen-

Zaopatrzenie odbywa się z centrów dystrybucji ładunków miejskich i lokalnych magazynów
dystrybucyjnych, które mogą być niewielkimi obiektami obsługującymi w zakresie transportu
towarowego wydzielone lokalne rejony lub np. jeden duży obiekt

podnosić koszty. Jeśli nadarzy się okazja,
taka jak dostępność terenów zdegradowanych w bliskości centrum miasta, mogą
tam być rozwijane strefy logistyki miejskiej jako przeciwwaga dla stref logistycznych, które pojawiły się na peryferiach większości dużych aglomeracji
miejskich.

w miastach ze względu na ich mniejsze
wymiary, lepsze zdolności manewrowe
i ich wyższy niż średni współczynnik obciążenia. Jednak do przewiezienia identycznej ilości ładunku (tonażowo lub
objętościowo) potrzeba większej liczby
małych samochodów niż większych.
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Wielu producentów naczep ma w ofercie pojazdy
opracowane specjalnie z myślą o dystrybucji
miejskiej – na zdjęciu miejska naczepa
chłodnicza Krone City Liner

© Daimler

Mogą być również ustanowione
i egzekwowane przepisy wyznaczające
dopuszczalną wielkość samochodów dostawczych (z określonym limitem umożliwiającym operowanie samochodów ciężarowych średniej wielkości), a nawet ich
wieku, jeśli kwestie ekologiczne, takie jak
poziom emisji spalin czy hałasu, są najistotniejsze. Innowacyjne rozwiązania,
takie jak pojazdy zasilane CNG czy samochody elektryczne, są z powodzeniem
wdrażane i podkreślają olbrzymi potencjał środków transportu w zakresie możliwości dostosowania się do różnorodności krajobrazu miejskiego. Elektryczne
samochody dostawcze i dystrybucyjne
reprezentują obiecującą technologię dostosowaną zwłaszcza do potrzeb środowiska miejskiego, ponieważ mają niski
poziom emisji toksycznych składników

Fuso Canter Electric – lekki ciężarowy samochód dystrybucyjny wyposażony w napęd elektryczny, prąd dostarcza ogniwo paliwowe

© Mercedes-Benz

Maksymalna
ładowność przy zachowaniu kompaktowych wymiarów
samochodu to bardzo ważny
aspekt samochodów realizujących zadania dystrybucji
miejskiej – na zdjęciu
Sprinter 516 CDI
o dmc. 5,5 t

spalin i hałasu. Jednakże istnieje wciąż
kilka istotnych przeszkód w ich powszechnym stosowaniu, w szczególności są to
wyższe koszty zakupu (i na razie brak
rynku wtórnego pozwalającego na ich odsprzedaż), ograniczony zasięg, dość długi
czas ładowania akumulatorów i mniejsza
ładowność w porównaniu z odpowiednikami konwencjonalnymi. W przypadku
firm realizujących miejską dystrybucję
ładunków wczesne wprowadzenie alternatywnych pojazdów i strategii dystrybucji może postawić je w niekorzystnej
sytuacji w stosunku do konkurentów, którzy używają konwencjonalnych samochodów dostawczych.
Rozważano również wykorzystanie
istniejących systemów transportu publicznego do dystrybucji towarów w miastach, jednak na razie nie pojawiła się
żadna strategia efektywna kosztowo i logistycznie. Transport miejski nie jest
dobrze przystosowany do dystrybucji towarów, a jego wykorzystanie wiązałoby
się często z dodatkowymi przerwami
w transporcie, czynnościami obsługowymi
(przeładunek) i kosztami. Podjęto co
prawda ambitną próbę stworzenia sieci
tramwajów towarowych w Amsterdamie,
ale projekt ten upadł jeszcze w 2009 r.
W przypadku logistyki dostaw miejskich mamy zatem do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem: rozwija się
ona wokół miejsc rozlokowanych na pe-
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Średnie czasy realizacji dostaw w warunkach miejskich i typowe sposoby parkowania (źródło danych: [1])

ryferiach miast (centra dystrybucyjne, bazy transportowe),
gdzie dostępność gruntów jest większa, natomiast większość
odbiorców – konsumentów oraz podejmowanych działań dystrybucyjnych jest ulokowanych w bardziej centralnych obszarach miejskich. Centrum miasta – przeważnie zatłoczone, o dużej
gęstości ruchu – jest obsługiwane w ramach systemu zaopatrzenia (dystrybucji), którego centrum konsolidacyjne znajduje się w możliwie niewielkiej odległości (np. w adaptowanych obiektach poprzemysłowych), a pojazdy wykorzystywane
do obsługi klientów są stosunkowo niewielkie oraz napędzane
w możliwie ekologiczny sposób.
Przyszłość rysuje się pod znakiem przejścia do bardziej ekologicznych form logistyki miejskiej, gdyż obecna sytuacja
wydaje się nie do utrzymania w wielu miastach, które stoją
w obliczu rosnącego zatłoczenia i rosnącej presji na ochronę
środowiska naturalnego. Ponieważ każde miasto ma wyjątkową
strukturę, ze specyficzną dla niego infrastrukturą transportową i preferencjami w zakresie doboru środków transportu,
jest mało prawdopodobne, że pojawi się jakaś uniwersalna
strategia usprawniająca dystrybucję towarów w miastach.
Będziemy mieć raczej do czynienia ze zbiorem strategii odzwierciedlających wyzwania, które są dość indywidualne dla
każdego miasta. Największe różnice w zakresie rozwoju logistyki miejskiej zauważymy pomiędzy rynkami dojrzałymi
a wschodzącymi.

ze wzrostem gęstości zaludnienia ograniczenia utrudniające
dostawy stają się bardziej powszechne, szczególnie odnosi się
to np. do parkowania. W ten sposób koszty dostaw mogą
gwałtownie wzrosnąć.

reklama

Zależność między gęstością zamieszkania
a dostawami towarowymi
Wspólną perspektywą w urbanistyce jest to, że preferowana jest większa gęstość zabudowy (i zamieszkania), ponieważ
generuje korzyści ekonomiczne w zakresie usług i możliwości
w zakresie korzystania z transportu publicznego. Jednak zbyt
duża gęstość zaludnienia w wymiarze transportowym generuje konflikt między transportem ładunków i pasażerów, wywołuje zatory, zanieczyszczenia, hałas, większe zużycie energii
– paliwa (mniejsze prędkości jazdy, częsta praca silników na
biegu jałowym) oraz zwiększa ryzyko wypadków. Tendencja
ta nie ma charakteru proporcjonalnego. W warunkach mniejszej gęstości zamieszkania, takich jak na obszarach wiejskich
lub na przedmieściach, jednostkowe koszty dostaw są wyższe,
ponieważ taka sama liczba dostaw odbywa się na dłuższych
dystansach. W średnio zaludnionych obszarach podmiejskich
koszty wysyłki są niższe, ponieważ maleją pokonywane dystanse i nadal istnieje niewiele ograniczeń i utrudnień. Wraz

SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC 2016 | 15

| TRANSPORT |
ków powrotnych, gdyż bardziej efektywne
zarządzanie flotą redukuje liczbę przejazdów bez ładunku. W związku z tym
firmy transportowe mają sporo zachęt
ekonomicznych i operacyjnych, aby poprawić poziom wykorzystania swoich
aktywów – flot, gdy działają one wewnątrz lub w okolicach obszarów metropolitalnych.

© Iveco
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Dysponowanie nowoczesnymi środkami transportu: ekologicznymi, cichymi i oszczędnymi pozwala
na sprawne działanie w mieście i uniknięcie większości istniejących ograniczeń wjazdu

Summary

Dla handlu detalicznego większa gęstość zaludnienia jest związana ze wzrostem sprzedaży w przeliczeniu na wielkość
powierzchni sklepowej, ale jednocześnie
jest mniej miejsca do przechowywania towarów. W efekcie oznacza to konieczność
częstszych dostaw, które odbywają się
w otoczeniu z ograniczoną dostępnością
miejsc parkingowych i większą konkurencją, jeśli chodzi o korzystanie z drogi
i infrastruktury drogowej. Może to zachęcać do używania mniejszych samochodów dostawczych (indywidualny wybór
lub np. nałożone ograniczenia tonażowe),
co prowadzi do częstszych dostaw i wyższych ich kosztów. Jest to główny powód,
dla którego dystrybucja towarów w warunkach gęstego zaludnienia często wymaga podjęcia odpowiednich strategii
wyrównujących.

In the strategy of distribution, city
logistics can take different forms depending on the supply chain (eg.
supplying retail stores, delivery of
packages, food, garbage collection,
etc.), as well as on the city specifics
in which it takes place. However,
although theoretically correct, urban
freight distribution strategies, are
difficult to implement in practice,
because they generate higher costs
and cause additional delays. Reorganization strategies, which are considered the most effective, concern
three interrelated areas of engagement: the rationalization of supply,
creation of freight facilities and modal adaptation of freight transport.
The future is marked by the transition to more sustainable forms of
urban logistics, since the current situation seems untenable in many
cities, which are facing increasing
congestion and increasing pressure
on environmental issues. Because
each city has a unique structure,
with its specific transport infrastructure and preferences in the selection of means of transport, it is unlikely that there will be a universal
strategy to streamline the distribution of goods in cities. We will have
more to do with a set of strategies
that reflect the challenges that are
quite individual for each city.

Ciężarowe w metropoliach
W wielu krajach rozwiniętych zauważamy proces deindustrializacji lub
przynajmniej znacznego przesunięcia
bazy przemysłowej w kierunku działań
związanych z tworzeniem wartości dodanej. Powoduje to mniej przewozów
ciężarowych związanych z dystrybucją
surowców i części. Tym samym w ramach
globalnego łańcucha dostaw produkcja
zostaje przeniesiona do innych części
świata, a dystrybucja towarów staje się
bardziej skoncentrowana wokół głównych terminali (np. porty) i łączących je
korytarzy drogowych.

Niektóre metropolie wdrożyły różne
systemy mające na celu zmniejszenie
zatłoczenia (lub ograniczenie wjazdu dla
samochodów ciężarowych), które obejmują wyższe opłaty za przejazd. Koszty korzystania z dróg lokalnych są coraz większe. Mimo że wyższe opłaty za przejazd
mają dość ograniczony wpływ na wybór
tras przez samochody ciężarowe, szczególnie tam, gdzie istnieją ograniczone
alternatywy, to powodują jednak bardziej
racjonalne wykorzystanie pojazdów.
Miejskie centra dystrybucyjne – zwłaszcza niewielkie terminale transportowe
– były tradycyjnie lokalizowane w niewielkich odległościach od obszarów centralnych. Powstanie dużych i wysoko
wydajnych łańcuchów dostaw wymusiło relokację wielu centrów dystrybucji
ładunków do obszarów podmiejskich
bądź całkowicie poza obszary metropolitalne, gdzie ziemia była tańsza i bardziej dostępna. Te centra dystrybucji
faworyzują konsolidację ładunków pod
kątem transportu w większych jednostkach ładunkowych (naczepy, zestawy
przyczepowe z nadwoziami wymiennymi
itp.), wymagających mniej wyjazdów samochodów ciężarowych. Pojawiają się
również zmiany techniczne i regulacyjne,
które zezwalają na korzystanie z cięższych i większych ciężarówek na autostradach i niektórych drogach lokalnych
(europejski system modułowy, 25,25 m
długości, zestawy 50 t dmc.). Konsolidacja ładunków wiąże się również z możliwościami lepszego organizowania ładun-
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Mercedes-Benz
Antos to samochód
ciężarowy stworzony specjalnie
z myślą o realizacji zadań w zakresie tzw. ciężkiej dystrybucji – stanowi uzupełnienie lżejszego modelu Atego; podobne rozwiązania
mają do zaproponowania
również inni producenci

Dariusz Piernikarski

Podwozia do dystrybucji ciężkiej
Proponujemy bardzo subiektywne rozważania na temat niektórych
aspektów konstrukcyjnych, jakie warto brać pod uwagę, analizując
3-osiowe podwozia samochodów ciężarowych przeznaczone
do realizacji typowych zadań dystrybucyjnych.

amochód ciężarowy jest obecnie
środkiem transportu o powszechnej dostępności, wysokiej operatywności oraz dużej elastyczności przewozowej wynikającej z różnorodności
nadwozi, które można zabudowywać na
podwoziach według zapotrzebowania.
Lekkie (do 12 t dmc.) i średnie (do 16 t
dmc.) 2-osiowe samochody dystrybucyjne wykorzystywane są zarówno na
krótkich dystansach w centrach miast, jak
również na dłuższych trasach. Gdy niezbędna jest większa ładowność, do akcji
wkraczają samochody 3-osiowe (dmc.
26 t) lub kombinacje z przyczepami.

Dystrybucyjna różnorodność
Praca w dystrybucji oznacza, że kierowca ma do wykonania jedno lub więcej zleceń transportowych w ciągu swojego dnia pracy. Pokonywane dystanse

są raczej krótkie lub średnie, większość
tras przebiega po gęsto zaludnionych obszarach miejskich lub podmiejskich. Sporą
część dnia pracy stanowią operacje związane z za- i rozładunkiem towarów. Kierowca musi w ciągu dnia kilkakrotnie
wchodzić i wychodzić z kabiny oraz kilkakrotnie otwierać ładownię, aby przekazać konkretny towar odbiorcom. Niezależnie od długości trasy spędza on mnóstwo
czasu za kierownicą. Komfort prowadzenia i obsługi pojazdu to główne czynniki wpływające na dobre samopoczucie
kierowcy i zapewniające, że jazda nie będzie męcząca, a tym samym stanie się
bardziej bezpieczna.
Z punktu widzenia użytkownika niezbędne są własności jezdne jak najbardziej dostosowane do profilu zastosowania, pożądana jest dobra widoczność oraz
zwrotność i łatwość obsługi. Precyzyjne
dostosowanie parametrów układu napę-

dowego okazuje się konieczne, aby sprostać lokalnym uwarunkowaniom terenu
czy zróżnicowanym obciążeniom.

Silnik i skrzynia biegów
Każda nowa generacja silników, wprowadzana wraz z nowymi pojazdami czy
normami toksyczności, jest bardziej ekologiczna, ekonomiczna i trwała. Przykładem są najnowsze silniki Euro VI,
które w większości przypadków mają
zużycie paliwa niższe o kilka procent niż
ich odpowiedniki poprzedniej generacji.
Testy prowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji potwierdzają, że w zależności od warunków
jazdy oszczędności na paliwie mieszczą
się w granicach 5–8% w stosunku do poprzednika. Jest to synergetyczny efekt
optymalizacji silnika i pozostałych elementów układu napędowego: skrzyni
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Samochody dystrybucyjne o mniejszej
ładowności mają zazwyczaj 6- lub 9-biegowe skrzynie przekładniowe, w większości są to wciąż przekładnie manualne,
choć oczywiście są także skrzynie zautomatyzowane. Większa ładowność (i większe moce silników) wymusza sięgnięcie

niższe zużycie paliwa, mniej emitowanego dwutlenku węgla i innych substancji
toksycznych w porównaniu z samochodem ze skrzynią manualną. Ze względu
na mniejsze tempo zużycia podzespołów
również koszty obsługi technicznej i napraw są niższe.

© D. Piernikarski

biegów, przekładni głównej, opon. Doskonalone są również charakterystyki eksploatacyjne silników, czego przykładem
może być rosnąca elastyczność jednostek
napędowych, wyrażająca się chociażby
płaskim przebiegiem krzywej momentu
obrotowego w coraz większym zakresie
prędkości obrotowych.
Jeśli chodzi o zakres maksymalnych
mocy (i momentów obrotowych), które
są pożądane w ciężkim transporcie dystrybucyjnym, to można powiedzieć, że nie
obowiązują w tym zakresie żadne szczególne reguły. Wszystko zależy od oferty
silnikowej danego producenta i tego, do
jakich zastosowań pojazd będzie przeznaczony. Typowy zakres wykorzystywanych mocy to 200–360 KM (147–265 kW)
– jedynie w ekstremalnych zastosowaniach sięga się po większe moce. Na
przykład, w przypadku silników monto-

© D. Piernikarski

© D. Piernikarski

Trzyosiowa Scania G400 z zabudową chłodniczą – ma
tylną oś wleczoną, z możliwością podnoszenia, zastosowano również system automatycznego opuszczania osi
przy nacisku 11 500 kg, jest również dociążanie osi napędowej do 13 000 kg, co może być szczególnie przydatne
w warunkach zimowych; szkoda, że w tym samochodzie
nie zastosowano mechanizmu skrętu osi tylnej poprawiającego manewrowość

Dystrybucyjna propozycja DAF Trucks: 3-osiowy CF z 310-konnym
silnikiem i kurtynową zabudową Schmitz Cargobull

wanych w dystrybucyjnych Scaniach
znajdziemy zarówno jednostki 9-litrowe
o mocy od 250 KM (184 kW) stosowane
w modelach serii P, jak i „pełnowymiarowe” 13-litrowe silniki stosowane w modelach serii G, znane także z samochodów
dalekobieżnych, o mocach do 490 KM
(360 kW). Z kolei Renault Trucks w swoich dystrybucyjnych modelach serii D
proponuje silniki 4-cylindrowe o mocy
od 210 KM (156 kW) oraz 6-cylindrowe
o mocy do 320 KM (236 kW). Mercedes-Benz w modelach Antos proponuje silniki 7,7 dm3 o mocy od 238 KM (175 kW),
ale dostępne są też silniki 12,8 dm3 o mocach do 510 KM (375 kW).

po skrzynie 12-biegowe, w tym przypadku częstszym rozwiązaniem standardowym jest skrzynia zautomatyzowana.
Dla wygody użytkowników producenci
proponują dodatkowe opcje, takie jak
nadbieg na najwyższym biegu pozwalający na obniżenie zużycia paliwa podczas jazdy na dłuższych trasach czy biegi
pełzające, które z kolei ułatwiają precyzyjne manewrowanie z niewielkimi prędkościami. Zastosowanie zautomatyzowanej skrzyni biegów pozwala na pełne
wykorzystanie jej zalet, jakimi są niezawodność i mały ciężar skrzyni manualnej
oraz wygoda obsługi. W mieście sterowana
elektronicznie zmiana biegów oznacza
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Elektrohydrauliczny układ wymuszonego
skrętu osi wleczonej znakomicie poprawia
manewrowość – na zdjęciu podwozie
samochodu Mercedes-Benz Antos

Ogólne wymagania konstrukcyjne
i trakcyjne
Samochody projektowane są zgodnie
z tradycyjnymi zasadami konstrukcji pojazdów ciężarowych: trwała rama podłużnicowa, napędzana oś tylna z ogumieniem
bliźniaczym, zapewniająca dobrą trakcję
również podczas jazdy w nieco bardziej
wymagającym terenie.

W walce o ładowność i zwrotność
W jeździe miejskiej istotną cechą pojazdu jest jego
zwrotność – można ją ocenić np. biorąc pod uwagę
promień zawracania (wynikający m.in. z rozstawu osi)
i widoczność z kabiny. Ważne jest przy tym, aby
niezależnie od wybranej wersji rozstawu osi zawsze
uzyskać optymalny stosunek pomiędzy maksymalną
długością przewożonego ładunku i małym promieniem
skrętu. Jeśli mowa o samochodach 3-osiowych wyposażonych w nienapędzaną oś pchaną lub wleczoną,
to oba warianty można wyposażyć w układ skrętu – tu
zdecydowanie poprawia się manewrowość. W przypadku rozstawów osi rzędu 6500 mm promień zawracania między krawężnikami mniejszy od 12 m należy
uznać za dobry wynik. Krótsze samochody 3-osiowe
(rozstaw osi w granicach 3500 mm) zawrócą na promieniu często niższym niż 7,4 m.
Zdolności przewozowe pojazdu określa przede
wszystkim ładowność maksymalna, ale również możliwość wykorzystania maksymalnej objętości skrzyni
ładunkowej w każdym wariancie rozstawu osi. Objętość ładowni jest szczególnie ważna właśnie w przypadku realizacji zadań dystrybucyjnych, ponieważ
większość przewożonych ładunków ma charakter
objętościowy, nie zawsze wykorzystywana jest maksymalna ładowność samochodu. Zatem firmy typowo
dystrybucyjne mogą decydować się na wybór pojazdów o rozstawach osi pozwalających na uzyskanie maksymalnej objętości skrzyni. Wszystko musi
się mieścić w ramach dozwolonych przepisami wymiarów, tj. maksymalna długość pojedynczego samochodu ciężarowego nie może przekraczać 12 m,
w przypadku zestawu przyczepowego jest to 18,75 m.

reklama

Dystrybucja ciężka to najczęściej samochody
3-osiowe w typowej konfiguracji 6×2, czyli z jedną
osią napędzaną. Kwestią wyboru użytkownika jest
to, czy zdecyduje się na nienapędzaną oś pchaną
(6×2/2) czy wleczoną (6×2-2). Nośności nienapędzanych osi pchanych stosowanych w dystrybucyjnych
modelach Volvo FM to 7,5 lub 9 t, w osiach wleczonych jest to 7,5, 9,5 lub 10 t. Nośność osi tylnych
w 3-osiowych pojazdach dystrybucyjnych określa
się jako sumę nośności osi napędzanej i nienapędzanej
(wleczonej lub pchanej). W modelach Volvo FM to
19 t (7,5 + 11,5 t) – jest to wielkość typowa również dla innych marek.
Nośności przednich osi skrętnych zależą od wysokości zastosowanej ramy i rodzaju zawieszenia (pneumatyczne, mechaniczne). We wspomnianych modelach Volvo FM jest to 8 t (ramy niskie i bardzo niskie)
lub 9 t (ramy średnie i wysokie). Zawieszenie na resorach pozwala na zastosowanie z przodu osi 10-tonowych. Inni producenci stosują osie przednie o nośności 7,5 lub 8 t. Nie wolno zapominać, że maksymalne
dopuszczalne obciążenia osi mogą być różne w zależności od zastosowanych opon i przepisów homologacyjnych obowiązujących na danym rynku.

© Renault Trucks
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Ekologiczna wizja dystrybucji ciężkiej: Renault D Wide zasilane gazem ziemnym

Oprócz tego maksymalna długość przestrzeni ładunkowej w zestawie członowym nie może przekraczać 15,65 m.
Co zatem proponują producenci? Zazwyczaj użytkownik dystrybucyjnej ciężarówki 6×2 ma do wyboru kilka różnych
wariantów rozstawu osi, zależnych od
szczegółów konfiguracji podwozia takich
jak wysokość osi oraz rodzaj i umiejscowienie osi nienapędzanej. Konfigurując
3-osiowe Iveco Stralis Hi-Road lub Hi-Street pod kątem dystrybucji, możemy

wybierać rozstaw osi w zakresie od 3800
do 6050 mm (oś wleczona) lub 4200–
4500 mm (oś pchana). W przypadku podwozia Volvo FM 6×2 rozstaw osi może
wynosić od 3700 do 6000 mm, w 3-osiowych modelach Renault D Wide producent proponuje rozstawy osi w zakresie
od 3500 do 6450 mm. Zastosowanie
krótkiej kabiny dziennej i maksymal-

Kabina to miejsce
do pracy – nie może w niej
zabraknąć schowków,
uchwytów i choćby
prowizorycznego miejsca
do rozłożenia laptopa

© Iveco

W kabinie samochodu dystrybucyjnego
kierowca powinien czuć się maksymalnie
komfortowo, mieć zapewnioną dobrą
widoczność i maksymalne ułatwienia
związane z codzienną pracą, takie jak
schowki, uchwyty czy wieszaki

nego rozstawu osi (możliwa jest również
maksymalna kombinacja wymiarów: rozstaw osi – zwis tylny) pozwala na uzyskanie zabudów o długościach sięgających
nawet 9900 mm.
Ile waży podwozie dystrybucyjne
przeznaczone do zabudowy? Odpowiedź
na to pytanie jest bardzo trudna, gdyż
masa własna pojazdu zależy od niesłychanie wielu czynników, takich jak np.
rodzaj silnika (4- lub 6-cylidrowy), rodzaj
skrzyni biegów (manualna 6-biegowa,
12-biegowa zautomatyzowana), rodzaj
zawieszenia, rozstaw osi, długość i wysokość ramy, rodzaj i wielkość kabiny itp.
W wersjach ultralekkich (przeważnie
2-osiowych) masa własna podwozia może
być nawet niższa niż 6000 kg, w przypadku wielkości typowych dla podwozi
3-osiowych operujemy w przedziale
wielkości od 7000 do 8000 kg.
Wspomniana wysokość ramy dobierana jest pod kątem przyszłego zastosowania pojazdu – ramy niskie pozwalają na uzyskanie maksymalnej objętości
skrzyni ładunkowej. W Volvo FM niska
rama (Low) w podwoziu pod zabudowę
ma 850 mm wysokości, rama podwyższona (X-High) to 1200 mm. Wysokość
ramy warunkuje również rodzaj zawieszenia, jakie można zamontować w po-

jeździe – im niższa rama, tym trudniej
jest skonfigurować zawieszenie mechaniczne na resorach, w przypadku miechów
pneumatycznych problem ten w zasadzie
nie występuje.

Kabina i wnętrze
© MAN Truck & Bus

Założenia są ogólnie znane: ergonomia, komfort, bezpieczeństwo i dobra
aerodynamika. Ze względu na to, że kabina jest podstawowym miejscem pracy
kierowcy i spędza on w niej dużo czasu,
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Podsumowując
Obecnie na terenie Unii Europejskiej ponad 80%
masy towarowej jest przewożone samochodami ciężarowymi. Dla każdego producenta podstawowym
wymogiem jest to, aby móc zaoferować samochód,
który doskonale nadaje się do zadań, jakie przed
nimi postawi jego użytkownik. Chcąc skutecznie
konkurować w sektorze dystrybucyjnym, producenci
muszą mieć w ofercie szeroki asortyment pojazdów,
obejmujący samochody spełniające potrzeby wszystkich klientów – zarówno poszukujących dostawczych
vanów do 2,8 t dmc., jak i potrzebujących ciężkich
3-osiowych podwozi pod zabudowę o 26 t dmc. Pod
względem eksploatacyjnym warunkiem koniecznym
jest zapewnienie wymaganej czystości spalin – w coraz większej liczbie miast wprowadzane są wydzielone strefy ekologiczne o limitowanych prawach
wjazdu dla samochodów nie spełniających określonych norm toksyczności – a także niskiego zużycia
paliwa oraz niezawodności i trwałości.

reklama

konstruktorzy poświęcają jej projektowaniu szczególnie dużo uwagi. Kabina decyduje często o ostatecznej ocenie jakościowej samochodu przez użytkownika, na równi z układem napędowym czy jezdnym.
Współczesne samochody ciężarowe mają kabiny
opracowane pod kątem zapewnienia kierowcy maksymalnej wygody pracy, co wiąże się także z bezpieczeństwem jazdy. Typowo kabiny samochodów
stosowanych w ciężkiej dystrybucji „dziedziczą”
wiele cech kabin wykorzystywanych w transporcie
dalekobieżnym – chodzi o miejsce pracy kierowcy:
kokpit, wielofunkcyjne koło kierownicy o regulacji
w dwóch płaszczyznach, fotel kierowcy zawieszony
pneumatycznie z wielorakimi możliwościami regulacji
położenia itp. Standardowa szerokość zewnętrzna kabin dystrybucyjnych nie przekracza 2300 mm, w wersjach dziennych długość nie przekracza 1700–1900 mm.
Zróżnicowanie wariantów konstrukcyjnych, m.in. ze
względu na wysokość kabiny, wysokość ramy samochodu, powoduje, że we wnętrzu będziemy mieć tunel
silnika o różnej wysokości. Przykładowo: w modelu
Mercedes-Benz Antos tunel kabiny S ClassicSpace
ma wysokość 320 mm, w kabinie M ClassicSpace –
170 mm. W modelu MAN TGM z kabinami typu C,
L lub LX tunel ma wysokość 260 mm, w Renault
D 26 Wide z kabiną dzienną natomiast 326 mm.
Pracując w samochodzie, kierowca zwróci z pewnością uwagę również na detale i drobne „smaczki”,
które czynią z kabiny miejsce przyjemne i praktyczne. Może to być np. wyłożenie kabiny wysokiej
jakości i dobrze dopasowanymi materiałami o powierzchni przyjemnej w dotyku oraz wykorzystanie
przewiewnych i atrakcyjnych w wyglądzie materiałów tapicerskich. Standardem powinny być pomocne detale wyposażenia: wieszaki na ubrania czy
odchylane rolety przeciwsłoneczne.
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Dostawy ekspresowe
Piotr Muskała
Rynek dostaw ekspresowych podporządkowany jest jednej, naczelnej zasadzie.
Jest to oczywiście jak najkrótszy czas realizacji zlecenia.

Średniej wielkości
dostawczaki stanowią
zwykle podstawę
flot firm kurierskich

© Fiat

przypadku stosunkowo niewielkich odległości, do kilkuset kilometrów, dostawa
ekspresowa zawsze oznacza co najwyżej
jeden dzień. Rozwijający się dynamicznie za sprawą rozwoju handlu internetowego rynek przesyłek kurierskich stał
się jednym z ważniejszych odbiorców
samochodów użytkowych.
Historycznie usługi kurierskie związane są bardzo silnie z pocztą. Przesyłanie paczek funkcjonowało już w starożytnym Rzymie, ale dopiero w XX w.
wraz z rozwojem motoryzacji i sieci dróg,

© DHL

Ważnym
ogniwem łańcucha
dostaw są sprawnie
działające sortownie
paczek
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a później także lotnictwa, zyskaliśmy
możliwość nadawania przesyłek, które
w krótkim (jednodniowym) terminie docierają do adresata w dowolnej części
kraju, a nawet kontynentu. Podobnie jak
pierwotnie również współcześnie dalekie odległości (np. między krajami,
kontynentami) przesyłki pokonują na
zasadzie frachtu liniowego. Kiedyś do
dyspozycji była poczta konna, później
kolejowa i morska. Obecnie paczki przewozi się koleją, samolotami bądź dużymi
samochodami ciężarowymi. Za dostarczenie przesyłki do lokalnego adresata
odpowiadają kurierzy, czyli posłańcy wykorzystujący samochody dostawcze i dystrybucyjne. Historia działalności firm ku-
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Przy dostarczaniu przesyłek ekspresowych liczy
się czas – często nie ma
go na tyle, żeby zebrać
wystarczającą ilość
przesyłek, a w trasę
międzymiastową wysłać
dużą ciężarówkę, wówczas wykorzystuje się
pojazdy dystrybucyjne

© GLS

W zatłoczonych centrach dużych
miast, podobnie jak w obszarach o małej gęstości
zabudowy, w roli pojazdów
kurierskich sprawdzają
się minidostawczaki

rierskich sięga początków XX w., a pierwsze przedsiębiorstwo tego rodzaju założono w USA i funkcjonuje ono do dziś
pod marką UPS (United Parcel Service).
W Polsce nowoczesne usługi kurierskie
funkcjonują od niedawna, konkurencja
dla Poczty Polskiej w przesyłaniu paczek istnieje dopiero od 1982 r.

transport na drodze
sortownia–odbiorca
końcowy
Renault Kangoo,
Mercedes Citan,
Fiat Fiorino

kilka–kilkaset km
paczki o niewielkiej
masie (do kilkunastu
kg) – tzw. drobnica
transport na drodze
sortownia–odbiorca
końcowy
Fiat Scudo, Mercedes Vito, Volkswagen Transporter

Duże pojazdy
dostawcze
kilka–kilkaset km
Paczki o masie
od małej do średniej
transport na drodze
sortownia–odbiorca
końcowy
Mercedes Sprinter,
Volkswagen Crafter,
Opel Movano, Renault,
Master, Iveco Daily

W ofercie większości firm kurierskich
znajdziemy liczne usługi dodatkowe, takie jak śledzenie statusu/położenia paczki
za pomocą strony internetowej bądź
aplikacji mobilnej, odbiór nadawanej

Ciężarówki
dystrybucyjne
Kilka–1000 km
Paczki o średniej
masie (kilka–kilkadziesiąt–kilkaset kg)
Transport na drodze
sortownia–sortownia oraz sortownia–
odbiorca końcowy
MAN TGS, Mercedes-Benz Atego

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

Przykładowe
modele

paczki o niewielkiej
masie (do kilkunastu
kg) – tzw. drobnica

Średnie pojazdy
dostawcze

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

Zakres
przestrzenny
działalności

kilka–kilkadziesiąt km

racji (np. produkty regionalne z odległego
miejsca). Wyspecjalizowane firmy kurierskie oferują przewóz przedmiotów
wymagających specjalnych warunków
(np. termicznych, wilgotnościowych itp.).

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

Rodzaje
przesyłek

Małe pojazdy
dostawcze (typu
kombivan i mniejsze)

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

Odległości

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

Firmy kurierskie zajmują się przewozem przesyłek, które mają dotrzeć do
adresatów bezpiecznie i szybko. Są to
m.in. dokumenty, elektroniczne nośniki
danych czy zamówienia ze sklepów internetowych, jak książki, urządzenia elektroniczne, sprzęty AGD, ubrania. Ponadto kurierzy przewożą żywność oraz
przesyłki nietypowe: rośliny, zwierzęta,
leki, kwiaty. Przewóz żywności odbywa
się zarówno ze sklepu do indywidualnych
odbiorców, jak i od dostawców do restau-

© DHL

Organizacja dostaw kurierskich

Zestawy
100–1000 km
wszystkie

Tabela 1.
Samochody
użytkowe wykorzystywane
w ekspresowych dostawach paczek

Liniowy transport
pomiędzy hubami
Iveco Stralis,
Mercedes-Benz
Actros, MAN
TGX
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Schemat
funkcjonowania
usług kurierskich

© Opracowanie własne na podstawie materiałów DHL
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paczki przez kuriera ze wskazanej lokalizacji, obsługę celną, dodatkowe ubezpieczenie obejmujące przesyłki nietypowe bądź szczególnie cenne. Schemat
działania firmy kurierskiej (tzw. drogę
paczki) przedstawiono na rysunku.
Podstawą sprawnego działania systemu dostaw przesyłek jest odpowiednia liczba terminali przeładunkowych
(tzw. hubów) oraz ich rozmieszczenie.
W przypadku firm kurierskich w skali
Polski jest to zazwyczaj sieć kilku dużych
terminali (tzw. węzłowych). W hubach
przesyłki są sortowane (często sortowanie jest zautomatyzowane). Pomiędzy

hubami przesyłki transportowane są
dużymi pojazdami realizującymi tzw.
fracht liniowy. Drugim poziomem są
sortownie lokalne, gdzie trafiają paczki
dostarczone z najbliższego hubu. Paczki
są ponownie sortowane i przydzielane
właściwym kurierom dostarczającym je
do adresatów.

Polskie realia
W tym miejscu warto zastanowić się
nad paroma problemami branży kurierskiej w warunkach polskich. Jednym
z nich jest czas pracy kierowców, pro-

Technologie internetowe w połączeniu z GPS pozwalają odbiorcom
na monitorowanie statusu przesyłki
w czasie rzeczywistym

© Iveco

Na popularnych trasach pomiędzy dużymi miastami
przesyłki ekspresowe
przewożone są dużymi
zestawami
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Dostawa do określonej
godziny lub do końca
następnego dnia

blem spotykany częściej w mniejszych
firmach niż dużych międzynarodowych
korporacjach. Duża część samochodów
kurierskich to pojazdy o dmc. poniżej
3,5 t, a więc nie podlegające rejestracji
czasu pracy kierowcy. A przecież kurierzy są tak samo kierowcami zawodowymi jak ich koledzy z dużych ciężarówek
i autobusów. Kierowcy prowadzący pojazd służbowy są co prawda zobowiązani

Określony dzień

Dostawa
w określony przy
nadaniu dzień

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

Nadanie i odbiór przesyłki tego samego dnia,
stosowanie ograniczone
dystansem pomiędzy
miejscem nadania i odbioru oraz porą nadania

Zdefiniowany czas

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

Cechy

Ten sam dzień

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

Typ

--------------------------------------
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Przesyłki frachtowe
Przesyłki dostarczane
zgodnie ze sztywnym
rozkładem jazdy, stosuje
się szczególnie przy
dużych odległościach

Kolejny problematyczny aspekt to
wiek i stan techniczny samochodów wykorzystywanych przez kurierów. Zwykle
nie dotyczy on pojazdów należących do
floty firmowej. Wówczas są to najczęściej prawie nowe, leasingowane samochody, regularnie serwisowane i utrzymane w dobrym stanie. Zupełnie inaczej
sprawa wygląda w przypadku kurierów
pracujących na własny rachunek. Cho-

Coraz większą popularnością
cieszą się paczkomaty
dające odbiorcy elastyczność czasową w odbiorze przesyłki

Tabela 2. Rodzaje
przesyłek kurierskich,
podział ze względu
na czas dostawy
(według DHL)

centów samochodów dostawczych i ciężarowych. Warto pamiętać, że duże firmy
kurierskie w Polsce dysponują ogromnymi flotami liczącymi od kilkuset do nawet kilku tysięcy pojazdów, stąd zdarza
się, że producenci są skłonni wyprodukować dla nich wersje specjalne pojazdów, przystosowane według szczegółowych wymagań klienta. Wraz z rozwojem
flot samochodów firm kurierskich postępuje też rozwój systemów telematycznych do ich obsługi. Są to nie tylko usługi
śledzenia paczki przez klienta, ale także
systemy pozwalające na optymalizację
planowanych tras (algorytm komiwojażera) oraz kosztów eksploatacji.

© DHL

Summary

do wypełniania kart drogowych, a ich
czas pracy regulowany jest przez prawo
pracy, jednak taki system w praktyce
nie pozwala na kontrolę nadużyć.
Drugi problem, który wiąże się z czasem, to kontekst ekonomiczny. Nie jest
bowiem trudno dostarczyć paczki na
drugi koniec Polski w ciągu jednego dnia,
lecz wykonać to w jak najtańszy sposób. Warunki ekonomiczne powodują,
że kurierzy są wiecznie spieszącymi się
kierowcami, którzy w obawie przed konsekwencjami służbowymi często przekraczają przepisy ruchu drogowego,
szczególnie w zakresie dopuszczalnej
prędkości. Może przyszła pora, aby pomyśleć o regulacji czasu i warunków
pracy kierowców zawodowych poruszających się pojazdami poniżej 3,5 t dmc.?

dzi o tzw. kierowców z autem, wynajmowanych przez mniejsze, ale także
większe firmy kurierskie w okresach
wzmożonego ruchu przesyłek. Stan techniczny takich pojazdów często pozostawia wiele do życzenia, co wynika głównie
z niskich stawek otrzymywanych przez
podwykonawców od firm kurierskich.

Podsumowanie
Rynek ekspresowych dostaw kurierskich rozwija się nadzwyczaj dynamicznie, szczególnie w dobie rozwoju handlu
internetowego. Z racji ogromnego zróżnicowania przewożonych towarów i stale
rosnącej ilości transportowanego ładunku firmy kurierskie stały się w ostatnich
latach bardzo ważnymi klientami produ-

Rapid development of e-commerce
market has made the express courier services become one of the major recipients of commercial vehicles. Because of the huge diversity of
transported goods and the ever-increasing amount of transported cargo, courier companies have become
very important customers for the manufacturers of vans and trucks. It is
worth to note that large courier companies in Poland have huge fleets
with the amount of vehicles from several hundred to several thousand,
thus it happens that the manufacturers may offer them special versions of vehicles, adapted to specific customer requirements. With the
development of fleets courier companies also advance development of
telematic systems for their service.
These are not only e-tracking service
packs for the customer, but also the
systems designed to optimize the
planned route and operating costs.
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Furgonetki
©F

CA

Tomasz Marszałek

nie tylko do miasta
Coraz więcej przedsiębiorców, zwłaszcza działających w miastach, przekonuje
się do zalet miejskich furgonetek wymyślonych ponad 60 lat temu przez
Francuzów. Obecnie takie auta ma w ofercie wielu producentów.
any czy też furgonetki sprzedają
się znakomicie, a oprócz wielu
zalet wskazywanych przez użytkowników są te lubiane przez producentów: przynoszą niezłe zyski i na ich
bazie udało się wykreować jeszcze jedną
grupę pojazdów, na których można świetnie zarabiać, czyli kombivany. To wygodne samochody osobowe, które chętnie są kupowane jako pojazdy rodzinne
i służbowe.
W tej samej gamie znajdują się dzisiaj auta tak różne gabarytowo, jak np.
Fiat Fiorino i Volkswagen Caddy Maxi.
Bardzo szeroka jest też gama silników
stosowanych do ich napędu – od zaledwie jednolitrowych trzycylindrowców
po potężne dwulitrowe jednostki napę-

dowe, radzące sobie też z dużo większymi gabarytowo pojazdami. A oto przegląd tego, co mają do zaoferowania poszczególne marki.

Citroën i Peugeot
Należące do koncernu PSA firmy mają
w ofercie bliźniacze samochody różniące
się w zasadzie tylko markowym oznakowaniem i tapicerkami. Dlatego prezentujemy je razem. Najmniejszymi furgonami
koncernu są Citroën Nemo i Peugeot Bipper. Te mające niespełna 3,85 m długości
auta mają jeszcze trzeciego brata – Fiata
Fiorino. Chętnie użytkowane są do realizowania dostaw w ciasnej zabudowie miejskiej. Mają dużą ładowność, są zwrotne,
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pod maskami mają bardzo ekonomiczne
i trwałe silniki wysokoprężne HDi zadowalające się niespełna 5 l ON na 100 km
(w Fiacie Fiorino najlepszy wybór to
znany z trwałości i dynamiki silnik 1,3
JTD). Jeśli nie planujemy dużych przebiegów, warto też pomyśleć o prostym
silniku benzynowym koncernu PSA o pojemności 1,4 l.
Chociaż autka te z zewnątrz wyglądają jak wyrośnięte zabawki, ich kabiny
zapewniają wysoki komfort jazdy. Dotyczy to nawet osób o wzroście przekraczającym 190 cm i ponadprzeciętnej tuszy. Ponadto oferują pasażerom warunki
godne samochodu osobowego. Samochody te z powodzeniem mogą zastąpić
małe auta dostawcze tworzone z nie-
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bardzo dużą przestrzeń wewnątrz. Obydwa francuskie bliźniaki mają liczne mocne
strony: uniwersalny charakter, solidną
konstrukcję, łatwość użytkowania, wysoki komfort jazdy i większą pojemność
wnętrza. Dostępne wyposażenie odpowiada oferowanemu w najnowszych samochodach osobowych średniej klasy.
Pod maskami można spotkać jednostki benzynowe, ale komercyjni użytkownicy preferują turbodiesle. Podstawowym i najczęściej wybieranym silnikiem

apelacyjnym hitem rumuńskiej marki jest
wśród biznesowych klientów Dokker.
To praktyczny i wielofunkcyjny furgon
(z dwu- lub trzyosobową kabiną) lub minivan dla pięciu osób. Dostawczy Dokker
van może być wyposażony w jedne drzwi
lub dwoje dużych przesuwnych bocznych.
Zapewnia duże możliwości przewozowe,
nie ustępujące tym z samochodów renomowanych marek.
Na naszym rynku Dokker jest hitem
nie tyle ze względu na swoje walory użytkowe, ile z powodu ceny. U nikogo innego
nie dostaniemy tego rodzaju auta za tak
małe pieniądze – ceny Dokkera vana zaczynają się niewiele powyżej 32 tys. za
wersję z silnikiem benzynowym – to
sprawdzona konstrukcja pochodząca od
firmy matki, czyli Renault. Ma pojemność
1.6 l i moc 110 KM. Ekonomicznym wyjściem wydaje się zakup pojazdu napędzanego dieslami Renault – 1,5 dCi w wer-

© T. Marszałek

dużych samochodów osobowych przez
wstawienie blachy w miejscu tylnych
szyb bocznych, wyjęcie siedzeń i wstawienie przegrody. Nemo i Bipper są dla
nich poważną konkurencją, bo od początku powstawały jako samochody dostawcze. Przy długości 3864 mm i wysokości 1721 mm są dość szerokie – aż
1716 mm, co pozytywnie wpływa na
objętość ładowni i przestrzeń w kabinie.
Rozstaw osi 2513 mm zapewnia dobre zachowanie auta na drodze, a jednocześnie

nie ujmuje zwrotności. Długość użytkowa podłogi ładowni to 1520 mm, a wysokość wnętrza 1180 mm. Szerokość na
poziomie nadkoli wynosi 1050 mm, a całkowita pojemność 2,5 m3. W wersjach
z przegrodą wykonaną ze stalowej kraty
jej część znajdującą się za fotelem pasażera można ustawić wzdłuż pojazdu,
złożyć fotel pasażera i powiększyć powierzchnię ładunkową o przestrzeń nad
fotelem. Długość użytkowa zwiększy się
do 2490 mm. W tej konfiguracji pojemność ładowni to 2,8 m3. Ładowność wynosząca aż 610 kg jest imponująca.
O numer większymi pojazdami są Citroën Berlingo i Peugeot Partner. Od wielu
lat co roku znajdują się w czołówce sprzedaży vanów na naszym rynku. Mają długość 4380 mm, szerokość 1860 mm i wysokość 1800 mm. W wersji dostawczej
oferowane są też z przedłużoną o 280 mm
karoserią – mają ten sam rozstaw osi, ale
dłuższy tylny zwis. To przekłada się na

© Archiwum „Samochody Specjalne”

Peugeot Bipper (na zdjęciu) i jego krewniacy Citroën
Nemo i Fiat Fiorino – mimo niewielkich rozmiarów
zewnętrznych imponują ładownością i pojemnością
przedziału towarowego

Citroën Berlingo (na zdjęciu) i jego bliźniak Peugeot Partner dużą popularność na polskim
rynku zawdzięczają dopracowaniu konstrukcji i bezawaryjnej służbie w wielu firmach

jest znany z trwałości i niezłej ekonomiki
1.6 e-HDi. który po ubiegłorocznych modernizacjach ma moc 100 KM. Średnie zużycie paliwa tak napędzanych aut w normalnych warunkach pracy to od 6 do
6,3 l/100 km. Dla chętnych do wyłożenia
większej gotówki dostępny jest jeszcze
1.6 e-HDi o mocy 120 KM.

Dacia
Jeszcze kilka lat temu najpopularniejszym samochodem Dacii kupowanym do pracy był Logan MCV – furgon
zbudowany na bazie kombi. Dzisiaj bez-

sjach o mocy 75 lub 95 KM. Cena takich
aut nadal jest mocno konkurencyjna –
waha się w okolicach 50 tys. zł.

Fiat
Fiat Fiorino dysponuje wszelkimi zaletami opisanych Peugeota Bippera i Citroëna Nemo, skupmy się więc na większym
Doblò Cargo, bezpośrednim konkurencie Partnera i Berlingo. To jedna z najnowszych konstrukcji na rynku. Ma odnowioną stylistykę nadwozia i wnętrza
o wyraźnym charakterze zbliżonym do
aut osobowych. Pojemność i ładowność
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Doblò Cargo plasują go u szczytu swojej
kategorii. Jednym z założeń, w oparciu
o które powstał ten Fiat, było uzyskanie
maksymalnych osiągów. Udało się to przez
poprawę charakterystyki momentu obrotowego podczas jazdy po mieście (nawet
o 40%). Gama składa się z czterech wersji
nadwozia, a dostawczy Cargo oferowany
jest w dwóch wariantach wysokości dachu i dwóch rozstawach osi. Do wyboru
jest sporo wersji silnikowych (zarówno
silniki ZS, jak i ZI oraz gazowe) o mocach
od 75 do 135 KM Dla poprawienia trakcji w trudnych warunkach do Doblò proponowany jest też system kontroli napędu
Traction+ zwiększający przyczepność kół
na luźnych lub śliskich nawierzchniach.
Przestrzeń ładunkowa ma regularne
prostopadłościenne kształty, a ergonomiczne klamki, jak i możliwość otwarcia
drzwi tylnych o kąt 180° zapewniają wygodny dostęp do ładunku. Ładowność i objętość Doblò Cargo Maxi powodują, że
można przewieźć ładunek o masie nawet
1000 kg, a maksymalna objętość ładowni

Możliwość złożenia prawego fotela i przedłużenia ładowni podnosi walory przewozowe
vana, w tym przypadku Fiata Doblò

przekracza 5 m3. Wewnętrzna długość
przedziału ładunkowego to 1820 mm
w wersjach z krótkim rozstawem osi
i 2170 mm z długim rozstawem; szerokość to 1710 mm, a wysokość 1300 cm
lub 1550 mm w wersjach z wysokim
dachem. Odległość między nadkolami
wynosi 1230 mm, co umożliwia załadunek do auta nawet dwóch europalet.

© T. Marszałek
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Ford w swojej dostawczej gamie ma aż cztery Transity. Miejskie furgonetki
to pierwszy od lewej Transit Courier i drugi – Transit Connect

Ford
W gamie dostawczych Fordów miejskie furgonetki mamy aż w trzech rozmiarach. Najmniejsza to Transit Courier,
przeznaczona głównie dla przedsiębiorców szukających kompaktowego pojazdu,
którym można bez problemów poruszać
się i parkować w zurbanizowanej dżungli.
Osiąga najniższe w klasie zużycie paliwa
zarówno w przypadku silników benzynowych, jak i Diesla. Wysokoprężna jednostka 1.6 l Duratorq TDCi o mocy 95 KM
zużywa 3,7 l oleju napędowego na 100 km.
Można zamówić też jednostkę wysokoprężną 1.5 l 75 KM, która spala 3,9 l ON.
Jednolitrowy EcoBoost zużywa 5,2 l benzyny na 100 km. Lepsze wrażenie pozostawia napęd wysokoprężny – większa
pojemność, wysoki moment obrotowy
i wynikająca z niego charakterystyka pracy
wydają się bardziej pasować do użytkowego pojazdu. Gwarantują też mimo
wszystko mniejsze spalanie, a więc niższe koszty eksploatacji.
Ten kompaktowy van Forda (długość
nadwozia to zaledwie 4,15 m, a wysokość
1,75 m) jest nieco większy od Bippera,
Nemo oraz Fiorino i wnosi nowe rozwiązania techniczne, w tym najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, jak
system Ford SYNC z funkcją wzywania
pomocy Emergency Assistance. Ładownia ma 2,3 m3, a na podłodze można
transportować bardzo długie przedmioty
(1620 mm ze stałą przegrodą, a 2593 mm
bez przegrody i ze złożonym fotelem pasażera). Maksymalna ładowność autka to
aż 660 kg. Opcjonalna, składana prze-
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groda siatkowa oraz składany fotel pasażera zwiększają objętość ładowni do
2,6 m3. W przestrzeni ładunkowej bez
problemu mieści się europaleta.
Transit Connect to u Forda auto o numer większe, ale oferowane w dwóch
długościach różniących się także rozstawem osi. Każda ma przestronną i funkcjonalną ładownię o objętości od 2,9 do
3,6 m3 z pełną przegrodą lub od 3,7 do
4,4 m3 z uwzględnieniem miejsca nad
złożonym fotelem pasażera. Dzięki maksymalnej ładowności dochodzącej do
1000 kg auto plasuje się w czołówce swojego segmentu. W wersji z przedłużonym
rozstawem osi (L2) możliwy jest załadunek europalet przez szerokie przesuwne
drzwi boczne.
Transit Connect w podstawowej wersji ma długość 4418 mm, rozstaw osi
2660 mm, wysokość 1852 mm i szerokość
1830 mm. Jego ładowność to 625 kg.
Auto z długim rozstawem osi (3062 mm)
i nadwoziem L2 mierzy 4818 mm. Ford
oferuje je w dwóch wersjach ładowności:
716 kg przy 2135 kg dmc. i 1004 kg
w wersji ze wzmocnionym zawieszeniem
i 2405 kg dmc. Gama silników obejmuje
wysokoprężne 1.6 Duratorq TDCi w wersjach od 75 do 115 KM, 100-konną jednostkę benzynową 1.0 EcoBoost oraz
150-konny silnik 1.6 EcoBoost z sześciostopniową przekładnią automatyczną.
Podobnie jak Courier, Connect zawiera
zaawansowane rozwiązania techniczne,
np. system zapobiegania kolizjom przy
małych prędkościach (Active City Stop)
oraz układ wzywania pomocy (Ford Emergency Assistance).

© Volkswagen
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Citan mimo niezaprzeczalnego pokrewieństwa z Kangoo
ma poprawione, sztywniejsze zawieszenie

Renault

dowego na 100 km. Kangoo standardowo ma wskaźnik zmiany biegów oraz
tryb eko pozwalający na obniżenie zużycia paliwa nawet o 10%.

Mercedes-Benz
Citan to efekt współpracy Mercedesa z Renault, jednak w odróżnieniu od
Kangoo niemieckie auto występuje tylko
w dwóch dłuższych wersjach nadwoziowych o objętości od 3,2 do 4,6 m3. Standardowa ładowność Citana to 650 kg,
jednak można też zakupić wersje o ładowności zwiększonej do 900 kg. Citan ma
pod „skórą” rozwiązania, które różnią go
od Kangoo. Najważniejszą zmianą jest
inne, sztywniejsze zawieszenie, sprawiające, że trakcja Mercedesa jest lepsza niż francuskiego auta. Wybór silników Citana i wersji regulacyjnych jest
szeroki, począwszy od silnika 1,5 l o mocach od 75 do 110 KM po benzynowy silnik 1,2 l o mocy 114 KM. W przypadku

© Archiwum „Samochody Specjalne”

Renault w tym segmencie ma samochód, który także występuje już w trzeciej generacji. Chodzi oczywiście o Kangoo. Pod tą nazwą oferowanych jest aż
15 wersji auta dostawczego, w których
objętość przestrzeni ładunkowej wynosi
od 2,3 do 4,6 m3. Wśród nich jest także
opcja z trzema miejscami z przodu, oferowana w trzech długościach nadwozia:
Compact (długość poniżej 4 m), Express
i Maxi. Renault Kangoo Compact jest
jedynym na rynku samochodem o przestrzeni ładunkowej poniżej 2,8 m3 mającym trzy miejsca z przodu. W furgonetce Kangoo Maxi pojemność przedziału
ładunkowego może mieć nawet 4,6 m3.
Kangoo Express zaopatrzono w bogatą gamę silników, w tym dieslowskie
jednostki Energy dCi o mocach 75, 95
i 110 KM oraz benzynowy TCe o mocy
115 KM. Energy dCi 75 i Energy dCi
95 KM spalają średnio 4,3 l oleju napę-

VW Caddy to jeden z najdroższych furgonów w tej klasie aut. Jako jedyny
jest oferowany z seryjnym napędem 4×4 w wersji Alltrack

Weteran i żółtodziób – Renault Kangoo i Dacia Dokker. Ta druga w ostatnich latach przebojem
wdarła się do czołówki rankingów sprzedaży. Około 30% niższa niż u konkurentów cena czyni cuda...

silników wysokoprężnych o najniższych
mocach przeniesieniem napędu zajmują
się pięciobiegowe skrzynie, a przy dieslu o najwyższej mocy i silniku benzynowym zastosowano sześciobiegową.
Seryjnie montowany jest wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu. Citan
w najoszczędniejszych wersjach BlueEfficiency spala w cyklu mieszanym tylko
4,3 l/100 km.

Volkswagen
Caddy i Caddy Maxi to już czwarta generacja dostawczego bestsellera Volkswagena. Prawie co trzeci ze sprzedanych
Caddy to wersja Maxi. Standardowy
Caddy furgon przy długości nadwozia
4408 mm ma ładownię o objętości 3,2 m3
(3,7 m3 ze złożonym siedzeniem pasażera).
Caddy Maxi jest dłuższy aż o 470 mm,
dzięki czemu jego użyteczna kubatura to
odpowiednio od 4,2 do 4,7 m3, czyli aż
o 31% więcej. Samochód ten imponuje
też ładownością, która może wynosić nawet 1005 kg. Długość przedziału towarowego mierzona po podłodze od progu
tylnych drzwi lub klapy do ścianki działowej to 1800 mm lub 2249 mm (Maxi),
a z wykorzystaniem złożonej ścianki i fotela odpowiednio 2600 mm i 3000 mm.
Maxi ma rozstaw osi dłuższy o 320 mm
w porównaniu ze standardową wersją.
Rolę podstawowego pełni czterocylindrowy silnik o pojemności dwóch litrów.
Jest on dostępny w wersjach o różnej
mocy – od 75 KM aż do 150 KM. Najmniej oleju napędowego zużywa VW
Caddy BlueMotion – zadowala się mniej
niż 4 l ON na 100 km. W ofercie są też
trzy silniki benzynowe o mocach od 84
do 125 KM.
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Układy jezdne ciężarówek
dystrybucyjnych
Piotr Muskała

Za samochody dystrybucyjne uznaje się pojazdy ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej do ok. 25 t. Oznacza to,
że mamy do czynienia z grupą pojazdów o bardzo
zróżnicowanych konstrukcjach i właściwościach
– dotyczy to także ich układów jezdnych.

iężarówki dystrybucyjne najczęściej wykorzystywane są w ruchu
miejskim i lokalnym, zwykle przejeżdżają stosunkowo krótkie dystanse,
jednak pracują wiele godzin i często na
drogach o zróżnicowanej jakości nawierzchni. Z tego powodu ich układy
jezdne muszą charakteryzować się ponadstandardową wytrzymałością, odpornością na złe drogi i trwałością, ale
również uniwersalnością.
W nieodległej jeszcze przeszłości niewielkie ciężarówki dystrybucyjne miały
proste zawieszenia oparte na wzdłużnych
resorach piórowych. Zaletą takiego rozwiązania jest trwałość i niezawodność,
natomiast wadą niski komfort jazdy.
W ostatnich latach komfort oraz właściwości jezdne stały się priorytetem nie
tylko w autokarach i ciężarówkach dalekobieżnych, ale również w niewielkich
samochodach wykorzystywanych w lokalnej dystrybucji.

©M
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Ramowa konstrukcja podwozia zapewnia trwałość
i wytrzymałość

Osie
Standardem w ciężarówkach dystrybucyjnych są dwie osie, przy czym
tylna wyposażona jest w koła bliźniacze.
Napęd przenoszony jest najczęściej poprzez wał pędny na koła tylne, zamontowane do sztywnej osi z przekładnią
główną (tzw. tylnego mostu napędowego).
Oś tylna mocowana jest do ramy za pomocą wzdłużnie umieszczonych resorów
piórowych (zwykle wielopiórowych) bądź
wahaczy wzdłużnych i miechów pneumatycznych. Ze względu na uzyskanie
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korzystnego rozkładu nacisków na osie
producenci stosują różne (zależnie od
przeznaczenia pojazdu) rozstawy osi.
W niektórych pojazdach decydują się
na wprowadzenie trzeciej osi. Jeśli znajduje się ona za osią napędową (a tak jest
w większości przypadków), to jest to oś
wleczona, najczęściej skrętna, z możliwością unoszenia podczas jazdy bez ładunku. Zastosowanie trzeciej osi pozwala
na zmniejszenie promienia skrętu pojazdu oraz redukcję zużycia opon. Sporadycznie w niektórych samochodach
dostawczych stosowany jest również na-
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© Daimler

© Iveco

Ważną cechą
dobrze skonstruowanego układu
jezdnego ciężarówki
dystrybucyjnej jest
niewielki promień
skrętu

© Daimler

We współczesnych
małych ciężarówkach stosuje się
zawieszenie
pneumatyczne

pęd na koła przednie. W dystrybucji w trudnym terenie przydaje się napęd na 4 koła.
Pojazdy dystrybucyjne z tym rozwiązaniem najczęściej budowane są w oparciu
o duże dostawczaki, a ich cechą charakterystyczną jest zastosowanie pojedynczych kół na tylnej osi oraz znacznie
zwiększonego w stosunku do standardu
prześwitu.
Niezwykle ważną rolę w układzie jezdnym mają do odegrania łożyska toczne
znajdujące się w piastach kół. Ich trwałość ma duże znaczenie dla bezawaryjnej pracy pojazdu. W ciężarówkach dystrybucyjnych stosuje się zwykle piasty
zespolone z łożyskami stożkowymi lub
kulowymi. Wbrew pozorom, choć łożyska
są bezobsługowe, właściwa eksploatacja
pojazdu ma znaczny wpływ na ich trwałość. Oprócz naturalnych procesów zużycia może dojść do awarii łożyska, którą

Zawieszenia samochodów dystrybucyjnych są proste i trwałe

może wywołać wiele czynników, m.in.
niewłaściwa konserwacja i magazynowanie części zamiennych, niewłaściwy
dobór łożyska do warunków eksploatacyjnych, stosowanie źle dobranych zamienników, niewłaściwy lub niestaranny
montaż w węźle łożyskowym, zastosowanie niewłaściwego smaru lub dopuszczenie zanieczyszczenia powierzchni ruchomych w łożysku oraz użytkowanie
pojazdu z uszkodzonym uszczelnieniem
piasty lub łożysk.

Zawieszenie
Do ciężarówek dystrybucyjnych należy zaliczyć zarówno duże samochody
dostawcze, jak i małe „prawdziwe” ciężarówki. Te dwie kategorie pojazdów
mają zupełnie inną filozofię konstrukcji
układu zawieszenia. Zawieszenie nowych
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ciężarówek dystrybucyjnych konstruuje
się w oparciu o miechy pneumatyczne.
Rozwiązanie to pozwala zyskać kilka
cech bardzo pożądanych w ciężarówkach dystrybucyjnych:
• niezależność prześwitu od obciążenia,
• możliwość obniżenia bądź podniesienia nadwozia podczas załadunku
i rozładunku,
• możliwość uniesienia trzeciej osi (jeśli
występuje) podczas jazdy bez ładunku,
• możliwość uzależnienia właściwości
sprężystych (sztywności zawieszenia) od masy przewożonego ładunku
i prędkości pojazdu.
Zawieszenie pneumatyczne jest tanie i proste w serwisowaniu, nie zapewnia jednak tak długiego okresu eksploatacji jak stosowane wcześniej resory
piórowe. Gumowe miechy wykorzystywane jako elementy sprężyste są stosun-

| TECHNIKA |

© ZF

© ZF

Podnoszona oś wleczona
z hydraulicznym mechanizmem
skrętu sterowanym elektronicznie ZF ERAS to rozwiązanie najnowszej generacji stosowane
w ciężkiej dystrybucji

kowo tanie i proste w wymianie, dzięki
czemu awaria zawieszenia pneumatycznego nie jest ani tak kosztowna, ani pracochłonna jak w wypadku resora mechanicznego. Jednocześnie zawieszenie
pneumatyczne jest obecnie uważane za
najlepsze rozwiązanie w pojazdach. Zawieszenie osi przedniej małych ciężarówek, podobnie jak większych, konstruowane jest najczęściej w oparciu

o masywną oś sztywną. Połączenie z ramą
pojazdu odbywa się za pomocą zestawu
drążków skrętnych i miechów pneumatycznych. W starszych konstrukcjach spotykane były w tym miejscu paraboliczne
resory wielopiórowe. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie tzw. półresorów w roli wahaczy wzdłużnych.
Wówczas stosuje się tylko jeden miech
pneumatyczny na każde resorowane koło.

9-biegowe,
manualne skrzynie
przekładniowe ZF Ecomid są
idealnie dopasowane do wykorzystania w dużych dystrybucyjnych samochodach
ciężarowych

Zupełnie inne rozwiązania królują
w dużych dostawczakach. Zdarzają się
tam oczywiście miechy pneumatyczne,
jednak w większości takich samochodów
jako elementy resorujące stosuje się resory piórowe (wzdłużne i poprzeczne)
oraz drążki skrętne. Zawieszenie przed-
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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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Współcześnie
pneumatyczne
zawieszenie
ciężarówek
dystrybucyjnych
sterowane jest
elektronicznie
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Płaska rama powinna
w maksymalnym stopniu ułatwić montaż
zabudowy

Układ kierowniczy
Układy kierownicze w ciężarówkach
dystrybucyjnych powinny charakteryzować się dwoma podstawowymi cechami. Pierwsza to zapewnienie jak najmniejszego promienia skrętu, tak aby
pojazdem dało się łatwo manewrować
w ciasnych miejscach, do których często
ciężarówki dystrybucyjne dostarczają ładunek. Druga to odpowiednia siła układu
wspomagania kierownicy. Kierowcy ciężarówek dystrybucyjnych, poruszając się

Volv
©

nie to najczęściej konstrukcja zawierająca pojedynczy lub podwójny wahacz
poprzeczny. Elementami resorującymi
są tam resory poprzeczne lub drążki
skrętne. Znacznie rzadziej stosuje się sprężyny śrubowe pracujące w kolumnie
McPhersona. Tylne zawieszenie dostawczaków to najczęściej resory paraboliczne
umieszczone wzdłużnie, mocujące oś do
ramy. Rzadko zdarza się (w największych dostawczakach), że konstrukcja
zawieszenia tylnego jest zapożyczeniem
konstrukcji z większych ciężarówek dystrybucyjnych.
Wszystkie ciężarówki dystrybucyjne
wyposażone są obowiązkowo w amortyzatory drgań, najczęściej wykorzystuje się rozwiązania hydrauliczne. Pożądanym i często stosowanym elementem
zawieszenia małych samochodów ciężarowych i dużych dostawczaków jest
stabilizator poprzeczny.

o

© DAF

Układ jezdny współczesnego pojazdu
ciężarowego to dużo bardziej skomplikowana konstrukcja niż kilkadziesiąt lat
temu. Mimo to wciąż najważniejsza
jest trwałość podstawowych elementów, takich jak np. łożyska toczne kół
czy elementy metalowo-gumowe
zawieszenia

po obszarach miejskich, często wykonują manewry, co skutkuje wykorzystaniem układu kierowniczego. Ponadto
układ kierowniczy ciężarówki dystrybucyjnej musi bezwzględnie spełniać warunki konstrukcyjne:
• koła skręcone muszą samoczynnie
powracać do położenia odpowiadającego kierunkowi jazdy na wprost
oraz zapewnić utrzymanie tego kierunku mimo działania sił bocznych
niezależnych od działań kierowcy,
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• ruchy kół wywołane przejeżdżaniem
przez nierówności drogi nie mogą
powodować zmiany kierunku jazdy
pojazdu, a uderzenia wywołane przez
nierówności nawierzchni powinny
być możliwie nieodczuwalne na kole
kierownicy,
• żadne uszkodzenia układu wspomagania kierownicy nie mogą pozbawić
kierującego możliwości sterowania
kierunkiem ruchu pojazdu.
Wspomaganie układu kierowniczego
odbywa się za pomocą układu hydraulicznego z pompą napędzaną pasowo od
obrotów silnika.

Podsumowanie
Konfiguracja układu jezdnego ciężarówek dystrybucyjnych powinna być odpowiednia do zastosowania konkretnych
egzemplarzy. Dlatego producenci oferują
swoim klientom bardzo duże możliwości
adaptacji podwozia do własnych potrzeb.
U większości producentów bez problemu
można skonfigurować np. ciężarówkę
z zawieszeniem przednim pneumatycznym i tylnym mechanicznym albo odwrotnie. Standardem jest szeroki wybór rozstawów i liczby osi. Dzięki temu
klienci mają szansę na zakup pojazdu odpowiadającego ich wymaganiom w zakresie parametrów eksploatacyjnych (np.
średniej masy przewożonych ładunków,
terenu eksploatacji itp.), ale również komfortu jazdy.

© Krone

Logistycznie
poprawne: wiele firm
kurierskich wykorzystuje
nadwozia wymienne
do transportu paczek
pomiędzy swoimi
terminalami

Nadwozia wymienne:
C 782 i spółka
Dariusz Piernikarski

Nadwozia wymienne są integralną częścią nowoczesnego transportu intermodalnego.
Zastosowanie systemów wymiennych w teorii redukuje koszty transportu, przyczynia
się do ograniczenia zużycia paliwa oraz zmniejszenia emisji składników toksycznych.
Jak jest w praktyce – spróbujemy dać odpowiedź w tym artykule.

ożliwość przewożenia jednego
nadwozia przez różne pojazdy
może istotnie zmniejszyć przestoje pojazdów, co w oczywisty sposób
przekłada się na zmniejszenie kosztów
transportu. Zastosowanie systemu zabudów (nadwozi) wymiennych stwarza
szansę wykorzystania nowoczesnych rozwiązań logistycznych dostosowanych do
specyfiki przewożonych towarów, wymagań klienta oraz rozlokowania miejsc
docelowych. Stojące na swoich podporach zabudowy mogą pełnić funkcję mobilnych powierzchni magazynowych.
Niestety, w odróżnieniu od kontenerów

morskich nadwozia wymienne nie mają
możliwości składowania wielopoziomowego. Zabudowy (nadwozia) wymienne
jako jednostki ładunkowe rozpowszechnione są przede wszystkim na terenie
Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W porównaniu z naczepami są cięższe i trudniejsze w obsłudze.
W grupie najważniejszych europejskich producentów nadwozi wymiennych
(i przyczep do ich przewozu) dominują
firmy niemieckie, do czołówki można zaliczyć takie firmy jak np. Ackermann, Fliegl,
Kögel, Krone, Schmitz Cargobull, Schwarzmüller, Sommer, Spier, Wecon, Wielton.
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Krótka powtórka
Nadwozia wymienne konstruowane
są zgodnie z wytycznymi norm PL-EN
283:1999 – Nadwozia wymienne – badania oraz PL-EN 284:2006 – Nadwozia wymienne – Nadwozia wymienne klasy C
– Wymiary i wymagania ogólne. Systemy
nadwozi wymiennych można podzielić
na dwie grupy konstrukcyjne. Pierwszą
z nich tworzą nadwozia (kontenery) montowane na samochodach ciężarowych
(dmc. do 16 t) i przyczepach. Jako standardowe w tej grupie przyjęto długości:
7150 mm (typ C 715), 7450 mm (typ

© Schwarzmüller

© D. Piernikarski
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Dwuosiowa przyczepa z obrotnicą, zawieszeniem pneumatycznym i rolkami
prowadzącymi firmy Schwarzmüller do transportu nadwozi wymiennych

C 745) oraz 7820 mm (typ C 782). Ze
względu na wykorzystanie objętości przestrzeni ładunkowej i ładowności pojazdu
obecnie stosowane są głównie zabudowy
wymienne typu C 745 oraz C 782, pozwalające na umieszczenie wewnątrz do 18
standardowych palet. Najczęściej stosowaną konfiguracją jest zestaw drogowy:
samochód z przyczepą C782 + C782,
mogący przewozić do 38 europalet lub
do 115 m3 ładunku.
Drugą grupę tworzą nadwozia wymienne przystosowane do przewozu na
naczepach. Tu spotyka się trzy warianty długości: 12 200 mm (typ A 1219),
12 500 mm (A 1250) oraz 13 600 mm
(A 1360), czyli maksymalna długość
naczepy dopuszczona obecnie w europejskim transporcie drogowym. Ze względu na pojemność i ładowność najczęściej wykorzystywany jest typ A 1360
o dmc. do 34 t. W nadwoziu tym zmieszczą się 32–33 palety. W porównaniu
z kontenerem 40-stopowym daje to możliwość załadowania nawet o 1/3 palet
więcej.

Wszyscy liczący się producenci zabudów, naczep i przyczep
mają w swojej ofercie różne wersje zabudów wymiennych

Standardowa wysokość nadwozia wymiennego wynosi 2670 mm, wysokość
ta jest jednak często przekraczana zgodnie z ogólnym trendem do powiększania
przestrzeni ładunkowej. Standardowe
szerokości to 2550 oraz 2600 mm dla
skrzyń chłodniczych. Zgodnie z normą
EN 284 wszystkie systemy wymienne,
niezależnie od typu, muszą mieć system mocowania identyczny jak 20-stopowy morski kontener typu ISO – ustalone są zatem odległości między przednią
i tylną parą gniazd mocujących oraz ich
wzajemny rozstaw poprzeczny.

Niemiecka specjalność
Nadwozia wymienne były początkowo wyłącznie niemiecką specjalnością,
pojawiły się na drogach jeszcze w latach
60. ub. w. w ramach programu wspierającego transport kombinowany. Najważniejszą ideą związaną ze stosowaniem
nadwozi wymiennych była wówczas
możliwość założenia lub zdjęcia – odstawienia całego nadwozia z podwozia

samochodu ciężarowego i przyczepy wyłącznie za pośrednictwem znajdującego
się już na pokładzie prostego elementu,
jakim są miechy pneumatyczne. Istotnym elementem było właśnie to „odstawienie” – samochód lub przyczepa
miały możliwość stabilnego postawienia
zabudowy na nogach podporowych. Inne
rozwiązania – w większości wykorzystujące układy hydrauliczne – pojawiły
się później. W początkowym okresie produkcji nadwozi wymiennych i dostosowanych do ich przenoszenia podwozi
wykorzystywano wprowadzone w technice autobusowej w latach 50. elementy
zawieszenia pneumatycznego. Konieczne
było zastąpienie miechów fałdowych
przez miechy membranowe (nawijane)
i wprowadzenie zaworu pozwalającego
na zmianę wysokości do podnoszenia
i opuszczania nadwozia.
Zestaw przyczepowy wyposażony
w zabudowy wymienne był w momencie wprowadzenia na rynek niemiecki
pewnego rodzaju rewolucją w porównaniu z typowo wówczas stosowanymi
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16-tonowymi ciężarówkami w konfiguracji 4×2 z zabudową skrzyniowo-plandekową o długości ładowni 6,1 m, które
ciągnęły 22-tonowe 3-osiowe przyczepy
o długości 8,2 m, również zabudowane
skrzynią z plandeką. Nowe jednostki
ładunkowe były odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie na przewóz ładunków
całopojazdowych. Dotychczas załadunek odbywał się następująco: przyczepa
stała pod rampą załadunkową, natomiast
samochód ciężarowy odbierał ładunek do
tzw. dostawy bezpośredniej. Wprowadzenie zestawów z nadwoziami wymiennymi pozwalało na to, aby w pełni odseparować samochód ciężarowy i przyczepę
podczas za- i rozładunku. Niestety nawet dzisiaj wielu spedytorów nie może
się zdecydować na to, aby wykorzystać
kierowcę jako nieodpłatny personel pomocniczy przy załadunku. Stąd też zalety
związane z użyciem zabudów wymiennych do dziś nie są w pełni wykorzystane.
Korzyści ekonomiczne wynikające
z postawienia zabudowy na nogach na
czas za- lub rozładunku nie równoważą
w pełni podstawowej wady, jaką jest
dużo trudniejszy załadunek nadwozia
wymiennego zgodnego z EN 284 na podwozie samochodu ciężarowego, wymaga
on bowiem zdecydowanie większych
umiejętności kierowcy niż zwykłe spięcie naczepy i ciągnika siodłowego. Mimo
to w centrach logistycznych obsługujących ładunki drobnicowe i przesyłek kurierskich nadwozia wymienne nadal są
używane i konkurują skutecznie z naczepami wyposażonymi we własne, nierozłączne podwozie. Podwozie, które sta-
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Pod względem ekonomiki eksploatacji i łatwości obsługi
zestaw z nadwoziami wymiennymi nie wytrzymuje konkurencji
z naczepą, jednak można nim przewieźć do 115 m3, gdy naczepa
typu mega zabiera tylko 100 m3 ładunku

Ponieważ rozstaw punktów mocowania odpowiada tym stosowanym w 20-stopowych kontenerach morskich, zabudowy wymienne można przewozić również
na naczepach podkontenerowych

nowi najdroższą część naczepy, podczas
załadunku niejako bezużytecznie spełnia
wyłącznie rolę podpór konstrukcyjnych.
Na niekorzyść zestawów przyczepowych z nadwoziami wymiennymi przemawia niestety większe zużycie paliwa
w porównaniu z kombinacją ciągnik–naczepa. Opory aerodynamiczne są większe chociażby dlatego, że do pokonania
jest opór dwóch ścian czołowych (zabudowa samochodu i przyczepy), a nie tylko
jednej, jak jest w przypadku naczepy.

W drodze ku intermodalności
Obecnie większość z ok. 300 tys. nadwozi wymiennych eksploatowanych na
terenie Unii Europejskiej to jednostki
ładunkowe o długości 7,45 m. Odmianę
szczególną tworzą zabudowy o długości
7,82 m, jednak ze względu na wymiary
wagonów stosowanych w transporcie intermodalnym wykorzystywane są jedynie na kilku głównych trasach. W większości przypadków nadwozia te pełnią
funkcję mobilnych punktów składowania,
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zwłaszcza w logistyce ładunków lekkich
i opakowań zwrotnych, jako że większość
nadwozi C 782 to wersje objętościowe
o wysokości całkowitej do 3,22 m.
Korzystając z nadwozi wymiennych,
można realizować praktycznie większość
typowych zadań transportowych. Mogą
to zatem być nadwozia skrzyniowe, skrzyniowe z plandeką, kurtynowe, kontenerowe, izotermiczne, chłodnicze itd. Oferowane są także wymienne nadwozia
wielkokubaturowe. Największą popularnością cieszą się nadwozia kurtynowe,
zazwyczaj z podnoszonym dachem. Swoją
pozycję zawdzięczają głównie dzięki
łatwej obsłudze oraz uniwersalności.
Systemy nadwozi wymiennych nie są
stosowane równie powszechnie jak kontenery morskie.
Konstrukcja standardowego nadwozia wymiennego ewoluuje stopniowo.
W zależności od wymagań klienta stosowane są wersje np. z systemem podwójnej podłogi (załadunek dwupoziomowy),
również widoczne jest zainteresowanie
wersjami skrzyniowymi typu furgon. Co-
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Uniwersalne
nadwozie kurtynowe
C 782 firmy Wecon
na dwuosiowej
przyczepie centralnoosiowej

W przyczepie również należy w odpowiedni sposób skonfigurować zbiorniki na
sprężone powietrze, tak aby bezwzględnie zagwarantować prawidłowe i niezawodne działanie układu hamulcowego.
Doświadczeni kierowcy zestawów z nadwoziami wymiennymi podczas odstawiania zabudów pozostawiają włączony silnik
samochodu, co zapewnia ciągłość zasilania w powietrze. Oczywiście „karą” jest
zwiększone zużycie paliwa, ale chcąc zapewnić sobie pewność działania, kierowcy
w zasadzie nie mają innego wyjścia.

© kombiverkehr.de

Zabudowa kontenerowa z nogami
podporowymi podczas przeładunku
w transporcie
intermodalnym

raz częściej też zamawiane są zabudowy
specjalne, przeznaczone do przewozu
ściśle określonych towarów.

Plusy i minusy
Nowoczesny system wymienny nie
mógłby się obyć bez odpowiedniego
przystosowania podwozia samochodu
ciężarowego. Ze względu na ograniczenia długości zestawu (norma EN 96/53)
pojedynczy zestaw przyczepowy z przyczepą centralnoosiową może wieźć jednocześnie tylko dwie zabudowy wymienne 7,82 m. W tym wypadku przyczepa
centralnoosiowa ze względu na niekorzystny rozkład obciążeń występujący przy
przewozie ładunków częściowych – co ma
miejsce przy przewozie drobnicy – nie jest
rozwiązaniem szczególnie przydatnym.
Zestaw z nadwoziami wymiennymi
znacznie intensywniej wykorzystuje swoje
zawieszenie pneumatyczne. Z tego też
względu dużego znaczenia nabiera stan
techniczny instalacji pneumatycznej pojazdu, dostępność sprężonego powietrza
(konieczne są większe zbiorniki) i jego
prawidłowy rozdział w samochodzie ciężarowym i przyczepie.

Więcej czasu zajmują również operacje manewrowe oraz łączenie i odstawianie zabudów – wiąże się to ze zwiększonym zapotrzebowaniem na powietrze
(i paliwo). Z tego względu pożądane jest,
aby samochód ciężarowy, który będzie
eksploatowany wraz z przyczepą, wożąc
nadwozia wymienne, miał pewne „przewymiarowanie” układu zasilania w powietrze. Obecnie do większości zastosowań wystarcza, gdy na silniku pojazdu
montowana jest jednocylindrowa sprężarka powietrza o pojemności skokowej
ok. 450 cm3 – w przypadku instalacji
pneumatycznej przeznaczonej do obsługi
mechanizmów podnoszenia i opuszczania podwozi zabudów wymiennych
wskazane jest użycie większych sprężarek, tj. o pojemności 700–900 cm3.
Elementem obowiązkowym wówczas
jest montowany na stałe osuszacz powietrza. Regulator ciśnienia powinien
zapewniać w odrębnym obwodzie miechów pneumatycznych samochodu wysokie ciśnienie na poziomie 12,5 bara.
Miechy samochodów ciężarowych są zazwyczaj mniejsze niż te montowane w naczepach czy przyczepach, stąd konieczność dysponowania wyższym ciśnieniem.

Summary
Swap bodies are an integral part of
modern intermodal transport. The
use of removable systems in theory reduces transport costs, helps to reduce
fuel consumption and toxic emissions.
Bodies (BDF, WAP) as a removable
cargo units are distributed primarily
in Germany, Austria and Switzerland. Compared to the semi trailers,
they are heavier and more difficult
to handle.
Swap bodies (containers) mounted
on trucks (GVW. to 16 t) and trailers
have standarized lengths: 7150 mm
(Type C 715), 7450 mm (Type C 745)
and 7820 mm (Type C 782). Due to
the utilization of the cargo space of the
vehicle and payload, currently most
widespread are C 745 and C 782 types, allowing for transport of 18 standard Euro pallets. The commonly
used configuration is a combination
of a truck with a trailer C782 + C782,
which could carry up to 38 Euro pallets or up to 115 m3 of cargo.
Practically all common transport
tasks can be done using swab body
systems. The bodies itself can be of
various types: box body, container,
curtainsider, isolated, etc. The most
popular are courtainsiders, usually
with the lifted roof. They owe their
position mainly due to the ease of use
and versatility. Swap bodies systems
however, are so commonly used as
ISO sea containers.
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Wielton rok po przejęciu
Fruehauf
Ponad rok temu, 21 maja 2015 r., odbyło się uroczyste podpisanie
strategicznej umowy o współpracy i dalszym rozwoju firm Wielton SA oraz
Fruehauf Expansion. O tym, jak obecnie wygląda sytuacja Wielton SA,
rozmawiamy z Mariuszem Golcem, prezesem zarządu Wielton SA.

rzypomnijmy, że jeszcze na początku 2015 r. Wielton kupił trzy
wiodące włoskie marki: Cardi, Viberti oraz Merker, uruchomiono również
linię montażu w miejscowości Tocco.
Aby oferować pojazdy tych marek na
rynku włoskim, powołano spółkę zależną
Italiana Rimorchi srl. W maju ub. r. Wielton SA przejął w pierwszym etapie większościowy pakiet akcji firmy Fruehauf Expansion (65,31%). Wartość transakcji
wyniosła 9,5 mln euro. Zakup pozostałych 34,69% akcji ma nastąpić maksymalnie do 2018 r. Zgodnie z warunkami
umowy Fruehauf SAS pozostaje w dalszym ciągu firmą francuską, z francuskim
zarządem. Produkcja pojazdów Fruehauf
z zachowaniem odrębności marki odbywa się nadal w macierzystym zakładzie
w Auxerre. Obecnie Grupę Kapitałową
Wielton, oprócz Wielton SA, tworzą: spółka stowarzyszona Fruehauf (Francja), Italiana Rimorchi (Włochy) oraz spółki zajmujące się sprzedażą pojazdów, czyli
Wielton Ukraina, Wielton Białoruś, Wielton GmbH (Niemcy), spółka produkcyjna
Wielton Rosja (z montownią w Szeremietiewie) oraz Wielton Logistic (transport)
i Wielton Investment (inwestycje i rozwój).

Mariusz Golec: Wielton w Polsce ma
bardzo silną pozycję w segmencie naczep
kurtynowych i samowyładowczych, czyli
obsługujemy zarówno transport międzynarodowy, jak i lokalny, krajowy, w tym
budowlany i rolniczy. Za granicą jesteśmy
jednak najbardziej znani z wywrotek –
naczep i zabudów. Targi bauma stały się
dla nas od jakiegoś czasu takim naturalnym wydarzeniem, w trakcie którego prezentujemy nasze produkty zagranicznym

„Samochody Specjalne”: Rozmawiamy
podczas kwietniowych targów bauma –
mają one duże znaczenie dla Wieltonu?

Na ile można zaistnieć zwłaszcza na
budowlanym rynku niemieckim, z silnymi producentami lokalnymi i klien-

tami tradycyjnie przywiązanym do rodzimych marek?
Nie mamy żadnych kompleksów – jesteśmy tu już obecni na małą skalę od
kilku lat. W ubiegłym roku sprzedaliśmy
w sumie około 300 pojazdów, w większości wywrotek. Widać więc, że tu się
da konkurować – pojazdy te były sprzedawane przez naszych dealerów. Wywrotki
z logo wielbłąda na burcie są znane –
klienci doceniają ich konstrukcję, masę,

„My mamy bardzo duży respekt do partnerów, ale i dużą pokorę w sobie. Jeśli coś
dobrze funkcjonuje, to uczmy się siebie nawzajem, korzystajmy z najlepszych praktyk,
a potem te najlepsze praktyki wdrażajmy w obu firmach. Nie chodzi o to, aby Wielton
miał lepsze samopoczucie, bo zarządza Francuzami”.
klientom i zaznaczamy naszą siłę wywrotkową. Tym bardziej dzisiaj, gdy w naszej
Grupie jest francuska firma Fruehauf oraz
włoskie marki Cardi, Viberti oraz Merker.
Na tych rynkach oferujemy nasze wywrotki.

40 | CZERWIEC 2016 | Transport – Technika – Biznes

wytrzymałość i trwałość, a także dobrą
jakość. W naszej gamie produktowej mamy
zarówno wywrotki stalowe, jak i aluminiowe. Te ostatnie cieszą się większą
popularnością w Polsce jako bardziej
uniwersalne, natomiast na Zachodzie
poszukiwane są częściej wywrotki stalowe, ze względu na dopasowanie pojazdu do rodzaju przewożonego ładunku.
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„Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy
bardziej dynamicznie wchodzili na rynki
zachodnie. Mamy silną grupę, centrum
badawczo-rozwojowe, gdzie nasze
produkty sprawdzamy na wskroś
i upewniamy się, że jest wszystko
w porządku”.

dzi o zwiększenie rozpoznawalności marki,
lepsze wsparcie naszych dealerów i naszych klientów. W efekcie zbliżamy się
do nich jeszcze bardziej. W Niemczech
chcemy zbudować podobną sieć do tej,
którą mamy w Polsce.

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy bardziej dynamicznie wchodzili na rynki zachodnie. Mamy silną grupę, centrum badawczo-rozwojowe, gdzie nasze produkty
sprawdzamy na wskroś i upewniamy
się, że jest wszystko w porządku.

Czy targi takie jak bauma są okazją do
robienia interesów, czy raczej należy
je traktować jako wydarzenie wyłącznie marketingowe, podnoszące prestiż
firmy?
Odpowiedź zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy pojęcie robienia interesów.
Jeśli uznamy je za podpisywanie zamówień, to na targach jest ich raczej niewiele. Jeśli biznesem będzie nawiązywanie kontaktów, prezentowanie klientom
produktów czy przygotowywanie gruntu
pod podpisanie kontraktu – to tak, robi
się tu naprawdę duże interesy. Jesteśmy
widoczni w całej Europie, cieszymy się,
że pojazdy są odbierane bardzo dobrze,
tym samym uwiarygodniamy się na rynkach, gdzie jeszcze jesteśmy mniej znani.

Dzisiaj mamy nową spółkę Wielton GmbH
zorientowaną na rynek niemiecki – obszar niemieckojęzyczny, tak zwany DACH,
i przez pryzmat tego targi te stają się dla
nas jeszcze ważniejsze. Chcemy powiedzieć naszym klientom, że Wielton po
pierwsze jest, po drugie ma produkt o odpowiedniej jakości i odpowiednio dopasowany do potrzeb.

Zatem jak w szczegółach będzie teraz
wyglądać Wasza działalność na rynku
niemieckim?
Wielton GmbH jest spółką córką zarządzającą całym rynkiem niemieckim. Dotychczas działało tu kilku naszych dealerów, ale część z nich zajmowała się
pojazdami drogowymi, a część sektorem
agro. Nowa spółka pełni rolę głównego
importera i bierze te firmy niejako pod
jeden parasol. Zatrudniamy handlowców i serwisantów wspierających naszych dealerów w obsłudze klienta, ale
jednocześnie oni aktywnie wspierają
sprzedaż. W całym przedsięwzięciu cho-

Zbliżają się targi IAA w Hanowerze. Czy
tam Wielton równie mocno zaznaczy
swoją obecność?
Oczywiście – jesteśmy przede wszystkim
producentem oferującym naczepy do
transportu międzynarodowego, wywrotki
znajdują się w mniejszości. W Hanowerze
mocniej uwypuklimy atuty Grupy, pokazując, że jesteśmy trzecią siłą w Europie oferującą różnorodne produkty. Obok
naczep kurtynowych znajdą się furgony
czy naczepy miejskie. Nie mogę zdradzić, czy wszystkie pojazdy znajdą się na
jednym stoisku, ale na pewno będziemy
o nich mówić.
Jak w tej chwili wygląda współpraca
na linii Wielton – Fruehauf. Jest Wam
bardziej „po drodze” niż rok temu?
To zrozumiałe. Po francuskich zakupach
wykorzystaliśmy siłę obu firm. Mamy
za sobą dwa etapy synergii. Pierwszym
było dostosowanie do najlepszej ceny
zakupowej w obrębie dwóch marek, drugim uzyskanie efektu skali. Odnotowujemy obecnie duże korzyści finansowe
z synergii zakupowej – co dotyczy wszystkich naszych dostawców. W tej chwili
przechodzimy trzeci etap synergii – uni-
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fikujemy komponenty wykorzystywane
w produkcji. Trzeba pamiętać, że tworzymy grupę, która w 2015 r. wyprodukowała 11 000 jednostek. To całkowicie
zmienia perspektywę zakupową.

Czy marki Fruehauf i Wielton nie rywalizują ze sobą o tych samych klientów?
To są produkty tak różne, nawet jeśli mówimy o naczepach kurtynowych, że nie
ma jakiejkolwiek kanibalizacji. Inna konstrukcja, inna wytrzymałość podłogi,
inne masy. Jeśli klient w Polsce będzie
potrzebował naczepę z podłogą przenoszącą naciski 9,5 t na oś wózka widłowego,
zaproponujemy mu kurtynę Fruehauf.
Jeśli jednak będzie poszukiwać typowej,
europejskiej kurtyny z naciskami 7,5 t
na oś – będziemy go namawiać na naczepę Wielton, bo wiemy, że Fruehauf
takiej naczepy nie ma. I tu się właśnie
uzupełniamy – my możemy zaoferować
klientom Fruehauf kurtyny typowo europejskie z niższymi nośnościami podłogi,
a naszą ofertę możemy uzupełnić kurtyną made in France. To wszystko w obrębie dwóch różnych marek i dwóch
różnych produktów.
Obecnie uzupełniamy portfolio Fruehauf
naszymi wywrotkami. Wdrażamy ich
sprzedaż na rynek francuski pod marką
spółki zagranicznej, ale są to pojazdy
produkowane w Polsce.
Odcinacie kupony i rządzicie po przejęciu?
Trzeba by sobie zadać pytanie, co znaczy rządzić. My nie kupiliśmy tej firmy,
by rządzić. Kupiliśmy Fruehauf po to,
żeby Grupa Wielton mogła się rozwijać,
zarabiać i bardziej ekspansywnie działać
na niektórych wybranych rynkach, gdzie
nas dzisiaj jeszcze nie ma. To ma nam
właśnie ułatwić partnerstwo z Fruehauf,
jako firmą z długoletnią tradycją, świetnie radzącą sobie na rynku francuskim.
Nie chcemy się w Europie Zachodniej
„przebijać” z Wieltonem, musimy na to
patrzeć pragmatycznie, mimo że ja osobiście mam wielki sentyment dla firmy,
w której pracuję od dawna. Zbudowanie
mocnej pozycji na Zachodzie byłoby długotrwałym procesem, natomiast z Fruehaufem jest to znacznie łatwiejsze.
Dzięki temu, że dzisiaj ta spółka generuje dobre przychody, ma bardzo dobrą
marżowość, rozwija się cała Grupa. Jest
wiele przypadków, gdy firmy, kupiwszy
innych producentów, weszły ze swoimi

produktami czy schematami zarządzania
i często „psuły” wszystko. Przez to wiele
akwizycji się nie udaje.
My mamy bardzo duży respekt do partnerów, ale i dużą pokorę w sobie. Jeśli
coś dobrze funkcjonuje, to uczmy się siebie nawzajem, korzystajmy z najlepszych praktyk, a potem te najlepsze praktyki wdrażajmy w obu firmach. Nie chodzi
o to, aby Wielton miał lepsze samopoczucie, bo zarządza Francuzami.

„W naszej gamie produktowej mamy
zarówno wywrotki stalowe, jak i aluminiowe. Te ostatnie cieszą się większą
popularnością w Polsce jako bardziej
uniwersalne, natomiast na Zachodzie
poszukiwane są częściej wywrotki
stalowe, ze względu na dopasowanie
pojazdu do rodzaju
przewożonego ładunku”.
Chcecie po prostu wspólnie robić dobry
biznes?
Właśnie tak. Chcemy wykorzystać wspólnie naszą siłę – mówimy o Grupie, a nie
o każdej tworzącej ją firmie oddzielnie.
Nie możemy przecież też zapominać o markach włoskich. Narzucanie swojej woli
w układach biznesowych jest w ogóle
czymś złym. Owszem, czasem jest to
potrzebne, ale w sytuacjach wyjątkowych, takich jak działania w kryzysie, czy
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działanie wobec firmy, która ma duże
kłopoty i trzeba ją gruntownie zrestrukturyzować i zmodernizować. Fruehauf
miał kłopoty, ale to było 12 lat temu,
a od tamtego czasu firma ta stale idzie
w górę, a od 2 lat, powiedziałbym, wręcz
rewelacyjnie.

Wielton jest sprytną firmą, czego przykładem może być wejście na giełdę
w 2007 r. i ściągnięcie sporego kapitału
z rynku jeszcze przed rozpoczęciem kryzysu. Sprytne było kupienie Fruehaufa?
Nazwałbym to nie sprytem, ale wyczuciem chwili. W odpowiednim czasie
weszliśmy na giełdę, w odpowiednim
czasie kupiliśmy Fruehauf – miał wtedy
EBIT na poziomie 1,2%, teraz ma prawie 4%, udały się nam również transakcje z włoskimi markami Cardi, Merker
i Viberti. Tak, myślę, że mamy to wyczucie w zakresie inwestycyjnym i nie
brakuje go nam w zakresie zarządzania.
Nie działajmy gwałtownie: przemyślmy,
dogadajmy się, działajmy wspólnie. Tak
jest lepiej.
Czyli na IAA w Hanowerze będzie Grupa
Wielton?
Tak – tu na baumie widać, że w wywrotkach silny jest Wielton, trudno byłoby tu
promować markę Fruehauf, byłoby to
nieuzasadnione, trochę nawet nieuczciwe.
Myślę, że za parę lat Fruehauf będzie
również silny w wywrotkach – silny naszą siłą. Targi IAA w Hanowerze, jak
wiadomo, nastawione są na transport
międzynarodowy i tam będzie można
lepiej pokazać wszystkie produkty pozostałych członków Grupy. Tam będziemy
chcieli mocno zaakcentować siłę Grupy,
na pewno też zaakcentujemy 20-lecie istnienia firmy Wielton.
Mamy 20 lat zbierania doświadczeń,
dobrych praktyk, 20 lat przygotowywania naszych konstrukcji. Chcielibyśmy pokazać, że mamy taki fajny wiek – biznesowo jest to bardzo dobry moment. Jest
też idealny, aby skorzystać z doświadczenia ludzi, którzy są związani z Wieltonem
od początku. No i aby im podziękować.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Wielton
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© Faymonville

Po złożeniu naczepa
ma szerokość poniżej
10 stóp, po wykonaniu
zadania można ją
więc transportować
na typowej naczepie
niskopodwoziowej

DualMAX – propozycja Faymonville
na rynek północnoamerykański
Belgijski producent pojazdów stosowanych w transporcie ciężkim – firma Faymonville
– zaprezentowała niedawno kolejne udoskonalenia produktu DualMAX.

ualMAX to modułowa naczepa, która
może być poszerzana w stanie załadowanym, a skonstruowano ją w odpowiedzi na szczególne wymogi transportu ciężkiego
w Ameryce Północnej. Wprowadzając na rynek
amerykański naczepę DualMAX, konstruktorom
Faymonville udało się zaoferować typ pojazdu
łączącego najwyższą technologię z praktycznymi
rozwiązaniami.
Nowy produkt bardzo szybko zyskał uznanie klientów – przykładem jest firma American Heavy Moving & Rigging Inc. z Chino w Kalifornii, która
wzbogaciła swoją flotę o nowe moduły DualMAX
liczące w sumie 36 linii osiowych.
Istotą rozwiązania zastosowanego w modułach
DualMAX jest możliwość poszerzenia szerokości
pokładu ładunkowego bez konieczności demontażu układu skrętu osi jezdnych. Wszystkie osie mają
możliwość łatwego i bezpiecznego poszerzania pod
obciążeniem z bazowej szerokości wynoszącej
14 stóp (4,27 m) do nawet 20 stóp (6,1 m). Ten
unikatowy i opatentowany system w Faymonville został nazwany mianem „lift&shift” (z ang.
unieść i przesunąć). Tym samym możliwe jest dopasowanie szerokości powierzchni ładunkowej

do wielkości przewożonego ładunku lub do jego
rozkładu na modułach. W przeciwieństwie do
produktów oferowanych przez innych dostawców
nie ma potrzeby demontowania układu skrętu osi
podczas poszerzania, wszystkie jego komponenty
pozostają na miejscu. Sprawdzona technologia osi
wahadłowych o kącie skrętu wynoszącym ±55°
zapewnia optymalne manewrowanie. Ponadto
osie wahadłowe są w stanie przenosić niezwykle
duże obciążenia punktowe rzędu 40 000 funtów
(18 143 kg) na każde łożysko osi.
Naczepa DualMAX ma bardzo solidne i sztywne
podwozie, o dużej wytrzymałości na obciążenia
punktowe na centralnej belce i zewnętrznej ramie.
Przy ciężarze wynoszącym 10 000 funtów (4535 kg)
na linię osiową naczepę DualMAX wyróżnia optymalny stosunek ładowności do masy własnej.
Elastyczna koncepcja pojazdu pozwala tym samym
na obciążenia transportowe przypadające na linię
osiową na poziomie 52 900 funtów (23 995 kg)
przy prędkości 50 mph (80 km/h). Składana rama
(do szerokości mniej niż 10 stóp/3,05 m) umożliwia łatwy transport powrotny po załadowaniu
modułów na konwencjonalną naczepę. Podwozie
naczepy DualMAX jest całkowicie ocynkowane

w procesie metalizacji natryskowej, co zapewnia
maksymalną ochronę przed korozją. Naczepy DualMAX z ciągnikiem siodłowym można łączyć za pośrednictwem dopinanej łabędziej szyi lub dyszla.
Można bez problemu podłączać także obrotnice,
tuleję dystansową i obniżone pokłady.
Wieloosiowe naczepy DualMAX są doskonałe do
transportu ładunków takich jak urządzenia przemysłowe (transformatory, elementy ładowane
dźwigiem, zbiorniki), systemy dźwigowe (dźwigi,
obciążniki dźwigowe, komponenty dźwigów), elementy rurociągów, elementy budowli osadzanych na dnie morskim (platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, platformy, rurociągi), statki
lub ich części, komponenty elektrowni i mostów
czy wreszcie ładunki wielkogabarytowe, materiały
o dużej długości i o dużej masie.
Naczepa modułowa DualMAX jest zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi w USA i Kanadzie. Oprócz American Heavy Moving udało się już
pozyskać kolejnych klientów chętnych do stosowania naczep nowego DualMAX-a – firmy transportowe Mountain Crane i Steve Sharp.
Opracował Dariusz Piernikarski
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Budowlane nowości Volvo Trucks
Volvo Trucks wprowadza na rynek kolejne rozwiązania opracowane
z myślą o dalszym zwiększeniu skuteczności i wydajności samochodów
ciężarowych oraz kierowców pracujących w trudnych warunkach
towarzyszących transportowi budowlanemu.

ktywny układ kierowniczy w samochodach ciężarowych z podwójną osią przednią, podwójna
oś przednia o nośności podniesionej z 18
do 20 t, pięcioosiowe samochody ciężarowe 10×4 i 10×6 w wersji fabrycznej,
tylne zawieszenie pneumatyczne w połączeniu z przednią osią napędową w modelu FMX, automatyczny system kontroli
trakcji, I-Shift z biegami pełzającymi, podnoszona druga oś napędowa w układzie
osi tandem, układ EBS dla hamulców bębnowych, wzmocniony zderzak dla Volvo
FH oraz kabina z obniżonym dachem dla
modeli Volvo FH i Volvo FH16 – ta wyliczanka to w największym możliwym skrócie nowości, jakie Volvo Trucks wprowadziło w ciągu ostatniego roku w swoich
samochodach budowlanych i ciągnikach
wykorzystywanych do najtrudniejszych,
najcięższych zadań transportowych.
Jak to wygląda w praktyce, mieliśmy
możliwość sprawdzić podczas jazd testowych zorganizowanych w połowie maja
na terenie Volvo Demo Center w Goeteborgu. Prezentacja obejmowała dwie grupy

pojazdów. Pierwszą tworzyły samochody
typowo budowlane – przede wszystkim
wywrotki FMX w różnych wariantach (od
10×6 po 8×4), które musiały zmierzyć się
z trudami specjalnie przygotowanej trasy
terenowej. W drugiej znalazły się ciężkie
zestawy drogowe (w tym FH16-750 8×4
i FH16-55 10 × 4), które można było
sprawdzić na torze z nawierzchniami
utwardzonymi. Celem organizatorów
było pokazanie przede wszystkim korzyści płynących z zastosowania skrzyni
I-Shift z biegami pełzającymi, automatycznej kontroli trakcji czy aktywnego
układu kierowniczego.
Przyjrzymy się najważniejszym ze
wspomnianych innowacji nieco dokładniej, choć i tak na omówienie interesujących szczegółów technicznych zabrakło miejsca…

Automatyczna kontrola trakcji
Volvo Trucks jest pierwszym na świecie producentem samochodów ciężarowych, który oferuje możliwość automa-
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tycznego załączania napędu osi przedniej w przypadku, gdy tylne koła tracą
przyczepność na śliskim lub miękkim
podłożu. Automatyczny system kontroli
trakcji Volvo należy do standardowego
wyposażenia modelu FMX w konfiguracjach 4×4, 6×6 oraz 8×6.
Załączenie napędu na przednią oś
następuje podczas jazdy i to tylko tymczasowo, gdy jest to rzeczywiście potrzebne. W tradycyjnych rozwiązaniach,
aby zminimalizować ryzyko ugrzęźnięcia w terenie, wielu kierowców załącza
napęd na przednią oś z dużym wyprzedzeniem, jeszcze przed pojawieniem się
realnego zagrożenia. Zwiększa to opory
ruchu, podnosi straty w układzie napędowym i niekorzystnie odbija się na
zużyciu paliwa i trwałości komponentów
układu napędowego oraz opon. Automatyczny system kontroli trakcji, który
obecnie stanowi standardowe wyposażenie Volvo FMX z przednią osią napędową, jest od dłuższego już czasu stosowany przez Volvo CE w ich wozidłach
przegubowych.

Oferta Volvo Trucks dla branży budowlanej nie kończy się
na modelach gamy ciężkiej (od lewej): FMX, FH i FH16.
W lżejszych segmentach masowych znajduje się model FL 4×4
(dmc. do 18 t) oraz FE (dmc. 26 t). Tak duży wybór produktów,
przy wsparciu rozległej sieci serwisowej i nowoczesnych usług
podnoszących dyspozycyjność, znacznie zwiększa możliwość
tworzenia indywidualnych, a przy tym bezpiecznych i efektywnych
rozwiązań dla klientów
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Wzmocnienie zderzaka przedniego zwiększa odporność części przedniej kabiny i podwozia na uszkodzenia i dzięki temu lepiej
spisuje się na drogach nieutwardzonych
i w trudnych zastosowaniach

W budowlanych modelach FMX w konfiguracjach 4×4, 6×6 oraz 8×6
Volvo Trucks wprowadziło system automatycznego załączania napędu
osi przedniej w przypadku, gdy tylne koła tracą przyczepność na śliskim
lub miękkim podłożu – tymczasowo, gdy jest to potrzebne

W rozwiązaniu tym wykorzystywane
są czujniki prędkości obrotowych kół
jezdnych, komputer sterujący wykrywa
różnice prędkości obrotowych poszczególnych kół i steruje układem napędowym. Sprzęgło kłowe załącza napęd na
przednią oś w czasie krótszym niż pół sekundy. W porównaniu z konwencjonalnym stałym napędem na wszystkie koła
tego typu sprzęgło jest lżejsze i ma mniej
części ruchomych. Kierowca ma zawsze
możliwość manualnego załączenia blokad mechanizmów różnicowych zarówno
w osi tylnej, jak i przedniej.

I-Shift z biegami pełzającymi
Zautomatyzowana skrzynia biegów
I-Shift pojawia się w wersji z biegami
pełzającymi, co w samochodach ciężarowych wyposażonych w zautomatyzowaną
skrzynię biegów daje zupełnie nowe
możliwości w zakresie kontrolowania
prędkości manewrowej podczas jazdy
do przodu lub cofania. Biegi pełzające
umożliwiają jazdę z bardzo małą prędkością: od 0,5–2 km/h, co z kolei pozwala
na wyjątkowo precyzyjne manewrowanie pojazdem. W połączeniu z właściwie
dobranym przełożeniem przekładni głównej możliwe jest rozwinięcie prędkości
podróżnej (manewrowej) przy optymalnej prędkości obrotowej silnika, co skutkuje niższym zużyciem paliwa. Skrzynia
z biegami pełzającymi to również znacznie lepsze właściwości jezdne i większa
zdolność pokonywania wzniesień. W przypadku transportu ładunków ponadnormatywnych I-Shift z biegami pełzającymi

Volvo Trucks
oferuje pojazdy
5-osiowe w wykonaniu fabrycznym
wyposażone w podwójną oś przednią o nośności
do 20 t oraz potrójną oś tylną o nośności do 36 t

umożliwia ruszanie z miejsca w skrajnie
trudnych sytuacjach zestawem drogowym o masie całkowitej do 325 t.
Zależnie od zastosowania pojazdu
skrzynia I-Shift jest dostępna w wersji
z biegiem bezpośrednim lub nadbiegiem,
z jednym lub dwoma biegami pełzającymi do jazdy w przód, może być również wyposażona w dwa pełzające biegi
wsteczne. Przekładnia biegów pełzających jest zintegrowana ze skrzynią biegów. W celu wzmocnienia konstrukcji
pod kątem przenoszenia dużych obciążeń
część podzespołów wykonano z materiałów o podwyższonej wytrzymałości.
W porównaniu ze standardową, wersja
z biegami pełzającymi jest dłuższa o 12 cm
i waży o 48 kg więcej. Skrzynia I-Shift
z biegami pełzającymi jest dostępna w połączeniu z 13- i 16-litrowymi silnikami
dla pojazdów Volvo FM, Volvo FMX,
Volvo FH i Volvo FH16.
Przełożenie najniższego biegu w wersji z jednym biegiem pełzającym wynosi
19:1 w skrzyni biegów z biegiem bezpośrednim lub 17:1 w skrzyni biegów
z nadbiegiem – w standardowej wersji
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z biegiem bezpośrednim przełożenie najniższego biegu wynosi 15:1. Przełożenie
najniższego biegu w wersji z dwoma biegami pełzającymi wynosi 32:1 zarówno
w skrzyni biegów z biegiem bezpośrednim, jak i z nadbiegiem. Przełożenie najniższego biegu wstecznego w skrzyni biegów z biegiem bezpośrednim wynosi 37:1.

Lepsze kierowanie, trakcja
i hamowanie
Aktywny układ kierowniczy Volvo
montowany jest obecnie także w pojazdach z podwójną osią przednią, a więc
w 4-osiowych modelach powszechnie wykorzystywanych w transporcie budowlanym. Ponieważ zazwyczaj ciężarówki
te przewożą szczególnie ciężkie ładunki,
zalety nowego rozwiązania są przez kierowcę wyraźnie odczuwalne. Poza znacznym zmniejszeniem siły wymaganej do
poruszania kołem kierownicy układ zapewnia automatyczny powrót kół do pozycji jazdy na wprost po wykonaniu skrętu,
oszczędzając kierowcy wysiłku i czasu
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podczas manewrowania. Przypomnijmy,
że w układzie tym wykorzystuje się dodatkowy silnik elektryczny, który tłumi
wibracje i szarpnięcia przekazywane na
koło kierownicy oraz wydatnie zmniejsza
siłę potrzebną do kierowania pojazdem.
Volvo Trucks w swoich samochodach
budowlanych wprowadza również funkcję podnoszenia drugiej osi napędowej
w układzie osi tandem. Ta nowa funkcja
została opracowana z myślą o pojazdach
o dużej ładowności, które po dostarczeniu
ładunku powracają bez obciążenia, np.
w transporcie dłużycy drzewnej, materiałów sypkich czy w transporcie budowlanym. Podnoszona druga oś napędowa
w układzie osi tandem jest dostępna dla
modeli Volvo FM, FMX, FH i FH16.
Rozwiązanie to daje wiele korzyści,
z których najważniejszą jest oszczędność paliwa – jazda z podniesioną drugą
osią napędową pozwala zaoszczędzić do
4% paliwa, ponadto promień skrętu maleje o 1 m, zredukowane zostaje zużycie
opon i elementów zawieszenia. Przez
podniesie drugiej osi napędowej można
dociążyć pierwszą oś napędową w celu
zwiększenia przyczepności kół i unik-

nięcia ugrzęźnięcia pojazdu. Gdy kontakt
z podłożem mają koła tylko jednej osi napędowej, maleje także poziom hałasu
w kabinie i drgań odczuwalnych na kole
kierownicy.
Odłączenie i podniesienie drugiej osi
napędowej jest możliwe dzięki zastąpieniu mechanizmu różnicowego w pierwszej osi napędowej sprzęgłem kłowym.
Tym samym samochód może mieć jednocześnie dobre właściwości terenowe
i ładowność, typowe dla podwójnej osi
napędowej (6×4, 8×4), a także zwrotność, jaką zapewnia pojedyncza oś napędowa (4×2). Odłączenie i podnoszenie
osi może odbywać się w trakcie jazdy, po
podniesieniu osi opony jej kół znajdują
się 140 mm nad nawierzchnią drogi.
Elektronicznie sterowany układ hamulcowy EBS w pojazdach użytkowych
nie jest oczywiście niczym nowym. Jednakże zastosowanie EBS w samochodach
wyposażonych w hamulce bębnowe –
a takie konfiguracje są chętnie wybierane
w przypadku zastosowań budowlanych,
zwłaszcza w pojazdach przewidzianych
do użytkowania w warunkach dużego
zapylenia powietrza i na błotnistych
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podłożach – wciąż należy jeszcze do
rzadkości. Volvo Trucks może teraz zaoferować klientom, którzy wybierają hamulce bębnowe, elektronicznie sterowany
układ hamulcowy (EBS) Volvo. Sterowanie elektroniczne zapewnia dostęp do
wielu inteligentnych funkcji, takich jak
np. wspomaganie przy ruszaniu pod górę.
Dzięki zintegrowaniu funkcji sterowania
hamulcem silnikowym i zwalniaczem, znanej jako hamowanie mieszane, wzrasta
również poziom bezpieczeństwa jazdy.
Ponadto hamulce bębnowe wzbogacone
o układ EBS pozwalają na stosowanie
aktywnego układu kierowniczego Volvo
(nie dotyczy pojazdów z przednią osią
napędową) oraz bardziej efektywnych
algorytmów zmiany biegów, ponieważ
niektóre sygnały z układu EBS są wykorzystywane także przez I-Shift.

Wytrzymalsze, odporniejsze,
trwalsze
Pojazd ze wzmocnionym dolnym
przednim pasem podwozia jest bardziej
odporny na uszkodzenia i dzięki temu le-
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piej spisuje się na drogach nieutwardzonych i w trudnych zastosowaniach,
takich jak transport budowlany i leśny.
Nowy, wzmocniony zderzak dla Volvo FH
bazuje na koncepcji przedniego pasa
podwozia zastosowanej w budowlanym
modelu FMX. Narożniki i osłona dolna
są wykonane ze stali o grubości 3 mm.
Nad osłoną znajduje się przedni stopień
wejściowy, stanowiący integralny element struktury. Zderzak jest wysunięty
do przodu o 132 mm, tak aby jako pierwszy wchodził w kontakt z ewentualnymi
przeszkodami, chroniąc tym samym inne
kluczowe podzespoły, jak np. reflektory
główne. Zamocowany wysoko zwiększa
kąt natarcia do ponad 20° – w modelach
FH wyposażonych w wysokie budowlane podwozie X-High. Zderzak może
być uzupełniony o atestowany żeliwny
uchwyt do holowania, wytrzymujący obciążenie do 36 t.
Maksymalny technicznie dopuszczalny nacisk na podwójną oś przednią, stosowaną w samochodach ciężarowych
Volvo Trucks o dużej ładowności, został
zwiększony z 18 do 20 t. Zwiększona
nośność osi w sposób bezpośredni przekłada się na większą ładowność pojazdu,
co jest szczególnie pożądane w transporcie materiałów budowlanych. Ponadto
w przypadku 4-osiowego samochodu ciężarowego o dmc. 32 t pozwala na większą
elastyczność sposobu rozmieszczenia
ładunku na jego dość długiej przestrzeni
ładunkowej. W rezultacie załadunek
może trwać krócej, bez ryzyka przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie.

Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi
w pojeździe z przednią osią napędową
podnosi odczuwalnie komfort jazdy
także w pojazdach z napędem
na wszystkie koła

Większa nośność osi przedniej poszerza
także wybór możliwych do zamontowania żurawi lub innych urządzeń wywierających duży nacisk na przednią sekcję
podwozia.
Na wielu rynkach (m.in. w Szwecji)
możliwe jest wykorzystywanie zestawów
drogowych o dopuszczalnej masie całkowitej zwiększonej do 50–76 t. W celu zaspokojenia zapotrzebowania na podwyższoną ładowność w transporcie drogowym
i budowlanym Volvo Trucks wprowadza
na rynek pojazdy 5-osiowe w wykonaniu fabrycznym. Wyposażone w podwójną oś przednią o nośności do 20 t oraz
potrójną oś tylną o nośności do 36 t samochody te zapewniają klientom zarówno większą ładowność, jak i większą
elastyczność załadunku. Doskonale sprawdzają się również jako platforma nośna
pompy do betonu lub żurawia o dużym
udźwigu, w przypadku których wymagany jest równomierny rozkład nacisku
pomiędzy osie. Mimo dużej masy całkowitej naciski jednostkowe na poszczególne
osie mieszczą się w dopuszczalnych wartościach, a tym samym wiele z tych pojazdów może samodzielnie poruszać się
po drogach publicznych, co znacznie skraca
czas dotarcia na miejsce pracy i zwiększa potencjał osiągania dochodu.
Tylne zawieszenie pneumatyczne
w połączeniu z przednią osią napędową
(Volvo FMX) to kolejna nowość w gamie
budowlanych pojazdów Volvo. Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi w pojeździe z przednią osią napędową podnosi odczuwalnie komfort jazdy także

w pojazdach z napędem na wszystkie
koła. O ile zawieszenie mechaniczne jest
skuteczne w przypadku największych
obciążeń, zawieszenie pneumatyczne ma
tę zaletę, że dopasowuje się do ciężaru
ładunku. Rezultatem jest bardziej płynna
jazda oraz mniejsze zużycie eksploatacyjne pojazdu, zmęczenie kierowcy i degradacja nawierzchni drogi. Mniejszy
poziom wstrząsów – zwłaszcza podczas
jazdy bez ładunku (a to przecież znaczny
czas pracy wywrotek budowlanych) – pozwala kierowcy na utrzymywanie większych prędkości średnich na wyboistych
drogach, a tym samym wykonanie większej liczby kursów w ciąg dnia. Poza
większym komfortem opracowane przez
Volvo Trucks zawieszenie pneumatyczne
to również większy prześwit (300 mm)
i tym samym mniejsze narażenie podzespołów podwozia na przypadkowe uszkodzenie podczas pokonywania nierówności.
Z kolei zawieszenie pneumatyczne
podwójnych osi przednich to rozwiązanie, które docenią przede wszystkim użytkownicy żurawi samochodowych montowanych na podwoziach 8×2, 8×4 oraz
10×4. Miechy pneumatyczne dają możliwość obniżenia wysokości pojazdu przez
wybór podwozia o średniej wysokości.
Oczywiście dopełnieniem zestawu musi
być również pneumatyczne zawieszenie osi tylnych. W przypadku pojazdów
z pełnym zawieszeniem pneumatycznym nośności podwójnych osi przednich
to 16 lub 18 t.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Volvo Trucks
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Scania Test Tour 2016

© A. Gawron

Arkadiusz Gawron
Po raz kolejny Scania przygotowała pokazy swoich pojazdów budowlanych, aby klienci
mogli je sprawdzić w realnych warunkach eksploatacji. Spotkania zorganizowano
w kilku lokalizacjach w całej Polsce, poza utwardzonymi drogami, tj. w kopalniach,
kamieniołomach i żwirowniach.

cania jest obecnie największym
dostawcą podwozi pod zabudowę,
w 2015 r. zarejestrowano 843
podwozia tej marki, co stanowiło ponad
35% wzrostu w porównaniu z rokiem
poprzednim. Udział procentowy Scanii
w rynku podwozi wynosi 26,4%, co czyni
producenta liderem w tej kategorii.
Wśród sprzedanych w 2015 r. 127 samochodów budowlanych Scanii były 54
wywrotki, 40 pojazdów do zwózki drewna oraz 33 hakowce. Eksperci Scanii
przewidują, że rynek ciężarówek konstrukcyjnych w Polsce będzie się rozwijał, ponieważ do roku 2020 na budowę
i utrzymanie tylko samej infrastruktury
drogowej przeznaczono 150 mld zł, które
muszą być na ten cel wydane.

Organizowane od lat (z niewielką
przerwą na kryzys) pokazy budowlane
Scania Test Tour to świetne narzędzie
do umacniania pozycji marki Scania
w takich branżach, jak budownictwo,
leśnictwo, energetyka czy inne sektory
specjalistyczne. Jednocześnie jest to
dobra okazja do pokazania samochodów klientom, którzy nie mieli z nimi
jeszcze kontaktu.

Scania w terenie
Ponieważ podwozia pod zabudowę
tworzą szeroką gamę pojazdów, w tym
także typowo off-roadowych, spotkania
w miejscach gwarantujących najtrudniejsze warunki terenowe są świetną

okazją, aby realnie doświadczyć sprawności i dzielności terenowej samochodów
Scania oraz sprawdzić ich odporność na
najgorsze warunki użytkowania.
Formuła Scania Test Tour polega na
udostępnieniu do krótkich jazd testowych pojazdów w różnej konfiguracji,
wyposażeniu i z różnymi zabudowami.
Jazdy odbywają się pod okiem instruktorów Scanii na terenie kopalń, kamieniołomów czy żwirowni, gdzie terenowe
przeszkody są z natury rzeczy zapewnione. Przy okazji można zorientować się
w pełnej ofercie firmy Scania i firm zabudowujących, nawiązać kontakty biznesowe, a także przyjrzeć się maszynom
budowlanym Komatsu, które w tym roku
towarzyszyły pojazdom Scania.
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Jak każdy
szanujący się producent ciężarówek Scania
oferuje także pojazdy
używane z gwarancją
Scania Approved

© A. Gawron

W tegorocznej edycji Scania Test
Tour wzięło udział 11 ciężarówek, które
odwiedziły w kwietniu 6 lokalizacji na terenie naszego kraju: Łysaków k. Lublina,
Erazmów k. Łodzi, Makowiska k. Bydgoszczy, Słudwia k. Szczecina, Szemud
k. Gdańska oraz Zbiroża k. Nadarzyna.
Pojazdy do testów przygotowano we
współpracy z wyspecjalizowanymi producentami zabudów i dodatkowego wyposażenia – byli to: KH-kipper, MHS,
Meiller-Kipper, Skibicki, Elbo, HMF,
Hyva, FM Leżajsk, Graco oraz Wielton.

Wywrotki w przewadze
Najliczniej reprezentowane były wywrotki: dwie trójstronne (P410 CB EHZ
6×4 z zabudową Elbo oraz Scania G410

© A. Gawron

Wytrzymałe i właściwie wyposażone
podwozia Scanii dobrze się sprawdzają
przy transporcie drewna

CB EHZ 6×6 z zabudową Skibicki) i dwie
tylnozsypowe (Meiller Kipper na podwoziu P410 CB EHZ 8×4 i KH-kipper na
podwoziu G450 CB EHZ 8×6). Uzupełnieniem tej palety był ciągnik siodłowy
Scania G410 CA HHZ z napędem 4×4,
z nową 13-tonową tylną osią, współpracujący z naczepą wywrotką marki Skibicki. Podczas pokazów prezentowano również betonomieszarkę FM Leżajsk (9 m3)
zabudowaną na podwoziu Scania P360

CB EHZ 8×4 oraz szosowy ciągnik Scania R420 LA HNA z napędem 4×2 z programu Scania Approved (czyli używanych
pojazdów z gwarancją), z naczepą wywrotką Wielton. Dla leśnictwa przygotowano dwa pojazdy w konfiguracji 6×4
z przyczepami z obrotnicą do przewozu
drewna stosowego z zabudowami MHS
(Scania R520 CB ESZ) oraz Graco (Scania G450 CB EHZ). Flotę demonstracyjną uzupełniała Scania G410 LB HNA

© Scania Polska

Mobilność
ciągnika siodłowego
z naczepą wywrotką wcale
nie musi być gorsza od wieloosiowego jednoczłonowego podwozia. Dzięki napędowi 4x4
zestaw z tej opresji wyjechał o własnych siłach
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Betonomieszarki zwykle biorą
udział w procesie budowy
na etapie, gdzie istnieją już
drogi dojazdowe, dlatego bardziej się w nich liczy ładowność niż możliwości
terenowe

Branża energetyczna potrzebuje bardzo specyficznych
rozwiązań o dużych możliwościach terenowych,
adekwatnie do stawianych przed nią zadań

z hakowym systemem załadunkowym
marki Hyva o układzie napędowym 6×2/4
z wleczoną osią skrętną oraz przeznaczona dla branży energetycznej skrzyniowa Scania P360 CB HHZ 4×4 z żurawiem i pojedynczym ogumieniem na obu
osiach. Jak widać, w większości pojazdów testowych układy napędowe przewidziane były do jazdy po nieutwardzonych drogach lub wręcz poza nimi.
Samochody testowe były wyposażone
w trzy typy silników: DC09, DC13 oraz
DC16, dostępne w zakresach mocy od
360 do 520 KM (265–382 kW), cztery
typy skrzyń biegów: GRSO905, GR905,
GRS905R oraz GRS905, sterowane manualne lub systemem zautomatyzowanym Scania Opticruise z trybem pracy
Offroad. Dostępne były wszystkie oferowane przez szwedzkiego producenta kabiny z różnymi długościami i wysokościami dachu: najniżej zawieszona typu P,
typu G, czyli kabina zamontowana na
średniej wysokości, oraz znajdująca się
najwyżej nad ramą kabina typu R, w której tunel silnika jest najniższy. Jeden z pojazdów, wywrotka 8×6, przeznaczony do

bardziej wymagających warunków terenowych, wyposażono w nowy system
monitorowania poziomu pojazdu, dostarczony przez firmę KH-kipper.

Klienci w centrum uwagi
Każdy z zaproszonych klientów mógł
przejechać się pojazdem z interesującą
go zabudową i jednocześnie przekonać
się, który silnik, skrzynia biegów i kabina
najbardziej mogłyby mu odpowiadać.
Dzięki zebraniu w jednym miejscu samochodów o tak wielu różnych kompletacjach klient w stosunkowo krótkim
czasie miał możliwość obejrzenia, przetestowania w trakcie jazdy i porównania różnych wersji, co nie zawsze jest
możliwe na placu u dealera.

Zaproszeni goście mieli także okazję
skorzystać ze specjalistycznej wiedzy
i umiejętności kierowców testowych
Scanii, którzy cierpliwie wyjaśniali działanie różnych układów, wspomagających
systemów i mechanizmów, w jakie wyposażone były pojazdy oraz pomagali
poznać ich skuteczność w działaniu, co
u sprzedawcy w warunkach stacjonarnych raczej jest niemożliwe.
Tegoroczna edycja cieszyła się dużym
zainteresowaniem odwiedzających, w sumie wzięło w niej udział ponad 1000 gości,
każdy z testowanych samochodów Scania przejechał ponad 1500 km. Impreza
była zorganizowana profesjonalnie, a jej
formuła sprzyjała osiągnięciu celów, jakie postawiło sobie kierownictwo Scanii
Polska.
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DAF Transport Efficiency: niższe zużycie paliwa, większa
dostępność pojazdu, niższe koszty operacyjne, wyższy
zwrot wartości z każdego przejechanego kilometra oraz
mniejszy wpływ na środowisko naturalne

Dariusz Piernikarski

DAF Transport Efficiency
w praktyce
Holenderski DAF konsekwentnie modernizuje swoje samochody ciężarowe, aby
ich użytkownikom zapewnić jeszcze większą rentowność eksploatacji. Jakie
efekty przynosi to w praktyce, mogliśmy ocenić podczas imprezy Ride&Drive
zorganizowanej pod koniec kwietnia w nadmorskiej miejscowości Sitges
niedaleko Barcelony. Byliśmy tam na zaproszenie DAF Trucks Polska.

szystkie nowe rozwiązania oraz
modernizacje wprowadzane
w pojazdach DAF wpisują się
w założenia filozofii DAF Transport Efficiency, która oparta jest na kompleksowej
ofercie produktów i usług, a jej celem jest
zapewnienie jeszcze wyższego zwrotu
z każdego kilometra przez obniżenie kosztów i optymalizację dostępności pojazdów.
W filozofii DAF Trucks to człowiek za kierownicą jest tym, który podnosi rentowność firmy, zatem najważniejsze innowacje powinny właśnie jemu ułatwiać
pracę i czynić ją bardziej efektywną.

DAF LF – model roku 2016
Modele serii LF wykorzystywane
w transporcie dystrybucyjnym (dostępne
w zakresie 7,5–19 t dmc.) doczekały się
w bieżącym roku wielu interesujących
technicznie i istotnych z punktu widzenia użytkownika ulepszeń. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić modernizację 4,5-litrowego silnika Paccar
PX-5 (moc 112–157 kW/152–213 KM).
Udoskonalone oprogramowanie i lepsze
zarządzanie temperaturą i powietrzem
w układzie dodatkowego oczyszczania spa-
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lin dało w efekcie zużycie paliwa niższe
o 5%. Wydłużono również okresy między procedurami regeneracji filtra DPF.
Większy z silników stosowanych w modelach LF – Paccar PX-7 o pojemności skokowej 6,7 dm3 (moc 164–231 kW/223–
314 KM) – jest teraz dostępny również
ze zautomatyzowaną 12-biegową skrzynią biegów ZF AS Tronic. W porównaniu ze standardową 6-biegową skrzynią
biegów przekładnia ta pozwala zwiększyć
limit dmc. zestawu nawet do 32 t. Ponadto niższa prędkość obrotowa silnika
na poszczególnych biegach pozwoliła

| TECHNIKA |
(np. 1350 obr/min zamiast dotychczasowych 1630 obr/min przy 85 km/h na
12 biegu) na dalsze obniżenie zużycia paliwa (do 2%), a także poziomu hałasu.
Jedną z największych zalet pojazdów
serii LF z roku modelowego 2016 jest dostępność 7 nowych opcji rozstawów osi.
W wersjach 7,5–12 t dmc. to: 5,7 m,
6,10 m, 6,4 m i 6,7 m, LF 14–16 t dmc.
to 6,7 m, LF 19 t dmc. to 6,9 m. Umożliwia to lepsze dopasowanie pojazdu do
określonego zastosowania. Przy maksymalnym rozstawie osi 6,9 m można wykonać zabudowę o długości maksymalnej 9 m i uzyskać również znaczny wzrost
objętości przewożonego ładunku. Zwiększony rozstaw osi pozwala zamontować
zbiorniki paliwa o łącznej pojemności do
1240 l w wersjach 19-tonowych, co jest
niespotykane w sektorze transportu dystrybucyjnego. Zasięg takiego pojazdu na
jednym zbiorniku sięga nawet 3700 km.
Aby poprawić właściwości aerodynamiczne i obniżyć zużycie paliwa, DAF
LF otrzymał nowe spoilery. Spoiler dachowy jest dostępny do wysokich i niskich zabudów. Spoiler dachowy i nowe
spoilery zakabinowe są teraz lepiej dopasowane do zabudów o szerokości od
2,5 do 2,55 m. Nowy pakiet aerodynamiczny zapewnia nawet do 4% niższe
zużycie paliwa w porównaniu z dotychczas stosowanym rozwiązaniem.

Specjalnie z myślą o transporcie chłodniczym w silniku PX-5 nowego DAF-a LF
przygotowano przyłącze zasilające kompaktowy generator Frigoblock (chłodzony płynem, 22,5 kW). Opcjonalnym wyposażeniem są też nowe tylne światła
LED (montowane również w samochodach z serii CF i XF). Ich zalety to nie
tylko elegancki wygląd, dobrze doświetlają również zakręty, są energooszczędne,
a ich czas eksploatacji powinien pokrywać się z okresem użytkowania pojazdu.
Rozszerzono zakres informacji prezentowanych na centralnym wyświetlaczu na desce rozdzielczej – oprócz dotychczas dostępnych informacji o stylu
jazdy kierowcy, pozwalających mu utrzymać możliwie jak najniższy poziom zużycia paliwa, wyświetlacz pokazuje obecnie również informacje z tachografu,
takie jak czas i prędkość jazdy czy informacje o zbliżających się terminach
przeglądów. Bardzo przydatne jest to, że
na podstawie karty kierowcy wyświetlacz automatycznie przełącza się na dogodny dla kierowcy język.

Na wyświetlaczu głównym mogą teraz być wyświetlane informacje dotyczące
zabudowy, np. gdy dźwig załadowczy
nie jest całkowicie złożony lub wysuwane podpory nie są zabezpieczone. Jest
to możliwe dzięki udoskonalonej komunikacji między podwoziem a zabudową,
co np. pozwala przesyłać do zabudowy
informacje o neutralnym położeniu skrzyni
biegów. Oprócz tego prędkość obrotowa
przystawki PTO i silnika mogą być monitorowane za pomocą centralnej magistrali CAN pojazdu z zabudowy i kabiny, co pozwala zapewnić maksymalną
wygodę i wydajność.
Pojazdy DAF z serii LF 2016 (od dmc.
8 t oraz z zawieszeniem pneumatycznym
na tylnej osi) są standardowo wyposażone
w zaawansowany układ hamowania awaryjnego (AEBS), układ ostrzegania przed
uderzeniem przodem pojazdu (FCW) i tempomat adaptacyjny (ACC). Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS)
wykorzystujący kamerę umieszczoną
przy górnej krawędzi szyby przedniej
stanowi również wyposażenie standar-

Montowany w modelach LF
silnik Paccar PX-7 jest teraz
dostępny ze zautomatyzowaną
12-biegową skrzynią biegów
ZF AS Tronic, co pozwala
na stworzenie zestawu
o 32 t dmc.

DAF Transport Efficiency w praktyce – jazdy testowe najnowszymi modelami LF,
CF i XF miały pokazać, jak wiele można zrobić w celu podnoszenia efektywności
transportowej poprzez stałe i konsekwentne wprowadzanie niewielkich zmian
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DAF LF w opcjonalnej wersji Silent przy uruchomionym trybie
cichym w trakcie jazdy jest rzeczywiście bardzo cichy, zmiany
biegów następują przy niskich prędkościach obrotowych silnika, co nieco odbija się na dynamice rozpędzania, ale w trakcie jazd dystrybucyjnych – zwłaszcza nocą, gdy natężenie
ruchu nie jest tak duże – nie ma to tak dużego znaczenia

Włączenie trybu
cichego następuje
przez wciśnięcie
specjalnego przycisku na desce
rozdzielczej

DAF CF z silnikiem PX-7 wyposażony w oś
wleczoną z ogumieniem bliźniaczym (FAS 6×2)
sprawdzi się w ciężkich zastosowaniach
dystrybucyjnych i komunalnych

dowe. Gdy dochodzi do nieumyślnego
opuszczenia pasa ruchu przez pojazd, rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Układy AEBS i FCW pomagają w uniknięciu kolizji. W sytuacjach awaryjnych
układ AEBS automatycznie zmniejsza
prędkość pojazdu, tak aby uniknąć kolizji lub ograniczyć jej konsekwencje.
Tempomat adaptacyjny (ACC) automatycznie dostosowuje prędkość jazdy do
pojazdu jadącego z przodu.

Ciche DAF-y, czyli modele
w wersji Silent
Modele Silent zostały opracowane
specjalnie z myślą o transporcie dystrybucyjnym na obszarach miejskich, realizowanym w godzinach wieczornych
lub nocnych. Po naciśnięciu znajdującego
się na desce rozdzielczej przycisku „Si-

Na wyświetlaczu centralnym tablicy wskaźników oprócz dotychczas dostępnych informacji o stylu jazdy kierowcy (na zdjęciu) mogą być również
pokazywane informacje z tachografu, takie jak czas i prędkość jazdy
czy informacje o zbliżających się terminach przeglądów

lent” kierowca uaktywnia „tryb cichy”,
w ramach którego oprogramowanie silnika wymusza ograniczenie momentu
obrotowego i prędkości obrotowej, a biegi
przełączane są przy niższych prędkościach obrotowych. W rezultacie poziom
hałasu generowany przez model LF Silent nie przekracza 72 dB(A), co oznacza, że spełnia on wymogi certyfikacji
jako „Quiet Truck” (cicha ciężarówka).
To umożliwia załadunek i rozładunek towarów w strefach, w których obowiązują
ograniczenia w zakresie emisji hałasu
w godzinach wieczornych, nocnych lub
wczesnoporannych, a jednocześnie zwiększa maksymalną dostępność pojazdu i co
za tym idzie jego wydajność.
DAF LF Silent o dmc. 7,5 t jest napędzany przez silnik PX-5, który mając
pojemność skokową 4,5 dm3, generuje
moc od 112 kW (152 KM) do 135 kW
(184 KM). Silnik w wersji DAF LF Silent
współpracuje ze zautomatyzowaną 6-biegową skrzynią biegów AS Tronic.
Firmy transportowe, które wymagają
jeszcze większej ładowności lub przestrzeni ładunkowej, mogą wybrać model
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CF Silent, wyposażony w 10,8-litrowy silnik MX-11 o mocy od 210 kW (286 KM)
do nawet 320 kW (435 KM). Na najbardziej wymagających czeka DAF XF Silent
z oszczędnym 435-konnym silnikiem
MX-11. W modelach DAF CF i XF w wersji Silent dodatkowym elementem tłumiącym hałas jest specjalna obudowa
skrzyni biegów.
Wszystkie wersje Silent dostępne są
w różnych konfiguracjach. DAF może
dostarczyć np. nowy model LF Silent
jako podwozie pod zabudowę 4×2 z kabiną dzienną, wydłużoną kabiną dzienną
lub kabiną sypialną oraz z pełną gamą
dostępnych rozstawów osi. Modele DAF
CF i XF w wersji Silent są dostępne jako
podwozia pod zabudowę lub ciągniki wyposażone w różnorodne wersje kabin,
podwozia o różnej długości i z różnymi
konfiguracjami osi.

Trzyosiowy DAF CF z wydajnym
silnikiem PX-7
DAF może obecnie dostarczać różne
modele pojazdów z serii CF Euro VI z silnikiem PX-7 w wersji z trzema osiami.
Pozwala to połączyć dużą ładowność sa-
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mochodu 3-osiowego z wydajnością sześciocylindrowego silnika o pojemności
6,7 l i mocy 208 kW (283 KM) lub 231 kW
(314 KM). Manualna skrzynia biegów
z dziewięcioma przełożeniami stanowi
wyposażenie standardowe, a zautomatyzowana 12-biegowa skrzynia biegów
AS Tronic jest dostępna jako wyposażenie
opcjonalne. Trzyosiowe modele CF do
jeszcze cięższego transportu są oczywiście nadal dostępne w połączeniu z silnikiem MX-11 i MX-13.
Nowy w ofercie jest model CF z silnikiem PX-7 wyposażony w oś wleczoną
o nośności 7,5 t z pojedynczym ogumieniem (FAR 6×2). Oś jest za 13-tonową
osią napędową. W tym przypadku po-

FAN 6×2) – zapewnia to większą ładowność i dodatkowo maksymalną zwrotność
i niewielki promień skrętu. Wszystkie
nowe modele z tylną osią wleczoną są dostępne z kabinami dziennymi, sypialnymi i Space Cab.

DAF XF – jeszcze doskonalszy
Ulubiony przez polskich (i nie tylko)
przewoźników) ciągnik DAF XF pojawia się w nowej wersji niskopodłogowej,
z siodłem na wysokości zaledwie 910 mm.
Daje to możliwość łączenia z naczepami
typu mega o objętości ponad 100 m3 bez
przekraczania maksymalnej dopuszczalnej wysokości zestawu wynoszącej

można uzyskać więcej miejsca między
ramą podwozia a przodem naczepy, co
ma ogromne znaczenie podczas manewrowania w dokach załadunkowych
oraz podczas wjazdów na promy i zjazdów z nich.
Do uzyskania wysokości siodła wynoszącej zaledwie 910 mm konieczne
było zmodyfikowanie geometrii osi tylnej: zmieniono drążki reakcyjne, wsporniki i jarzma, nieco przeniesiono punkty
mocowania na ramie. Niejako przy okazji
– oprócz obniżenia wysokości siodła zoptymalizowano stabilność naczepy w osi
wzdłużnej. Nowe ciągniki niskopodłogowe
CF i XF oferowane są z rozstawem osi
3,8 m i z 8-tonową osią przednią z za-

DAF XF Low Deck jest naprawdę niski – w trakcie jazdy trzeba zwracać uwagę na pojawiające się
na drodze nierówności, gdy trzeba, można podnieść na chwilę zawieszenie i zwiększyć prześwit,
powyżej 30 km/h obniży się ono automatycznie
Nowy spoiler dachowy i nowe spoilery
boczne za kabiną można ustawiać, dopasowując do różnych szerokości kabiny oraz nadwozi o szerokości do 2,55 m – w efekcie
można obniżyć spalanie o 4%

zwoliło to na zwiększenie ładowności
netto do prawie 19 t i dopuszczalnej masy
całkowitej zestawu do 32 t. Dostępne są
również wersje do ciężkich zastosowań
wyposażone w oś wleczoną z ogumieniem bliźniaczym (FAS 6×2). Nowe wersje
z tylną osią wleczoną spisują się doskonale w wymagających zastosowaniach,
takich jak regionalna i miejska dystrybucja produktów spożywczych, materiałów budowlanych, produktów chłodzonych i żywego inwentarza.
Samochody z serii CF z silnikiem PX-7
są również oferowane w 3-osiowych wersjach z kierowaną osią wleczoną (7,5 t,

4 m. Wysokość siodła wynoszącą 910 mm
uzyskano, montując sprzęg siodłowy
w niskiej wersji o wysokości 140 mm –
o 22 mm mniej niż w przypadku siodła
o wysokości 162 mm stosowanego w dotychczasowych wersjach ciągników niskopodłogowych. Wysokość siodła została dodatkowo obniżona poprzez montaż
opon niskoprofilowych. Na osiach tylnych stosowane są opony o rozmiarze
315/45 R22,5. Z przodu stosowane są
opony w dotychczasowym rozmiarze
355/50 R22,5 lub w nowym – 375/45
R22,5. Te ostatnie zostały opracowane
w ramach współpracy firm DAF i Goodyear i będą dostępne wyłącznie w ofercie firmy DAF w nadchodzącym roku.
Podstawową zaletą takiego rozwiązania
jest to, że przód ciągnika będzie nieznacznie obniżony ze względu na opony
o mniejszym rozmiarze. W rezultacie

wieszeniem parabolicznym lub pneumatycznym. Ponieważ XF Low Deck z siodłem o wysokość 910 mm jest rzeczywiście bardzo nisko zawieszoną ciężarówką
o niewielkim prześwicie, w kabinie zamontowano przycisk automatycznego
zwiększania wysokości zawieszenia –
jest uruchamiany przed pokonywaniem
większych nierówności czy progów zwalniających. Powyżej prędkości 30 km/h zawieszenie obniża się samoczynnie.
Równolegle z nowymi wersjami niskopodłogowymi firma DAF Trucks opracowała również nowe spoilery dachowe
i zakabinowe dla kabin XF Space Cab
i Super Space Cab. Poprawiona aerodynamika połączenia z naczepą pozwala
ograniczyć zużycie paliwa o 1,5%.

Zdjęcia: © D. Piernikarski,
DAF Trucks
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Iveco Daily E6 – najlepszy
partner biznesowy
Nowe Iveco Daily E6 to niższe zużycie paliwa, wygodna i wyciszona kabina,
szeroka gama silników oraz nowoczesny system łączności pokładowej.
To wszystko odzwierciedla biznesowy charakter nowego modelu.

veco Daily jest znanym i cenionym
przez klientów samochodem dostawczym. Jego pierwsza generacja zadebiutowała na rynku w 1978 r., kolejne
w 1999 r. (druga generacja) i 2014 r. (trzecia generacja). Najnowszy model jest
kontynuacją pojazdu wprowadzonego
w 2014 r., który od czasu debiutu rynkowego został nagrodzony wieloma nagrodami – w tym tytułem Międzynarodowego Samochodu Dostawczego Roku
2015. Tym razem debiutujące na rynku
Daily spełniające normy emisji spalin
Euro 6/VI w jeszcze większym stopniu
odpowiada na biznesowe potrzeby klientów. A wszystko to m.in. dzięki nowym
silnikom pozwalającym uzyskać znaczne

oszczędności w zakresie zużycia paliwa,
niskim kosztom przeglądów i napraw
oraz aplikacji Daily Business Up, umożliwiającej korzystanie z tzw. systemu asystenta biznesowego.
Europejska premiera prasowa nowego
Daily odbyła się w stacji kolejki linowej
SkyWay Mont Blanc na szczycie Helbronner (3500 m n.p.m.) we włoskich Alpach.
Należy przyznać, że wybór tego miejsca
podkreśla ambicję firmy Iveco oraz jej
przywiązanie do idei zrównoważonego

rozwoju. „Wybraliśmy to niesamowite
miejsce ze względu na wartości, na których w Iveco budujemy naszą przyszłość.
Uważamy, że sukces biznesowy nie jest
możliwy bez podjęcia wyzwania, jakim jest
zrównoważony rozwój, a stacja SkyWay
to dowód, że jest to możliwe. SkyWay to
najbardziej ekologiczna kolejka linowa na
świecie. Podobnie jak Daily, stacja wykorzystuje technologie do ograniczenia
zużycia paliwa i obniżenia poziomu emisji,
minimalizując wpływ na środowisko.

Wyjątkowa
premiera nowego Iveco
Daily E6 miała miejsce na szczycie Helbronner (3500 m n.p.m.) we
włoskich Alpach. Żeby zaprezentować nowy model na tle najwyższego szczytu w Europie
– Mont Banc – do jego transportu wykorzystano
helikopter
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Wśród licznych wersji nowego Iveco Daily E6
(łącznie dostępnych 11 tys.) znajdziemy m.in. furgon z nadwoziem pełnym lub częściowo przeszklonym oraz podwozie do zabudowy z kabiną zwykłą
lub przedłużaną (tzw. załogową)

Nowe silniki
© R. Pawliszko

Nowe Daily E6 dostępne są z dwoma
czterocylindrowymi silnikami o pojemności 2,3 l oraz 3 l. Silniki te osiągają moc
od 120 do 210 KM (88–155 kW) i mają
moment obrotowy od 320 do 470 Nm.
Dlatego właśnie tutaj, 3500 m nad poziomem morza, prezentujemy najlepszy pojazd dostawczy w historii – nowe Daily E6”
– powiedział podczas premiery Pierre
Lahutte, prezes marki Iveco.

Wszechstronny i oszczędny

© Iveco
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Manualna
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3-litrowy F1C
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116 KM
(85 kW)

140

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

Moc

120

Silnik F1A o pojemności 2,3 l został
zaprojektowany od podstaw. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów oraz
najnowszych narzędzi w czasie projektowania nowego silnika pozwoliło na
zmniejszenie jego wagi o 6%. Dzięki
m.in. ograniczeniu tarcia, zoptymalizowaniu układu chłodzenia, a także zastosowaniu sytemu wtrysku paliwa Multijet II ograniczono zużycie paliwa o 8%
w porównaniu z silnikami spełniającymi
normę Euro 5b+ w cyklu NEDC (New
European Driving Cycle). Silnik ten (ponad 35 tys. godzin na stanowisku pomiarowym oraz ponad 1,3 mln km na

Osiągi silników i skrzynie biegów stosowane w samochodach Iveco Daily E6

Euro 6 Light Duty Diesel
-----------------------------------

Nazwa

Warto też dodać, że okresy międzyprzeglądowe w najnowszym Daily zostały wydłużone do 50 tys. km. Było to
możliwe dzięki wykorzystaniu trwalszych
podzespołów i materiałów, co spowodowało zwiększenie odstępów czasowych
między wizytami w serwisie o 20%.
Inżynierowie Iveco udoskonalili także
układ hamulcowy – zastosowano nowe,
bardziej wytrzymałe klocki hamulcowe,
co zwiększyło ich trwałość eksploatacyjną. Zastosowane zmiany umożliwiają
obniżenie kosztów przeglądów i napraw
(nawet o 12%) w zależności od zadań, jakie wykonuje kierowca samochodu.

2,3-litrowy F1A

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

Silnik

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

Nowy Daily E6 jest dostępny w wersjach od 3,3 do 7,2 t dmc. Jego przestrzeń ładunkowa może mieć od 7,3 do
19,6 m3. Wśród licznych wersji samochodu najnowszej generacji klienci znajdą
m.in. furgon z nadwoziem pełnym lub
częściowo przeszklonym oraz podwozie
do zabudowy z kabiną zwykłą lub przedłużaną (tzw. załogową). Jak zaznacza
producent, konstrukcja nośna ze specjalnymi stalowymi poprzecznymi wzmocnieniami w kształcie litery C to najlepsza
platforma dla firm montujących zabudowy pojazdów – można ją dostosować
do realizacji różnych zadań (np. samochód kempingowy, karetka, laweta, przewóz śmieci).
Cechę nowego Daily, jaką jest wszechstronność, podkreślono jeszcze bardziej
przez wprowadzenie nowego rozstawu
osi (5100 mm) w 7-tonowym modelu.
Rozwiązanie to pozwala na maksymalne
wydłużenie nadwozia (w przypadku podwozia z kabiną) i zapewnia dodatkowe
możliwości zabudowy.

Euro VI Heavy Duty CNG
140
136 KM
(100 kW)
350 Nm
Manualna

* 380 Nm w wersjach Hi-Matic
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Wnętrze najnowszego Daily
zyskało czarno-niebieską
kolorystykę, skórzane obicie
kierownicy i wygodne
zagłówki w fotelach. Z kolei
dzięki aplikacji Daily Business
Up kierowca może doskonalić
swój styl jazdy (pomaga
w tym ocena stylu jazdy kierowcy – DSE – Driving Style
Evaluation), znaleźć miejsce
docelowe, wykorzystując
do tego celu wbudowaną
nawigację oraz szukać
potrzebnych informacji
na temat pojazdu

Daily Business Up
W nowym Daily system łączności
pokładowej jest czymś więcej niż tylko
systemem multimedialnym. Uwzględniając potrzeby klientów oraz wpisując
się w globalny trend „bycia w łączności”
(connectivity), Iveco opracowało aplikację Daily Business Up, mogącą pełnić
funkcję: asystenta kierowcy dzięki systemowi oceny stylu jazdy kierowcy (DSE
– Driving Style Evaluation), nawigacji (dostawca – firma Sygic) oraz interaktywnego systemu informacji o pojeździe.
Ocena stylu jazdy kierowcy ułatwia
prowadzenie samochodu i pomaga kierowcy w doskonaleniu jego indywidualnego stylu jazdy – w praktyce przekłada
się to m.in. na obniżenie zużycia paliwa
(nawet do 15% dzięki wykorzystaniu

Szeroka gama pojazdów
Daily Hi-Matic wyróżnia
się wśród pozostałych
wersji chromowanymi
liniami poziomymi
umieszczonymi
na grillu chłodnicy
© R. Pawliszko

© R. Pawliszko

drodze), wykorzystujący połączenie tych
rozwiązań technicznych z systemem niskociśnieniowej recyrkulacji spalin (EGR),
zapewnia ograniczenie poziomu emisji
spalin, dzięki czemu ich oczyszczanie
jest uproszczone.
Inżynierowie Iveco z myślą o poprawie osiągów wyposażyli silnik F1A w pompę oleju o zmiennej wydajności, turbinę
o zmiennej geometrii łopatek (w modelach o mocy od 140 do 180 KM) oraz system EcoSwitch Pro, który automatycznie,
bez udziału kierowcy, zmniejsza moment
obrotowy, obniżając w ten sposób zużycie paliwa. W połączeniu z m.in. mniejszą
wagą silnika i ograniczeniem sił tarcia
w jego wnętrzu przekłada się to na zmniejszenie zużycia paliwa, niższe koszty eksploatacji oraz wyższe jednostkowe wskaźniki mocy i momentu obrotowego.
Należy dodać, że na początku 2017 r.
nowy silnik F1A będzie spełniać normę
Euro 6 dzięki zastosowaniu technologii
SCR. Dzięki temu Iveco spełni wyma-

Szersza gama silników w nowym
Daily E6 obejmuje również wersje przyjazne dla środowiska: Daily Natural Power zasilany sprzężonym gazem ziemnym (CNG) oraz Daily Electric z silnikiem
elektrycznym o zerowej emisji spalin.

gania RDE (Real Driving Emissions) na
trzy lata przed ich wejściem w życie.
Jednak ze względu na klientów, którzy
realizują swoje przewozy na krótkich
trasach oraz preferują wykorzystanie niskociśnieniowego systemu oczyszczania
spalin, producent oferować będzie opcję
zastosowania tego rozwiązania w modelach z silnikiem F1A.
Z kolei udoskonalony 3-litrowy silnik
F1C (20 tys. godzin testów na stanowisku pomiarowym oraz 1,5 mln km na
drodze) do spełnienia norm emisji spalin Euro VI wykorzystuje technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
oraz nowe wtryskiwacze, które ułatwiają
optymalizację procesu spalania i obniżenie emisji cząstek stałych.
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wskazówek DSE). Informacje o stylu
jazdy przekazywane są kierowcy w czasie rzeczywistym. Nawigacja oprócz oczywistej funkcji wyświetlania optymalnej
trasy zawiera mapy 3D i wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o objazdach i ograniczeniach w ruchu (na podstawie wymiarów pojazdu).
Aplikacja Daily Business Up może
również pełnić rolę asystenta biznesowego, ułatwiając podniesienie efektywności floty dzięki funkcji Fleetwork (jest
ona zintegrowana z nawigacją) oraz śledzenie zaplanowanych przeglądów. Funkcja ta pozwala zoptymalizować działanie
floty przez planowanie, organizowanie
tras i przesyłanie określonych zadań do
kierowców.
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Z kolei dostęp do pełnej informacji
o pojeździe można uzyskać w trybie online i offline. Aby zapoznać się ze wszystkimi zapisanymi na niej informacjami, takimi jak całkowity przebieg, godziny
pracy silnika oraz poziom paliwa, wystarczy dotknąć ekranu. Sekcja zarządzania wydajnością pojazdu umożliwia
śledzenie zaplanowanych przeglądów
i otrzymywanie powiadomień w ramach
planu serwisowego.
Rozszerzony panel sterowania umożliwia kierowcy monitorowanie nawet 24
parametrów pojazdu (niezależnie od informacji wyświetlanych na desce rozdzielczej) na urządzeniach mobilnych.
Dzięki systemowi zarządzania telefonem kierowca może korzystać ze wszystkich funkcji telefonu komórkowego –
odbierać połączenia i wybierać numery
z listy połączeń lub niedawno wybierane
numery oraz przeglądać listy ulubionych, wiadomości tekstowe i kalendarz
oraz zarządzać nimi.
Daily Business Up zawiera również lokalizator dealerów i warsztatów, poza tym
pomaga klientom w przypadku awarii,
gdyż zapewnia bezpośrednie połączenie
z całodobową pomocą drogową Iveco.
Nowy sposób łączności wprowadzony
w najnowszym Daily E6 nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych urządzeń. Dzięki wspomnianej aplikacji kierowcy mogą komunikować się z pojazdem
i silnikiem za pomocą tabletu lub smartfonu. Po połączeniu przez Bluetooth nowy
Daily może pełnić od razu rolę „profesjonalnej stacji roboczej”. Jak podaje producent, aplikacja Daily Business Up bę-

dzie regularnie rozbudowywana o nowe
funkcje dostosowane do zmieniających
się potrzeb klientów.

Daily Hi-Matic
Obecnie rodzina pojazdów Daily E6
z 8-biegową skrzynią automatyczną HiMatic została powiększona i obejmuje
szerszą gamę modeli. Mechanizm automatycznej adaptacji strategii zmiany
przełożeń zapewnia łagodniejsze i bardziej precyzyjne przełączania biegów
w czasie poniżej 200 milisekund.
Ze względu na różnorodność przewozów, jakie można realizować za pomocą nowego Daily E6, samochody ze
skrzynią Hi-Matic dostępne są w trzech
wersjach:
• Urban – polecany klientom, którzy
oczekują wydajnego samochodu do
pracy codziennej w mieście,
• Regional – z możliwością wyboru
trybu Eco i Power, co zwiększa elastyczność jazdy,
• International – przeznaczony zwłaszcza do jazdy długodystansowej.
Wizualnie samochody Daily z automatyczną skrzynią biegów Hi-Matic najnowszej generacji wyróżnia charakterystyczna osłona chłodnicy. Tworzy ona
poziomą linię łączącą reflektory.

Kabina, czyli jeszcze większy komfort
Kabina nowego Daily E6 jest jeszcze
bardziej funkcjonalna. Przede wszystkim jest lepiej wyciszona – w porównaniu z poprzednią wersją modelu poziom

hałasu w kabinie obniżono o 4 dB. Wnętrze kabiny wyposażono w nową, skórzaną
kierownicę oraz piankowe, bardziej komfortowe zagłówki foteli. Schowki (jest ich
maksymalnie 18) umieszczono w strategicznych miejscach kabiny, a dostęp do
nich jest prosty i wygodny.
Deskę rozdzielczą zaprojektowano
jako profesjonalną stację roboczą, co
oznacza m.in., że wbudowane w nią cyfrowe radio (DAB) zapewnia odbiór stacji cyfrowych i analogowych, a także
umożliwia dostęp do wszelkich funkcji
multimedialnych oraz zarządzanie telefonem. Na praktycznej podstawce można
umieścić urządzenia mobilne różnej wielkości (smartfon, tablet), może ona również pełnić funkcję podkładki na dokumenty. Dwa łatwo dostępne porty USB
umożliwiają korzystanie z własnych treści
multimedialnych i ładowanie urządzeń
mobilnych. W ofercie dostępna jest także
opcjonalnie ładowarka indukcyjna do
smartfonów wyposażonych w najnowsze
rozwiązania technologiczne.
Wizualnie w najnowszym Daily E6
zmieniła się kolorystyka wnętrza samochodu. Tradycyjną czerń połączono
z granatem. Niebieskie elementy widoczne są na desce rozdzielczej, drzwiach
i fotelach.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Iveco

Jedną z wielu
dostępnych wersji
Daily E6 jest też
minibus
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Katarzyna Biskupska

Transformacja Gniotpolu
Efektywność w transporcie dalekobieżnym – pod takim hasłem firma Gniotpol,
producent środków transportu, przybliżyła swoim klientom innowacje
wprowadzone w ostatnim czasie do oferty spółki.

wydarzeniu zorganizowanym
na początku maja br. wspólnie z Mercedes Benz Polska,
Grupą Wróbel oraz Michelin Polska udział
wzięli klienci i kontrahenci spółki Gniotpol oraz firmy współpracujące. Przy okazji
oficjalnie otwarto nową halę montażową
w Kurzniach oraz zaprezentowano premierową kabinę Efficiency Cab przeznaczoną do Mercedesa-Benza Atego.
Spółka Gniotpol – założona w 1989 r.
przez Kazimierza i Krystynę Gniotów –
to firma rodzinna ze 100-procentowym
polskim kapitałem. 27-letnie doświadczenie w produkcji pojazdów użytkowych
umożliwia przedsiębiorstwu produkcję ponad 1000 jednostek transportowych rocznie. Pojazdy produkowane są na indywidualne zamówienie z dbałością o jakość
wykonania. Plany sprzedażowe na rok
bieżący przewidują wyprodukowanie
1200 pojazdów. W zakładach produkcyjnych w Kurzniach i Odrowążu zatrudnionych jest ponad 200 pracowników.

Najpopularniejszymi produktami Gniotpolu są zestawy przestrzenne w segmencie
29 t i 40 t – najbardziej poszukiwane ostatnio przez klientów po zmianach mautu
w Niemczech. Na zdjęciu przykład systemu Gniotpol 2504 – zestaw aluminiowy
ZP29 Prestige 2504 Line na podwoziu Actrosa

Gniotpol wykonuje nie tylko pojazdy
do transportu dalekobieżnego – firma
szczyci się realizacją niszowych produktów według indywidualnych zamówień
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od klientów. Są to zlecenia wykonywane
w ilości 20–30 szt. rocznie, głównie na
eksport, jak np. naczepy z hydraulicznie
otwieranymi bokami do transportu napo-
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jów. Obecnie wśród krajowych zamówień
indywidualnych zauważalne jest zwiększone zainteresowanie przyczepami do
przewozu samochodów osobowych.

Innowacyjny system Gniotpol

Nowa aerodynamiczna kabina Efficiency Cab przeznaczona do Mercedesa Atego, przygotowana
we współpracy firm Gniotpol i Spojkar. Bazą jest niska przedłużana kabina Top Sleeper modelu
Mercedes-Benz Atego. Po transformacji powstała ogromna, przestrzenna kabina dla dwóch osób.
Ponad 30 kabin zakupiła m.in. niemiecka firma transportowa L.I.T. Speditions GmbH

Wojciech Gniot,

W ostatnich trzech latach spółka Gniotpol przeszła dużą transformację zarówno
pod względem organizacyjnym, technologicznym, jak i produktowym – wprowadzono wiele innowacji. Najnowsza
dotyczy użycia paneli aluminiowych do
budowy skrzyni ładunkowej – a jest istotna, gdyż w grę wchodzi obniżenie masy
własnej pojazdów, lepsza aerodynamika,
a co za tym idzie i niższe zużycie paliwa
oraz zwiększenie przestrzeni ładunkowej
w ramach obowiązujących przepisów ograniczających szerokość zewnętrzną zabudów i przyczep do 2550 mm. System
Gniotpol 2504 – bo o nim mowa – to konstrukcja ładowni zestawów ciężarowych
o szerokości wewnętrznej 2504 mm (to
o 24 mm więcej od dotychczas dostępnych na rynku) i objętości 120 m3. Sys-

prezes zarządu Gniotpol Odrowąż

Firma Gniotpol przez ostatnie lata przeszła dużą przemianę. Co było bodźcem?
Wojciech Gniot: Przemiana, jaką przeszliśmy, rozpoczęła się faktycznie ponad
7 lat temu. Zmieniliśmy podejście, sposób myślenia na temat transportu, chcieliśmy się czymś wyróżnić. Nie chcieliśmy
iść tym samym nurtem myślowym co wszyscy, tylko zbudować coś, co będzie miało
wartość dodaną, będzie rozpoznawalne
i wyróżni się na tle innych produktów
w naszej branży. To był kierunek zapoczątkowany tak naprawdę przez mojego
ojca, który zaprojektował pierwsze zabudowy i przyczepy aluminiowe. Był to krok
bardzo odważny, bo w tamtych czasach,
gdy zaczynaliśmy, nikt nie wierzył w taki
pomysł. Funkcjonowało stereotypowe
myślenie, że np. aluminium pęka.
Pamiętam, był taki moment właśnie
w tamtym czasie, gdy trochę biliśmy
głową w mur, gdyż nie było tej wiedzy

wśród naszych klientów, że to jest coś
wyjątkowego, że te aluminiowe pojazdy
mogą w pewnym stopniu zrewolucjonizować ich transport. Teraz zmienia się
to myślenie, a w klientach wzrasta świadomość, że warto zapłacić więcej za jakość i funkcjonalność.

Jak procentowo rozkłada się sprzedaż
krajowa i eksport?
Obecnie ok. 40% produkcji idzie na eksport, a 60% pozostaje w kraju. Do tej pory
za granicę szło ok. 10% i to była znikoma
wartość dla funkcjonowania firmy. Ale
w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnęliśmy
wartość 40% jednostek i to jest duży przeskok, jeśli chodzi o sprzedaż za granicę.
Na jakie rynki zagraniczne idzie ta
sprzedaż?
Głównie na rynek niemiecki. Cztery lata
temu, gdy zaczęliśmy myśleć na poważnie,
aby nasze pojazdy eksportować, zaczęliśmy współpracę z firmą Orten GmbH,
naszym przedstawicielem na rynek Niemiec, Austrii i Luksemburga. Dziś widzimy wymierne korzyści z wejścia na rynek
niemiecki. Przekroczyliśmy już barierę

400 pojazdów sprzedanych i to jest dla
nas sukces. Nasza marka umacnia się na
tamtym rynku, coraz większe floty korzystają z pojazdów Gniotpol, tak jak np.
L.I.T. Speditions GmbH, która jest teraz
jedną z czołowych firm transportowych
w Europie i ma kilka tysięcy pojazdów.
Na rynku zachodnim nasze produkty są
dużo bardziej doceniane niż w kraju,
gdzie jednak cena zakupu jest tym czynnikiem, który decyduje o wyborze. Ale
krok po kroku, fakty mówią same za siebie, przekonujemy do nas coraz większe
polskie floty.

Czyli nie zabraknie firmy na wrześniowych targach IAA w Hanowerze?
Oczywiście, że nie. Byliśmy już 4 lata
temu, a 2 lata temu wystawialiśmy się
już właśnie z firmą Orten GmbH. W tym
roku będziemy również razem oraz będziemy mieć swoje stoisko niezależne, aby
podkreślić własną markę. Zapraszamy na
nasze stoiska w hali 25 i 27. Tam przedstawimy nowy kierunek marketingowy.
Szykujemy wielką niespodziankę.
Dziękuję za rozmowę.
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© Gniotpol

Obiekt ten udało się firmie zbudować od
zera według własnych wytycznych. Oznacza to, że cała logistyka, wszystkie kwestie związane z transportem wewnątrzzakładowym, z produkcją, montażem są
tak przemyślane, aby jeszcze efektywniej produkować zestawy transportowe.
Nowa hala montażowa funkcjonowała już w ubiegłym roku, dzięki czemu
spółka Gniotpol rok 2015 zamknęła z wynikiem 840 wyprodukowanych pojazdów zarówno do transportu dalekobieżnego, jak i specjalistycznego. Wynik
finansowy spółki to obrót na poziomie
ponad 70 mln zł netto.

Siedziba Gniotpol Kurznie
wraz z nową halą

tem ten chroniony patentem dostępny
jest w wersjach tonażowych do zestawów o dmc. zarówno 29 t, jak i 40 t we
wszystkich występujących wariantach
i opcjach zabudów, czy to w konfiguracji z drzwiami lub bez, dachami stałymi lub
rozsuwanymi, czy wyposażonymi w trapy
przejazdowe.
System Gniotpol 2504 zbudowany
został w oparciu o cały szereg komponentów stworzonych specjalnie dla tego
rozwiązania. Nowe są m.in. profile samonośnych podłóg aluminiowych, których
sposób łączenia nie wymaga spawania,
a zamykanie konstrukcji podłogi obrzeżem
o zastrzeżonym wzorze uwalnia niekorzystne naprężenia. Nowy profil podłóg
typu medium pozwolił na obniżenie masy
własnej pojazdu – przy zestawie 40 t
udało się uzyskać pełne 25 t ładowności.
Podłogi produkowane są w trzech klasach wytrzymałościowych, aby w sposób
optymalny dopasować się do tonażu zabudowywanych pojazdów, dając możliwość budowania najlżejszych zestawów,
zaczynając od dmc. 12 t, poprzez najbardziej aktualne obecnie 29 t, aż po najcięższe 40 t. Te ostatnie najczęściej występują
w wersji z trapem przejazdowym ulokowanym pomiędzy samochodem a przyczepą, również produkowanym przez
Gniotpol. Wspomniany podest, jeśli jest
zamknięty, służy za przednią ścianę przyczepy. Ułatwia pracę podczas rozładunku,
a eliminując konieczność rozpinania przyczepy, daje oszczędność czasu. Podest
przejazdowy ma nośność 5,5 t i wypo-

Gniotpol wspólnie z Mercedes-Benz Polska przygotował i zaprezentował zestaw
do szkolenia kierowców w programie Mercedes-Benz Trucker Academy. Na całkowicie obciążonym zestawie Gniotpol ZP40 Basic Line na podwoziu Actrosa będzie
się szkoliło ponad 1000 kierowców rocznie

sażony jest w specjalny system wspomagania podnoszenia, umożliwiający
otwieranie i zamykanie go przy użyciu
niewielkiej siły, nawet jedną ręką. Zabudowy mają w standardzie aluminiowe
zbiorniki powietrza, co również pozwala
zaoszczędzić kilka kilogramów.

Nowa hala, nowe maszyny
Przy okazji prezentacji nowości spółki
Gniotpol w Kurzniach oficjalnie otwarto
nową halę montażu końcowego, która
mieści 12 podwójnych stanowisk, umożliwiając jednoczesną budowę 24 pojazdów.
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Ubiegłoroczne zmiany objęły także
kwestie związane z technologią, w jakiej
produkowane są pojazdy. Powiększony został park maszynowy o sprzęt pozwalający
produkować dużo dokładniej i bardziej
efektywnie. Wdrażany jest zintegrowany
system zarządzania przedsiębiorstwem,
co pomaga firmie sprostać oczekiwaniom
zarówno w zakresie obsługi posprzedażnej, jak i kompletacji zestawu już na
etapie ofertowania. Przygotowano też katalog części zamiennych do każdej serii,
co ułatwia obsługę posprzedażną.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Opony Dunlop – gotowe
na każde wyzwanie

Renata Pawliszko

© R. Pawliszko

Jako jedyna redakcja z Polski zostaliśmy zaproszeni na europejską premierę
najnowszej gamy opon Dunlop, która odbyła się w Luksemburgu. Nowe ogumienie
jest jeszcze bardziej uniwersalne, opracowano je bowiem z myślą o zastosowaniu
zarówno w transporcie dalekobieżnym, jak i regionalnym.

ową linię opon Dunlop tworzą
następujące modele: SP346 na
oś kierowaną, SP446 na oś napędową oraz SP246 do naczep. Są to
produkty jeszcze bardziej oszczędne,
bezpieczne i ciche. Na podstawie testów
przeprowadzonych w Centrum Innowacji Goodyeara w Luksemburgu stwierdzono, że opony SP346 charakteryzują
się przebiegami dłuższymi o 5% w przypadku opon na oś kierowaną w rozmiarze 315/80 R22,5 w porównaniu z poprzednią wersją opony SP344, a SP446
nawet o 10% w przypadku opony na oś
napędową w tym samym rozmiarze w porównaniu z jej poprzedniczką – modelem
SP444. Nowe opony Dunlop to również
niższe zużycie paliwa (w porównaniu z poprzednimi modelami opon, czyli Dunlop
SP344, SP444 i SP244) oraz większa
sprawność w warunkach zimowych –
opony na oś kierowaną i napędową spełniają wymagania klasyfikacji 3PMSF
(Tree Peak Mountain Snowflake – płatek
śniegu na tle 3 górskich szczytów) oraz
mają oznaczenia M+S.

Bohaterki wieczoru tuż po debiucie – nowa linia ciężarowych opon Dunlop:
(od lewej) SP346 na oś sterującą, SP446 na oś napędową i SP246 do naczep

Sprawne kierowanie
Nowa opona Dunlop SP346 na oś
kierowaną w porównaniu z poprzednim
modelem SP344 oprócz zapewnienia flotom dłuższych przebiegów i niższego
zużycia paliwa zapewnia także bardzo
dobrą trakcję i kontrolę w różnych warunkach drogowych.
Lepsze osiągi daje oponie nowa konstrukcja bieżnika. Dzięki niej możliwe jest
także spełnienie unijnej homologacji dla
opon zimowych w samochodach ciężaro-

wych oraz wymagań oznaczenia M+S.
Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają
lamele, dodatkowo pogłębione w porównaniu z modelem SP344, zwiększając
elastyczność bloków bieżnika oraz umożliwiając skuteczniejsze „ubijanie” śniegu,
co zapobiega utracie przyczepności.
Charakterystyka zużycia opony zachowuje właściwości bieżnika przez cały
okres eksploatacji aż do chwili, kiedy
opona będzie gotowa do pogłębiania. Aby
pomóc w utrzymaniu wydajności operacyjnej pojazdów, od których wymaga
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się zwiększonej nośności, nowa opona
Dunlop SP346 na oś kierowaną jest również dostępna w wersji High Load. Ogumienie to pomaga przenosić zwiększone
obciążenia osi przedniej, wynikające np.
z zastosowania dodatkowego osprzętu
w pojazdach spełniających normę Euro VI.

© Goodyear

SP346

Idealny napęd
Podobnie jak model na oś kierowaną
opona Dunlop SP446 na oś napędową zapewnia dłuższe przebiegi, a jednocześnie
niższe zużycie paliwa w porównaniu z po-

Mostki stabilizujące centralne żebra bieżnika
pozwalają uzyskać większy przebieg

© Goodyear

Duża gęstość zygzakowatych lameli zapewnia
oponie na oś sterującą przyczepność na mokrej
nawierzchni oraz zwiększa przebieg

SP446

Mieszanka odporna na ścieranie
Mieszanka efektywna paliwowo

W porównaniu z poprzedniczką SP446
ma dwuwarstwowy bieżnik zbudowany
z innych mieszanek gumowych – warstwa zewnętrzna jest odporna na ścieranie, warstwa wewnętrzna charakteryzuje
się niższym oporem toczenia

Kierunkowy układ bloków bieżnika
zapewnia lepszą przyczepność (płynne
wchodzenie w kontakt z nawierzchnią)
oraz niższą emisję hałasu

Zoptymalizowany kształt lameli
oraz bloków bieżnika wpływa
na przebieg i utrzymanie trakcji
na mokrej nawierzchni

315/70 R22,5 156/150 L
315/80 R22,5 156/150 (154/150) L (M)
385/65 R22,5 160 (158) K (L)

Dostępna od sierpnia 2016 r.
High Load**, dostępna od lipca 2016 r.
High Load**
–
Dostępna od lipca 2016 r.

C*
C*
C*
C
B

Przyczepność
na mokrej nawierzchni
B*
C*
B*
B
B

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

295/80 R22,5 156/150 M

Efektywność
paliwowa

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

295/60 R22,5 150/147 (149/146) K (L)

Uwagi

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

Rozmiar

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

SP346 – rozmiary i dane techniczne, w tym oznaczenia etykiet unijnych
Hałas
74 dB, dwie fale
73 dB, dwie fale
74 dB, dwie fale
73 dB, dwie fale
74 dB, dwie fale

* Tymczasowe klasy etykiet, stan na 2 maja 2016 r. , ** High Load – opony o podwyższonej nośności

315/60 R22,5 152/148 L
315/70 R22,5 154/150 (152/148) L(M)
315/80 R22,5 156/150 (154/150) L(M)

Dostępna od lipca 2016 r.
Dostępna w 2017 r.
–
–
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C*
D
–
C
C

Przyczepność
na mokrej nawierzchni
C*
C
–
C
C

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

295/80 R22,5 152/148 M

Dostępna od sierpnia 2016 r.

Efektywność
paliwowa

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

295/60 R22,5 150/147 (149/146) K (L)

Uwagi

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

Rozmiar

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

SP446 – rozmiary i dane techniczne, w tym oznaczenia etykiet unijnych
Hałas
72 dB, jedna fala
72 dB, jedna fala
–
72 dB, jedna fala
72 dB, jedna fala

* Tymczasowe klasy etykiet, stan na 2 maja 2016 r.
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przednią generacją opon SP444. Oprócz
tego nowe opony cechuje dobra trakcja
w każdych warunkach.
Jednym z najważniejszych elementów wpływających na osiągi generowane
przez tę oponę jest podstawa lameli, która
kształtem przypomina kroplę deszczu. Ta
specjalna konstrukcja pomaga spełnić
wymogi oznaczeń M+S i 3PMSF. Oprócz
tego rozmiar bloków bieżnika i szerokość
rowków zostały tak dobrane, by bieżnik
mógł zachować odpowiednią sztywność
w czasie jazdy. Rozwiązanie to zapewnia
trwałość, wydłuża przebiegi oraz zwiększa przyczepność na mokrej nawierzchni.
Zupełną nowością w zakresie bieżnika
tego modelu opony jest jego dwuwarstwowa konstrukcja. Zewnętrzna warstwa cechuje się odpornością na ścieranie, natomiast wewnętrzna zmniejsza
opór toczenia dzięki niskiej histerezie
(zdolność rozpraszania energii w postaci
ciepła w przypadku materiałów lekko
sprężystych). Zastosowane rozwiązania
wpływają na wydłużenie przebiegów
oraz poprawę efektywności paliwowej,
utrzymując niskie opory toczenia przez
cały okres eksploatacji opony. Ponadto
wzór bieżnika, którego bloki ułożone zostały w kształt litery V, zmniejsza poziom
hałasu (dzięki temu, że bloki bieżnika
wchodzą w strefę styku z nawierzchnią
stopniowo) i dodatkowo wydłuża prze-

biegi. Żywotność opony poprawiono również dzięki poszerzeniu bieżnika i wyższej wartości tzw. wskaźnika netto-brutto
(opona zyskała objętościowo więcej mieszanki gumowej przy niezmienionym
rozkładzie sztywności w blokach bieżnika). Z kolei zastosowane łączniki poprzeczne bloków bieżnika zwiększają ich
sztywność oraz ograniczają poślizg w momencie przechodzenia przez strefę styku.
Podobnie jak produkty na oś kierowaną
opona SP446 zapewnia dużą przyczepność przez cały okres eksploatacji, aż do
chwili bieżnikowania.

Wersje bieżnikowane
Równocześnie z wprowadzeniem nowej gamy opon na rynek producent zaprezentował bieżnikowaną na gorąco
wersję nowej opony na oś napędową
Dunlop TreadMax SP446. Bieżnikowane
opony Dunlop TreadMax SP446 są obecnie dostępne w rozmiarach 315/70 R22,5
i 315/80 R22,5. Rozmiar 295/60 R22,5
zostanie wprowadzony w drugiej połowie
2016 r., a 315/60 R22,5 w roku 2017.
Z kolei bieżnikowane opony Dunlop TreadMax SP246 do naczep pojawią się na
rynku w drugiej połowie bieżącego roku.
Podobnie jak osnowy nowego ogumienia SP346 i SP446 wcześniejsze generacje osnów Dunlop SP344 i SP444 również nadają się do bieżnikowania jako
Dunlop TreadMax SP446.

Innowacje i potrzeby klientów
© Goodyear

Opony Dunlop
SP246 na oś
naczepową
uzupełnią
gamę nowych
opon

Premiera nowych opon Dunlop była
też doskonałą okazją do odwiedzenia centrum badawczo-rozwojowego Goodyeara.
Zintegrowany kompleks przemysłowy w Luksemburgu, dokładnie w Colmar-Berg, wraz z kilkoma współpracującymi
zakładami i instalacjami powstał ponad
60 lat temu. Każda ze znajdujących się tu
jednostek stanowi ważne ogniwo w łańcuchu wdrożeniowo-produkcyjnym każ-

High Load*,
dostępna w 2017 r.

* High Load – wersja o podwyższonej nośności

-------

-------

Przyczepność
na mokrej nawierzchni
W przygotowaniu
W przygotowaniu

---

385/65 R22,5
164 (158) K (L)

Dostępna w 2017 r.

Efektywność
paliwowa

---

385/55 R22,5
160/158 K(L)

Uwagi

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

Rozmiar

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

SP246 – rozmiary i dane techniczne, w tym oznaczenia etykiet unijnych
Hałas

dej opony. Szczególne znaczenie w tym
zakresie odgrywają prowadzone tu prace
badawczo-rozwojowe.
Goodyear Innovation Center Luxembourg (GIC*L) jest największym ośrodkiem badawczo-rozwojowym Goodyeara
poza Stanami Zjednoczonymi. Jednostka
ta zatrudnia kilkuset inżynierów różnych
narodowości, którzy opracowują koncepcje i prototypy opon, a także sprawdzają ich właściwości w czasie przeprowadzanych testów.
Nowo opracowane doskonalsze produkty, testowane najpierw w laboratoriach, a następnie na torach testowych
i drogach, są odpowiedzią na potrzeby
coraz bardziej świadomych i wymagających klientów. Należy zaznaczyć, że
produkty Goodyeara powstają w oparciu
o aktualne i rzeczywiste potrzeby klientów, które producent określa na podstawie systematycznie prowadzonych
badań rynkowych. Tak też było w przypadku najnowszej gamy opon Dunlop.
Jakie są najważniejsze potrzeby europejskich firm transportowych?
Z najnowszych badań przeprowadzonych wśród europejskich flot wynika,
że dla 91% ankietowanych najważniejszym wyzwaniem w prowadzeniu działalności transportowej są rosnące koszty.
Z kolei najistotniejszymi kryteriami, które
determinują wybór konkretnych opon, są
przebieg i opory toczenia. Na czynniki te
wskazało 80% ankietowanych. Innymi
ważnymi wskazaniami jest uniwersalność zastosowania produktu oraz mobilność opon w warunkach zimowych. Aż
67% badanych zadeklarowało, że wykonuje zarówno przewozy długodystansowe, jak i regionalne tymi samymi zestawami. Z tego względu liczy się dla
nich możliwość wykorzystania opon zarówno na autostradach, jak i drogach
lokalnych. Mobilność na śniegu i w trudnych warunkach zimowych okazała się
istotna dla 51% badanych. Wskazania te
posłużyły inżynierom Goodyeara za punkt
odniesienia w procesie opracowywania
najnowszej linii opon Dunlop.
W czasie wizyty w luksemburskim
centrum badawczo-rozwojowym mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach, na
których mogliśmy dowiedzieć się więcej
na temat nowych opon Dunlop. Naszym
Czytelnikom prezentujemy kilka wybranych, najbardziej istotnych informacji
o tym, co udało nam się zobaczyć.
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Wizyta w Centrum Innowacji Goodyera w Luksemburgu

© Goodyear

© Goodyear

© Goodyear

Jak wiadomo, mieszankę gumową opony
tworzy kilkadziesiąt różnych składników.
Wśród nich są m.in. kauczuk naturalny i syntetyczny, wypełniacze i inne dodatki chemiczne, tj. sadza, krzemionka, siarka, woski,
tlenek cynku, przeciwutleniacze. W laboratorium chemicy pracują nad mieszkankami
gumowymi o określonych parametrach
(w zależności od użytych składników charakteryzują się one innymi właściwościami).
W przypadku najnowszej gamy opon Dunlop
to tu opracowano technologicznie skład dwuwarstwowej mieszanki bieżnika, która charakteryzuje się jednocześnie odpornością na
ścieranie (warstwa zewnętrzna) oraz mniejszym oporem toczenia (wewnętrzna część).

W laboratorium bada się również
właściwości ścierne przygotowanej
mieszanki gumowej. Na zdjęciu widać test porównawczy ścieralności
nowej opony Dunlop SP446 i jej poprzedniego modelu SP444.

Sprawdzono, że w czasie szybkiej,
nagłej zmiany pasa ruchu w czasie
jazdy z dużą prędkością (samochód testowy jechał z prędkością
ok. 100 km/h) nowe opony Dunlop
zachowują bardzo dobrą przyczepność i stabilność boczną. Zwiększa
to bezpieczeństwo jazdy.

© Goodyear

Każdy detal nowych opon – rowek, blok, lamela – zostały
zaprojektowane w określonym celu. Ich ułożenie, wygląd,
kolejność nie są przypadkowe. Właściwości zimowe nowych dunlopów zostały gruntownie sprawdzone na różnych
typach nawierzchni, gwarantując kierującym bezpieczeństwo i mobilność w każdych warunkach. W warunkach
laboratoryjnych nowe opony testowano na podłożu
imitującym śnieg i błoto pośniegowe.

© Goodyear

© Goodyear

Do analizy i pomiaru temperatury
w oponach wykorzystano pomiary
w podczerwieni. Użyta do testów
kamera, rejestrująca promieniowanie
podczerwone, to bardzo nowoczesne,
czułe i szybkie urządzenie – robi 100
zdjęć na sekundę o rozdzielczości
1200×1024 pikseli, które przekazywane
są do komputera w czasie rzeczywistym. Kamerę tę umieszczono w samochodach, które poruszały się po torze
testowym z prędkością 80 km/h.

© Goodyear

© Goodyear

Każda opona w trakcie jazdy ulega odkształceniom – ugina się jej bieżnik oraz ściany boczne.
Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne mieszanka gumowa, odkształcając się, rozprasza
energię w postaci ciepła (zachodzi tu zjawisko histerezy), co jest z kolei powodem powstawania
zjawiska oporu toczenia (wielkość wywoływanego odkształcenia i tym samym siła oporu toczenia
zależy od ciśnienia wewnętrznego opony, obciążenia, prędkości obrotowej i chropowatości
nawierzchni drogi). A im wyższe opory toczenia, tym wyższe zużycie paliwa. Z kolei im strata
energii większa (temperatura opony wyższa), tym opona jest bardziej podatna na zużycie,
co powoduje niższe przebiegi.
Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku, inżynierowie Goodyeara w nowych oponach Dunlop zmienili
układ bloków bieżnika oraz zastosowali nową mieszankę gumową. Przeprowadzone na terenie
ośrodka badawczo-rozwojowego w Luksemburgu testy udowodniły, że bieżnik nowych opon Dunlop
nie nagrzewa się tak bardzo jak opon poprzedniej serii czy konkurencji. Wpływa to na niższe zużycie
opon, czyli dłuższe przebiegi.

W zależności od rodzaju nawierzchni dźwięk generowany przez oponę jest inny. W luksemburskim centrum innowacji w specjalnym wyciszonym pomieszczeniu (do którego nie dochodzi
hałas z zewnątrz) inżynierowie Goodyeara mierzą hałas zewnętrzny generowany przez oponę.
Stanowisko do badania dźwięku emitowanego przez opony, na które można wjechać samochodem ciężarowym, składa się z dwóch ruchomych bębnów o średnicy 3 m. Mikrofony ustawione przy kołach rejestrują fale dźwiękowe, których zapis jest nagrywany, a później analizowany przez specjalistów. W nowych oponach Dunlop poprawiono charakterystykę dźwięku,
przez co dźwięk rozchodzi się równomiernie i jest bardziej przyjemny dla ludzkiego ucha.

| PROMOCJA |

Opony drogowo-terenowe
Bridgestone
Aby właściwie dobrać ogumienie do konkretnych zadań, właściciele flot
samochodów ciężarowych powinni zadać sobie pytania, jak często ich pojazdy
są eksploatowane poza utwardzonymi drogami oraz czy przewożą ciężkie
ładunki. Dopiero na podstawie przewidywanych warunków eksploatacji
pojazdu możliwy jest właściwy dobór ogumienia.
ajczęstszy sposób korzystania z budowlanych pojazdów ciężarowych to transport materiałów na miejsce budowy oraz
transport materiałów sypkich w terenie nieutwardzonym. Jeśli procent eksploatacji przypadający na
powierzchnie nieutwardzane wynosi poniżej 20,
to najlepszą wydajność flocie zapewni najnowsza linia opon drogowo-terenowych Bridgestone
(M-Steer 001, M-Drive 001, M-Trailer 001).
Cechą wyróżniającą tę linię jest długi czas eksploatacji i niski koszt ogumienia w przeliczeniu na
kilometr (przebiegi wyższe o 20% w porównaniu
z poprzednio stosowanymi oponami). Dzięki szerszemu bieżnikowi opony te ulegają wolniejszemu
zużyciu. Linia charakteryzuje się dużą wytrzymałością, która oznacza dłuższą żywotność opon,
mniej przypadkowych uszkodzeń i rzadsze przestoje. W tej linii opon zastosowano nowy wzór
bieżnika, zwiększający jego trwałość. Bardzo dobre
parametry oraz technologia bieżnikowania Bandag
przyczyniają się do redukcji kosztów użytkowania
serii. Opony są przeznaczone do eksploatacji w warunkach normalnych oraz w trudnych warunkach
zimowych. Mają oznaczenia M+S oraz symbol alpejski identyfikujący opony śniegowe zgodnie z regulacją R117.02 EKG ONZ.
Ekonomicznym wariantem ogumienia do zastosowania na drogach utwardzonych jest linia opon

drogowo-terenowych Firestone (FS833, FD833,
FT833). W oponach tej serii zastosowano zaawansowane rozwiązania, takie jak wbudowane
„łączniki”, zwiększające sztywność bloków bieżnika
i minimalizujące zjawisko ich nierównomiernego
zużywania się (ząbkowanie). Dlatego charakteryzują się one dłuższą żywotnością i mniejszym
hałasem toczenia. Dodatkowo zmniejszona została waga opony, co przekłada się na niższe
zużycie paliwa i zwiększenie ładowności pojazdu.
Jeśli natomiast eksploatacja na nawierzchniach nieutwardzanych wynosi powyżej 20%, wtedy rekomendowane jest użytkowanie opon o zwiększonej
wytrzymałości i nośności z oznaczeniem Bridgestone EVO (M840 EVO L355 EVO M748 i M748
EVO), które spełnią swoje zadania w środowisku
kopalnianym bądź w kamieniołomach.

Wartość dodana
W odpowiedzi na potrzeby świadomych oszczędności menedżerów flot ciężarowych powstał program Total Tyre Care, który obejmuje pakiet kompleksowych działań gospodarowania oponami,
pozwalających na wydłużenie cyklu ich eksploatacji. Jego składnikami są: usługa Total Tyre Life
– zmniejszająca koszt eksploatacji opony w przeliczeniu na kilometr w całym okresie jej użytko-
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wania, pakiet Total Tyre Services, stanowiący
serwis i wsparcie 24 godziny na dobę w całej Europie, który obejmuje monitorowanie procesu
eksploatacji opony od kontroli po profesjonalne doradztwo techniczne oraz maksymalizacje ich całkowitej żywotności, a także Total Tyre Systems,
umożliwiający szczegółowy przegląd stanu opon
za pośrednictwem łatwej w obsłudze aplikacji
elektronicznej.

Bieżniki Bandag
Model M840 (E) to opona na wszystkie osie do
użytku w warunkach drogowo-terenowych, która
charakteryzuje się wyjątkową odpornością na
przecięcia i wyszczypania. Aby zapewnić długą
żywotność opony, zastosowano w niej szerokie
i głębokie rowki bieżnika. Opona jest wyposażona
w platformę Bandag EC oraz ma wzór bieżnika
Bridgestone. Ma też oznaczenie M+S i tym samym nadaje się do użytkowania w trudnych warunkach na błocie lub świeżym śniegu. Opona
charakteryzuje się także doskonałą trakcją oraz ma
systemy samooczyszczania się i usuwania kamieni.
Model jest dostępny w rozmiarach: 12 R22,5,
13 R22,5, 295/80 R22,5 oraz 315/80 R22,5.
Zdjęcia: © Bridgestone
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© Bär Cargolift

Ciężkie zadanie.
Równe
i odpowiednio nośne
podłoże ogranicza ryzyko
uszkodzenia zarówno
platformy, jak i mechanizmów podestu

Marek Rutka

Eksploatacja
podestów załadowczych
Zadaniem podestów załadowczych jest usprawnianie i ułatwianie operacji
przeładunkowych. Aby tego typu urządzenia jak najdłużej bezpiecznie i bezawaryjnie
służyły, należy przede wszystkim dobrać je z uwzględnieniem specyfiki ich
przeznaczenia, a następnie prawidłowo eksploatować.

ajczęściej podesty załadunkowe
instalowane są w samochodach
wykorzystywanych w transporcie
dystrybucyjnym. Specyfika tego rodzaju
transportu sprawia, że sprzęt eksploatowany jest bardzo intensywnie, a ryzyko
uszkodzenia podczas częstych operacji
za- i wyładunkowych jest dość duże.
Transport dystrybucyjny realizowany

szczególnie w obszarach miejskich, gdzie
często brakuje dostatecznej przestrzeni
do manewrowania, to warunki sprzyjające powstawaniu uszkodzeń zarówno
samego pojazdu, jak i podestu załadunkowego. Zdaniem przedstawicieli firm
zajmujących się serwisowaniem takich
urządzeń to właśnie wówczas dochodzi do
wielu uszkodzeń zamontowanego z tyłu
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pojazdu podestu. Podczas manewrowania w ciasnych przestrzeniach, a zwłaszcza podczas operacji cofania, szczególnie narażone na uszkodzenia są elementy
układu roboczego: siłowniki, przewody
hydrauliczne, pompa hydrauliczna, ramiona i układ sterowania. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia tych elementów, klienci coraz częściej decydują

.eu

© Anteo
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się na montaż kamery lub przynajmniej
czujników cofania. Zdaniem serwisantów
podestów koszt montażu urządzeń wspomagających bezpieczne cofanie zwraca
się bardzo szybko. Po stronie oszczędności wynikającej z używania takich
układów jest nie tylko ograniczenie wydatków związanych z wymianą uszkodzonych elementów, ale także koszt
związany z wycofaniem pojazdu z eksploatacji na czas naprawy.

Właściwe dopasowanie
Na polskim rynku obecni są wszyscy
liczący się w Europie producenci podestów załadowczych, m.in.: Anteo, Dhollandia, Bär Cargolift, Behrens, Dautel,
Palfinger, Sörensen, Zepro i AMA (Hiab).
Szeroka oferta produkowanych przez nich
modeli i wariantów podestów sprawia,
że ich montaż jest możliwy praktycznie
w każdym modelu pojazdu dostawczego,
ciężarowego, naczepy i przyczepy. Najszersza oferta obejmuje modele uniwersalne, ale są także i takie, które konstrukcyjnie przeznaczone są do konkretnego
modelu pojazdu.
Jak podkreślają zarówno sprzedawcy,
jak i firmy specjalizujące się w serwisowaniu podestów załadunkowych, wraz
ze wzrostem popularności tych urządzeń
rośnie także wiedza użytkowników na temat ich doboru i właściwej eksploatacji.
Klienci coraz częściej oczekują fachowego wsparcia i dobrania podestu ściśle
do specyfiki zadań, jakie będą realizować.
Sprzedawcy twierdzą, że maleje grupa
nabywców chcących montażu urządzeń
o parametrach przekraczających ich codzienne potrzeby. Powód zmiany podejścia w tej kwestii jest prosty. Im większa
nośność i rozmiary podestu, tym większa zarówno jego cena, jak i masa, a ta
ostatnia w całym sektorze transportowym ma coraz większe znaczenie. Większa masa urządzenia to jednocześnie
mniejsza ładowność pojazdu i większe
zużycie paliwa.
Producenci podestów wyszli tym oczekiwaniom klientów naprzeciw, oferując
nowe modele urządzeń, które są znacznie lżejsze przy zachowaniu jednocześnie, a niekiedy nawet poprawie parametrów użytkowych. Jest to możliwe dzięki
zmianom konstrukcyjnym, a także zastosowaniu nowych materiałów – przede

Podesty składane pod podłogą zabudowy są narażone na uszkodzenia np. podczas cofania i przejazdu przez wysokie krawężniki

wszystkim zastąpieniu stali lżejszymi,
a podobnie wytrzymałymi stopami aluminium.
Ważne jest jednak, aby w pogoni za
redukcją masy urządzenia nie popaść
w skrajność – to znaczy nie wybrać urządzenia co prawda lekkiego, ale o niewystarczającym udźwigu. Sprzedawcy
i serwisanci podkreślają, że codzienne

wykorzystywanie pełnego, technicznie
maksymalnie dopuszczalnego udźwigu
urządzenia przyspiesza zużycie jego mechanizmów roboczych, co może prowadzić do częstszych awarii.
W trosce o trwałość i niezawodność
urządzenia warto więc dobrać jego parametry do faktycznie realizowanych zadań przewozowych. W przypadku gdy

reklama
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ków hydraulicznych i ramion, na których
wspiera się platforma podestu. Ślady
wszelkich uszkodzeń mechanicznych,
pęknięć lub luzów powinny skłonić użytkownika do wizyty w wyspecjalizowanym serwisie.
Warto wspomnieć, że ze względu na
umieszczenie podestów z tyłu pojazdu
ich elementy robocze i nośne narażone
są na niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń podrywanych z jezdni przez

© TouringCars

podest ma być wykorzystywany sporadycznie, najlepszym rozwiązaniem jest
montaż wariantu połówkowego lub składanego pod podłogą zabudowy. Pierwszy z nich umożliwia nieskrępowany dostęp do ładowni przez prawe skrzydło
drzwi – bez konieczności uruchamiania
podestu (w pozycji transportowej jest
on złożony za lewym skrzydłem drzwi).
Montaż podestu załadunkowego składanego pod podłogą zabudowy jest dobrym

Właściwe rozłożenie obciążenia
jest szczególnie
ważne w przypadku
podestów o długich
platformach

koła pojazdu. Piasek, żwir, błoto, woda
i sól znacznie przyspieszają procesy korozyjne, które negatywnie wpływają na
trwałość i niezawodność urządzenia.
Eksploatacja urządzenia, które nosi
ślady uszkodzeń, może nie tylko negatywnie wpłynąć na jego trwałość, ale
przede wszystkim może okazać się niebezpieczna dla użytkownika i osób znajdujących się w zasięgu jego pracy. Ważną
czynnością obsługową podestów załadunkowych jest regularne smarowanie
elementów ruchomych. Warto podkreślić, że we współcześnie oferowanych podestach zarówno liczba punktów wyma-

W przypadku montażu w samochodzie dostawczym podestu
o nośności powyżej 600 kg
dobrym rozwiązaniem jest wybór
osi tylnej o ogumieniu bliźniaczym

rozwiązaniem, gdy pojazd często korzysta
z ramp załadunkowych i doków w centrach logistycznych.

Niezawodność i bezpieczeństwo
Zarówno użytkownicy, jak i serwisanci potwierdzają, że właściwie eksploatowany podest może „przeżyć” dwa,
a nawet trzy podwozia. Codzienna kontrola urządzenia w praktyce sprowadza
się do sprawdzenia stanu osłon siłowni-
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© D. Piernikarski

Kontrolowanie stanu osłon siłowników
hydraulicznych i elementów ruchomych
to jeden z warunków zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji podestu
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© Zepro

Właściwa eksploatacja podestu nie tylko
pozwala zapewnić bezawaryjność, ale także
bezpieczeństwo
użytkowania

reklama
gających smarowania, jak i częstotliwość
wykonywania tych czynności zostały
znacznie ograniczone. W zależności od
konkretnego modelu podestu mogą być
one wyposażone w punkty do smarowania ręcznego lub we własną instalację centralnego smarowania.
Najczęstszymi przyczynami uszkodzeń platformy podestu są nieostrożne
manewry pojazdem, gdy platforma znajduje się w pozycji otwartej. Do uszkodzeń platformy często dochodzi także
wtedy, gdy pełni ona rolę trapu przejazdowego dla ciężkich wózków widłowych. Co prawda na rynku dostępne są
warianty podestów o specjalnie wzmocnionych platformach, jednak praktyka
wykazuje, że tego rodzaju urządzenia
są zamawiane stosunkowo rzadko.
Mimo że obecnie oferowane podesty
uznanych marek w porównaniu z poprzednikami sprzed kilkunastu lat mają
znacznie zredukowaną liczbę czynności
obsługowych, to nadal trzeba pamiętać
o właściwej ich obsłudze i konserwacji.
Tylko tak można zagwarantować bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość wystąpienia awarii.
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© Kraker Trailers

Dariusz Piernikarski

Holenderski producent Kraker Trailers
specjalizuje się w produkcji
naczep z ruchomą podłogą
– najnowsze plany firmy to
ekspansja na rynki europejskie, w tym także
do Polski

Ruchome podłogi Kraker Trailers
2 kwietnia uczestniczyliśmy w dniach otwartych zorganizowanych na terenie fabryki
Kraker Trailers w holenderskiej miejscowości Axel. Byliśmy tam na zaproszenie firmy
SPC, autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela Kraker Trailers w Polsce.

olenderski producent Kraker Trailers, specjalizujący się w produkcji
naczep z ruchomą podłogą, w ciągu
ostatnich dwóch dekad trwale ugruntował swoją pozycję w regionie Beneluksu.
Wprowadzany właśnie na rynek nowy
model naczepy ma pozwolić firmie umocnić pozycję i umożliwić ekspansję w innych krajach europejskich.
Lżejsze, tańsze, mocniejsze, bardziej
ekonomiczne w eksploatacji oraz wpisujące się w wizję zrównoważonego
transportu – takie oto cele już 20 lat
temu postawił holenderski przedsiębiorca
Jan de Kraker, gdy rozpoczęto prace nad
nową generacją naczep. W rezultacie
powstały naczepy z ruchomą podłogą,
które stały się podstawowym produktem
marki Kraken Trailers, rozpoznawalnej

obecnie nie tylko lokalnie w Belgii, Holandii czy Luksemburgu, ale również
w Niemczech i Skandynawii. Wraz z sukcesem pojawiła się presja dalszego rozwoju i ekspansji na inne rynki, tak aby
sprostać rosnącemu popytowi rynkowemu. Jak wiadomo, ekspansja firmy
i umocnienie pozycji rynkowej w większości wiąże się z koniecznością podjęcia ryzyka, rozbudowy bazy produkcyjnej
i zainwestowania w nowe technologie.
Jeszcze do niedawna Kraker Trailers
preferowało politykę wysoce konserwatywną, firma zadowalała się swoim ówczesnym status quo, ale jak widać nadszedł czas na zmiany.
Czynnikiem wyzwalającym myślenie
o dalszym rozwoju i ekspansji na zewnętrzne rynki w przypadku Kraker Trailers stał
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się malejący popyt na tradycyjnych rynkach lokalnych Beneluksu. Podjęto decyzję, że produkowane pojazdy powinny
być oferowane również klientom operującym na terenie centralnej i północnej
Europy. Spore nadzieje wiązane są również z wejściem na rynek polski i wschodnioeuropejski w ogólności. Możliwości
rozwoju potwierdzają dane liczbowe –
Polska jest obecnie dla Kraker Trailers
drugim co do wielkości i najszybciej rozwijającym się rynkiem eksportowym dla
tego producenta. Duży udział w sukcesie
marki mają zapewne doświadczeni i głodni
sukcesu handlowcy z sieradzkiej spółki
SPC (Sales Production Consulting) oraz
wysoka jakość zapewnianej przez SPC
obsługi posprzedażnej. SPC współpracuje
z Kraker Trailers od 2011 r.
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Nowa fabryka – nowe możliwości

W gamie produktów Kraker Trailers znajdziemy
zarówno pojazdy uniwersalne, jak i np. specjalistyczne – na zdjęciu rolnicza naczepa
CF-Agri z dużymi kołami

Paleta produktowa

© D. Piernikarski

Kraker Trailers od 1989 r. produkował
systemy ruchomych podłóg, w 2000 r.
skoncentrowano się na rozwoju i budowie naczep z ruchomą podłogą. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu firma
chętnie określa się jako „mistrz w naczepach z ruchomą podłogą” (Masters
in the Mooving Floor Trailers). Naczepy
z ruchomą podłogą generalnie są wykorzystywane do transportu sypkich ładunków masowych, stanowiąc interesującą
alternatywę dla naczep samowyładowczych – wywrotek. Można nimi przewozić produkty rolne, biomasę, produkty do
recyklingu, odpady, śmieci itp.
W gamie produktów Kraker Trailers
znajdziemy pojazdy uniwersalne (seria
CF-Best o pojemności 92 m3) oraz przeznaczone do transportu odpadów z gospodarstw domowych czy rozbiórkowych
i budowlanych (seria CF-Eco), a także typowe pojazdy dla rolnictwa (seria CF-Agri

z dużymi kołami). W ofercie są też wersje
specjalne z bezawaryjną podłogą do
transportu materiałów bardzo ściernych
– abrazyjnych (szklanych lub metalowych)
– jest to seria CF-Eco HI, naczepy wzmocnione do wyjątkowo ciężkich ładunków
(CF-400), a także pojazdy z hydraulicznie otwieranymi ścianami bocznymi
(CF-504) i otwieranymi panelami bocznymi (CF-502). Produkowane są również
wersje izolowane (CF-ISO) do transportu
ładunków sypkich w temperaturach kontrolowanych, z agregatem chłodniczym
na ścianie czołowej oraz kombinacje dla
systemów wymiennych na samochodach
ciężarowych i przyczepach (CF-Combi).
To krótkie zestawienie nie wyczerpuje oczywiście oferty, są bowiem wersje
specjalne naczep, np. z osiami ze skrętem
wymuszonym mechanicznym lub elektrohydraulicznym. Konfigurator na stronie
producenta daje klientowi możliwość
samodzielnego zaprojektowania naczepy
jak najbardziej zbliżonej do jego oczekiwań. Pozostałe szczegóły uzgadniane
są podczas opracowywania zamówienia.

Nowy produkt w ofercie Kraker Trailers
to naczepa z ruchomą podłogą K-Force: masa własna
pojazdu to ok. 7350 kg, ładowność wynosi ok. 34 650 kg,
a średnia objętość ładowni to 92,1 m3

Aby móc zwiększyć produkcję i rozwijać firmę, rozbudowano istniejący zakład – obok starej pojawiła się nowa hala
produkcyjna. Na nowych stanowiskach
ze względnie dużą wydajnością są produkowane doskonale sprawdzone modele standardowe, natomiast stara hala
produkcyjna została przeznaczona do produkcji modeli specjalnych, wyposażanych
zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami klientów, a więc pojazdów wymagających większych nakładów pracy.
Nowa fabryka robi wrażenie: na powierzchni 6600 m2 zainstalowano linię
produkcyjną z prawdziwego zdarzenia
(w starej hali produkcja naczep odbywała
się w systemie gniazdowym), znalazło się
również miejsce na nowoczesną komorę
lakierniczą, którą przygotowano w ramach joint venture z firmą De Muynck
Techniek. Wykorzystanie robotów malarskich zapewnia wysoką jakość lakierowanych komponentów. Zautomatyzowano również procesy przygotowawcze
przed lakierowaniem. W efekcie udzielana jest 5-letnia gwarancja na powłokę
lakierniczą. Elementy stalowe są przed
pomalowaniem ocynkowane.
Kraker Trailers z Axle jest pierwszym producentem naczep z ruchomą
podłogą, który zdecydował się odejść od
tradycyjnego spawania ramy nośnej pojazdu na rzecz nowoczesnych połączeń
gwintowych. Ramy pojazdów są skręcane, jednak nadwozia powstają w tradycyjny sposób – za spawanie paneli
aluminiowych w dużej mierze odpowiada
robot spawalniczy.
Wraz z uruchomieniem nowego zakładu rozpoczęto produkcję naczep K-Force.
Nowy zakład oraz liczne zmiany w organizacji produkcji (w zasadzie bez zwięk-
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Aby móc zwiększyć
produkcję i rozwijać firmę,
rozbudowano istniejący
zakład produkcyjny – nowa
hala ma powierzchnię
6600 m2, jest tam m.in.
nowoczesna komora lakiernicza – wykorzystanie
robotów malarskich zapewnia wysoką jakość
lakierowanych komponentów i pozwala na udzielenie
5-letniej gwarancji
na powłokę lakierniczą
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szania zatrudnienia) to w efekcie niemal
podwojenie możliwości produkcyjnych.
Znacznie skrócony zostanie czas oczekiwania na zamówione pojazdy – jest to
zgodne z tym, czego klienci oczekują
obecnie od wiodących producentów.
Aby mieć pewność, że sama dostawa
pojazdu do klienta nie zniweluje korzyści
związanych ze skróceniem czasu produkcji, w Kraker Trailers opracowano
nowy system transportu naczep – jednocześnie przewożone są 3 pojazdy, bez
przekraczania dopuszczalnych mas czy
rozmiarów zestawu drogowego. Możliwość wyeksportowania dwóch dodatkowych naczep w jednej dostawie daje
producentowi konkretne korzyści jako że
typowe zamówienia to jedna lub dwie
naczepy z ruchomą podłogą. Poza tym
rosnące udziały w rynku, większa sprzedaż – a na to przecież liczy Kraker Trailers – to większe koszty transportu. Nowa
metoda dostaw pozwoli na utrzymanie
ich pod kontrolą.

©

Kraker Trailers jest pierwszym producentem naczep z ruchomą podłogą, który w budowie ram
nośnych wykorzystuje połączenia gwintowe –
tak powstają ramy naczep K-Force

D. P

K-Force: klucz do sukcesu

iern
ikar

Trzeba przyznać, że firma podeszła
do opracowywania nowej konstrukcji
bardzo profesjonalnie – budowę serii
prototypowej poprzedziły dokładne badania, które objęły m.in. ocenę połączeń
spawanych w już eksploatowanych naczepach. Doprowadziło to do wniosku,
iż w pojazdach, których wiek był zbliżony
do 10 lat, zachodzi większe prawdopodobieństwo rozwoju mikropęknięć wzdłuż
spoin spawalniczych. Połączenia śrubowe okazywały się bardziej wytrzymałe

Naczepy K-Force, podobnie jak
pozostałe produkty Kraker Trailers,
rozprowadza w Polsce spółka
SPC (Sales Production Consulting)
z Sieradza
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i trwałe. Zwrócono uwagę również na
sztywność, jaką zapewniają połączenia
skręcane oraz to, że podczas eksploatacji na nadwozie naczepy z ramą skręcaną
przenoszone są mniejsze obciążenia, co
w dłuższej perspektywie oznacza mniejsze zmęczenie konstrukcji i jej elementów
stalowych. Aby maksymalnie zwiększyć
pewność połączeń, śrubonity w modelu
K-Force są zaciskane specjalnymi narzędziami połączonymi z nadzorującym
systemem komputerowym. Tym samym
np. omyłkowe opuszczenie jakiegokolwiek połączenia nie jest możliwe.
Połączenia skręcane mają trwałość
pięciokrotnie dłuższą niż spawane, a ich
jakość nie ulega pogorszeniu nawet po
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Tym, co ma zapewnić sukces na rynkach Unii Europejskiej (oczywiście w krajach Beneluksu firma ma stabilną pozycję), jest innowacyjna naczepa z ruchomą
podłogą K-Force. Niewątpliwie najważniejszą cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest to, że tam, gdzie to było
możliwe, w najważniejszych punktach
konstrukcji nośnej (ramy) zrezygnowano
z tradycyjnego spawania na rzecz połączeń
skręcanych w technologii Huckbolt (tzw.
nieluzujące łączniki dwuczęściowe Huck,
śrubonity).
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W naczepach K-Force instalowane są systemy ruchomych
podłóg Cargo Floor 500
SL-Compact składające się
z 21 gładkich paneli podłogowych z aluminium o grubości
6 mm (opcja – 8 lub 10 mm)
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przeciążeniu o 300%. Zastosowanie łączników Huckbolt stwarza również nowe
możliwości pod względem projektowym
– możliwe staje się np. wzajemne łączenie elementów o rozmiarach czy przekrojach, które powodowały, że w technologii
spawania byłoby to niewykonalne.
Aby nowa naczepa miała jak najniższą masę własną, a jednocześnie zachowała wymaganą wytrzymałość, zespół projektantów firmy Kraker Trailers
wprowadził zmiany konstrukcyjne w ra-

Zawieszenie naczepy K-Force opracowano wspólnie z VDL Weweler – nowy system
mocowania agregatów osiowych pozwala na bezproblemowy montaż osi różnych
producentów: BPW, SAF-Holland i Valx

mie pomocniczej i elementach wyposażenia – w efekcie udało się „odchudzić”
pojazd o ok. 250 kg w porównaniu z naczepami Kraker Trailers poprzedniej generacji. Dodatkowe wzmocnienia zastosowano nad kołami oraz w obrębie
mocowania sworznia królewskiego.
W zakresie konstrukcji podwozia
inżynierowie Kraker Trailers współpracowali z holenderskim producentem systemów zawieszeń – firmą VDL Weweler.
Wspólnie opracowano nowy, elastyczny
system mocowania agregatów osiowych,
pozwalający na bezproblemowy montaż
osi różnych producentów: BPW, SAF-Holland i Valx. Jedyny wymagający wymiany to odpowiedni element dystansowy dopasowany do danego modelu
osi. Dzięki takiemu rozwiązaniu teoretycznie jest możliwe, aby klient zamówił naczepę wyposażoną w osie od trzech
różnych producentów.
Ruchoma podłoga z ruchomymi deskami podłogowymi jest najbardziej narażona na zużycie eksploatacyjne. Kraker Trailers w swoich pojazdach stosuje

pod podłogą unikatową konstrukcję wspierającą. Podłogi mają poprzeczne wsparcie dość gęsto rozstawionymi profilami
w kształcie litery H. Taka konstrukcja
umożliwia bezproblemowy wjazd wózkiem widłowym do wnętrza naczepy.
Usztywniona konstrukcja tylnej części
pojazdu stanowi dodatkowe wsparcie
podłogi i czyni ją bardziej odporną na
uderzenia wywołane spadającym na nią
ładunkiem. W naczepach K-Force (podobnie jak w pozostałych modelach) producent bazuje na doskonale sprawdzonych
komponentach i kompletnych systemach
ruchomych podłóg dostarczanych przez
rynkowego lidera, czyli firmę Cargo
Floor. W naczepach K-Force instalowane
są systemy 500 SL-Compact składające
się z 21 gładkich paneli podłogowych
z aluminium o grubości 6 mm (opcja –
8 lub 10 mm).
Ściany boczne i ściana przednia spawane są z profilowanych desek aluminiowych 600/30/3/2 ze wzmocnioną krawędzią górną. Na przedniej ścianie
montowana jest platforma robocza. Portal

tylny wykonany jest z aluminium, z zamocowanymi w środku dwuskrzydłowymi
drzwiami z desek aluminiowych. Drzwi
są obramowane profilami z podwójnymi
uszczelkami gumowymi. Każde skrzydło
zawieszone jest na 4 zawiasach i wyposażone w pojedyncze zamknięcie.
Aby uniknąć przypadkowego zwarcia wynikającego z obecności wilgoci
(transportowane są także ładunki o dużej
wilgotności, takie jak np. biomasa), w naczepach K-Force przewody instalacji
elektrycznej są umieszczane w zamkniętych kanałach tranzytowych z zamkniętymi skrzynkami połączeniowymi,
połączenia przewodów są wodoodporne.
Naczepy K-Force wyposażane są również w wiele przydatnych dodatków, takich jak np. dogodnie rozmieszczone
światła robocze po obu stronach pojazdu,
sterowane pneumatycznie zamki drzwiowe, uchylne klapy deszczowe, przedłużana drabinka w belce tylnej czy zintegrowana skrzynka narzędziowa. Na
głowicę cylindra hydraulicznego i kierownice zakładane są pokrowce ochronne.
W podstawowej wersji naczepa K-Force ma 42 t dmc., masa własna pojazdu
to ok. 7350 kg, zatem ładowność wynosi ok. 34 650 kg, a średnia objętość
ładowni to 92,1 m3 (długość wewnętrzna
13 535 mm, szerokość 2480 mm, a wysokość 2692/2782 mm (przód/tył).
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Wyniki Grupy Bosch w Polsce
Pod koniec maja br. na konferencji prasowej w Warszawie
podsumowano wyniki finansowe Grupy Bosch za rok 2015
oraz zaprezentowano plany rozwoju na rok bieżący.

yniki finansowe Grupy Bosch
przedstawiła Krystyna Boczkowska – prezes spółki Robert Bosch oraz reprezentantka Grupy
Bosch w Polsce. Według tych danych
spółka w 2015 r. osiągnęła w Polsce
obrót w wysokości ponad 4,6 mld zł, co
oznacza wzrost o 5,3% w porównaniu
z rokiem poprzednim. „Bosch utrzymuje
w naszym kraju silną pozycję, co potwierdził osiągając stabilny wzrost w 2015 r.
we wszystkich obszarach działalności” –
powiedziała Krystyna Boczkowska.
Przejęcie dużej i dynamicznie rosnącej organizacji BSH z pięcioma zakładami
produkcyjnymi i pozycją lidera na rynku
sprzętu gospodarstwa domowego zwiększyło skalę działalności koncernu w Polsce. „Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki sprzedaży w I kwartale, również
w 2016 r. spodziewamy się dalszego

W Polsce Grupa Bosch obecna od roku
1992 jest reprezentowana przez 3 spółki:
Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth
Sp. z o.o. oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o. Firma prowadzi
w Polsce działalność w 4 miejscowościach: Warszawie, gdzie znajduje się
siedziba spółek, oraz Wrocławiu, Łodzi
i Rzeszowie, gdzie działają fabryki. Przedsiębiorstwo zatrudnia w Polsce ponad
4600 osób i należy do najbardziej cenionych pracodawców w naszym kraju.
Potwierdził to przyznany w bieżącym
roku już po raz trzeci certyfikat Top Employers Polska dla najlepszych pracodawców w kraju.

Dynamicznie rozwija się produkcja układów hamulcowych w Fabryce Bosch w Mirkowie
k. Wrocławia. Zakład w 2015 r. zanotował dwucyfrowy wzrost obrotów w porównaniu
z rokiem 2014. W roku bieżącym planowane jest uruchomienie produkcji iBoostera
(na zdjęciu), innowacyjnego, elektromechanicznego systemu hamowania, co przyczyni
się do dalszego rozwoju i zwiększenia obrotów zakładu

wzrostu obrotów. Konsekwentnie szukamy też nowych obszarów ekspansji”
– dodała prezes spółki i podkreśliła, że
w roku bieżącym koncern planuje przejęcie spółki BTS, która jest odpowiedzialna
za konfekcjonowanie i lokalną dystrybucję systemów szlifowania w Polsce i w krajach bałtyckich. Ponadto w Polsce planowane jest otwarcie centrum logistycznego
na potrzeby działu termotechnika.
Warto dodać, że wszystkie działy handlowe Bosch w Polsce odnotowały w ubiegłym roku wzrost obrotów powyżej średniej rynkowej. Dział Mobility Solutions,
działający w obszarze motoryzacji, w ubiegłym roku rozwijał się i powiększył swoje
udziały rynkowe. Ważnym elementem
strategii w Polsce jest rozwijanie współpracy z siecią warsztatów samochodowych
działającą m.in. pod markami Bosch Car
Service i AutoCrew, która obecnie zrzesza prawie 400 warsztatów autoryzowanych oraz ok. 900 niezależnych. Jest
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też największą w Polsce siecią związaną
z producentem części zamiennych. Sprzedaż działu elektronarzędzi, należącego
do działu branżowego Bosch Consumer
Goods, czyli dóbr użytkowych, rosła dynamicznie w różnorodnych kanałach dystrybucji, między innymi dzięki nowoczesnym i wygodnym rozwiązaniom
eCommerce. Warto zauważyć, że ok.
35% obrotów tego działu w Polsce stanowią nowości produktowe, które na co
dzień ułatwiają życie majsterkowiczom
i profesjonalistom.

Centrum kompetencyjne IT Bosch
W 2016 r. Bosch planuje zwiększyć
o 30% liczbę pracowników w centrum
kompetencyjnym IT w Warszawie, które
obecnie zatrudnia ok. 100 osób i świadczy
usługi IT dla spółek Boscha na całym świecie. Rozwój centrum jest związany z realizacją strategii opracowywania najno-
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Krystyna Boczkowska,
prezes spółki Robert Bosch
oraz reprezentantka Grupy Bosch w Polsce

Przewidujemy, że rozwój światowej gospodarki utrzyma
się na umiarkowanym poziomie ok. 2,5%, a produkcja samochodów wzrośnie o 2%. Branża produkcji maszyn prawdopodobnie nieznacznie zmaleje, co stanowi dla nas dodatkowe wyzwanie. Mimo słabych prognoz dla gospodarki
światowej Grupa Bosch planuje ponownie zwiększyć
obroty w 2016 r. o 3–5% oraz utrzymać zysk na poziomie
roku poprzedniego.

demii Wynalazców im. Roberta Boscha,
której celem jest popularyzacja kierunków technicznych jako dalszej ścieżki
kształcenia. W programie dotychczas
wzięło udział ponad 7500 uczniów z Warszawy i Wrocławia.

Działalność Grupy Bosch
na świecie
wocześniejszych produktów i usług w ramach koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things). Łącząc swoje kompetencje
w zakresie sensorów, oprogramowania
i usług, Bosch dysponuje unikatowym
know-how w obszarach wymagających
integracji wiedzy z różnych dziedzin,
np. inteligentnych domów, inteligentnych miast, Przemysłu 4.0 czy komunikacji zintegrowanej w sieci.

Wyniki Bosch Rexroth
Podczas konferencji podsumowano
również wyniki oraz osiągnięcia firmy
Bosch Rexroth, należącej do Grupy Bosch
i dostarczającej kompleksowe rozwiązania napędów i sterowań dla przemysłu
budowy maszyn oraz automatyzacji produkcji. Rok 2015 minął pod znakiem słabej
koniunktury na rynkach wschodzących,
nadpodaży surowców skutkującej spadkiem cen ropy naftowej, węgla oraz metali przemysłowych. To spowodowało, że
rynek inwestycji przemysłowych w globalnym ujęciu wykazał wzrost na poziomie nieprzekraczającym 0,5%. Na
spadek wyniku koncernu wpłynęła także
sprzedaż działu produkcyjnego wielkogabarytowych przekładni firmie ZF Friedrichshafen AG.

Polska spółka Bosch Rexroth, obejmująca swoim zasięgiem również wybrane
kraje Europy Wschodniej, wyłamuje się
nieco z tego negatywnego trendu i należy do grupy liderów w zakresie wzrostu
sprzedaży. I mimo że trudna sytuacja
polskiego górnictwa węgla kamiennego
oraz przemysłu metali kolorowych przełożyła się na zmniejszenie zapotrzebowania klientów firmy Bosch Rexroth
produkujących maszyny lub osprzęt wykorzystywany w górnictwie czy też hutnictwie, polska spółka Bosch Rexroth po
raz kolejny osiągnęła na krajowym rynku
wzrost sprzedaży na poziomie +12%. Jak
się okazało, sukces ten firma osiągnęła
m.in. dzięki rosnącemu wykorzystaniu
rozwiązań Bosch Rexroth w maszynach
komunalnych oraz pojazdach komunikacji miejskiej (rozwiązania te umożliwiają spełnienie wymagań normy emisyjnej Euro VI).

Zaangażowanie w edukację
Grupa Bosch w Polsce aktywnie wspiera działania mające na celu promowanie
nowoczesnej edukacji technicznej, między innymi prowadząc programy edukacyjne dla gimnazjów i szkół średnich.
Od 6 lat gimnazjaliści biorą udział w Aka-

Grupa Bosch zatrudnia około 375 000
pracowników na całym świecie (wg danych na 31 grudnia 2015) i wygenerowała w ubiegłym roku obrót w wysokości
70,6 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building
Technology. Grupę Bosch reprezentuje
spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440
spółek zależnych i regionalnych w 60
krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych
Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na
świecie. Po rekordowym pod względem
obrotów roku 2015 Bosch zamierza
utrzymać wzrost także w roku bieżącym.
W obszarze integracji za pośrednictwem
internetu Bosch koncentruje się na „3S“
(Sensors, Software, Services), czyli czujnikach, oprogramowaniu i usługach.
Ponadto rozbudowuje portfolio usług
bazujących na integracji w sieci, a nowo
powstały dział Bosch Global Service Solutions, własna chmura obliczeniowa Bosch
IoT Cloud czy system Bosch Smart Home,
wprowadzone na początku 2016 r., wpisują się w tę strategię.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © K. Biskupska
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Na kieleckiej Autostradzie bez zmian
©

Na swoim
stoisku KH-kipper
pokazał pojazdy wielu
producentów z zamontowanymi zabudowami
swojej produkcji

KH-k

ippe

r

Katarzyna Biskupska

W dniach 31 maja–2 czerwca br. już po raz 22. odbyły się kieleckie Międzynarodowe
Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Towarzyszyły im już
tradycyjnie wystawy: ROTRA, TRAFFIC-EXPO-TIL oraz EUROPARKING.

argi AUTOSTRADA-POLSKA przez
lata były miejscem spotkań liderów krajowych i światowych marek branży budowlanej i każdego roku
przyciągały dziesiątki tysięcy zwiedzających, przyjeżdżających do Kielc, aby
obejrzeć najnowszy sprzęt, rozwiązania
technologiczne oraz nawiązać konkretne
relacje biznesowe. Jednak w ostatnich
latach w wyniku widocznego spadku koniunktury w branży, wysokich cen za
powierzchnię wystawienniczą i większych, konkurencyjnych imprez – odbywających się niemal w tym samym czasie – dało się zauważyć zdecydowany
spadek zainteresowania targami. Jak
podał organizator, swoje produkty zaprezentowało 471 wystawców z 21 krajów. To więcej niż w poprzedniej edycji
– rok temu w targach uczestniczyło 400
firm – jednak jeśli chodzi o powierzchnię
wystawienniczą, tegoroczni wystawcy

zajęli mniej miejsca niż rok temu, co
oznacza, że firmy wyraźnie „łączą siły”,
wystawiając się wspólnie na jednym stoisku. Przykładem jest kielecki producent
KH-kipper, który zgromadził aż pięć firm,
co dawało pięć wpisów w katalogu wystawców, choć było to tylko jedno stoisko. Tegoroczną edycję odwiedziło blisko 14 tys. zwiedzających, czyli ok. tysiąc
mniej niż rok temu.

Imprezy towarzyszące
Podczas targów odbyło się sporo konferencji i seminariów o tematyce związanej głównie z budownictwem dróg i autostrad. Można więc było wziąć udział
w debacie „Dialog się opłaca – od białej
księgi branży drogowej do optymalizacji budowy dróg”, w czasie której przedstawiono propozycje do konsultowanego
przez resort infrastruktury i budownic-
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twa projektu rozbudowy dróg w Polsce.
Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Andrzej
Adamczyk – minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Szmit – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Stanisław Karczewski –
marszałek Senatu RP. W programie spotkań znalazły się również takie konferencje jak „Stalowe czy betonowe drogowe
obiekty mostowe”, „Problemy parkingowe obszarów zurbanizowanych” czy
„Nowelizacja ustawy Prawo zamówień
publicznych 2016”.
W tym roku debiutującym wydarzeniem był zorganizowany w przededniu
targów dzień prasowy, na którym swoją
ofertę przedstawicielom mediów zaprezentowało kilkunastu wystawców. Targom towarzyszył również konkurs Big
Bau Master, przeznaczony dla operatorów koparek zmagających się na co dzień
z tonami przeładunku. Uczestnicy mu-
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sieli wykazać się precyzją, zręcznością
i dużym doświadczeniem w obsłudze
sprzętu podczas konkurencji.

Zamontowany na wywrotce tylnozsypowej W1U
system mierzenia przechyłu na bieżąco wskazuje
takie parametry jak kąt nachylenia pojazdu, temperaturę i ciśnienie oleju oraz informuje o konieczności
wymiany oleju i filtra, co może zapobiec uszkodzeniu
układu hydraulicznego. Głównym zadaniem tego
rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa
przy wyładunku materiału z wywrotki

Nie najwyższa frekwencja nie oznaczała jednak całkowitego braku nowych
produktów i technologii. Z racji naszych
zainteresowań skupimy się głównie na
sektorze transportowym. I mimo iż nie
było zbyt wielu nowości, nie zawiódł tradycyjnie KH-kipper, który na swoim stoisku – niezmiennie od lat w tym samym
miejscu – prezentował zabudowy samowyładowcze na podwoziach ciężarowych prawie wszystkich producentów
(MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Renault,
Iveco, Scania) i dzięki temu zabudowy
tej kieleckiej spółki zdominowały tegoroczną wystawę. Producent pokazał niemal całą swoją ofertę, była więc zabudowa trójstronna W3H (Renault K 6×4,
Iveco Trakker 6×4), zabudowa tylnozsypowa W1U (MAN TGS 8×6, Volvo FMX
8×6, Scania G450 8×6) oraz model W1U
w wersji z systemem mierzenia przechyłu (Mercedes-Benz Arocs 8×6), a także
podwozia Iveco Eurocargo 4×2 i Scania

© KH-kipper

Spacerem wśród wystawców

P250 4×2 z zabudowanym urządzeniem
hakowym KH-kipper o ładowności kolejno 8 i 12 t.
Trzeba wymienić również firmę AEBI
Schmidt Polska, lidera w produkcji urządzeń do zimowego i letniego utrzymania
dróg, która podobnie jak KH-kipper od
wielu lat jest obecna na targach. Producent pokazał m.in. posypywarkę Broddway. Na targach obecne były również pojazdy Kamaz. Na terenie zewnętrznym
firma Europolift prezentowała podwozie
Kamaz 43118 z 25-tonowym dźwigiem
samojezdnym, a wewnątrz jednej z hal
generalny dystrybutor tych pojazdów –
spółka Kamaz Polska – wystawiła model
53605 do zimowego utrzymania dróg.

Ciągnik akumulatorowy WAC
z kabiną metalową firmy FML Leżajsk
jest ciągnikiem holowniczym wykorzystywanym w portach lotniczych i przemyśle. Pojazd zapewnia siłę uciągu
7,65 kN (masa ciągniona do 15 t) oraz
maksymalną prędkość jazdy wynoszącą
25 km/h. Pojemna bateria (620 Ah)
gwarantuje długi czas pracy wózkiem
między kolejnymi ładowaniami akumulatora, a dzięki systemowi szybkiej
wymiany baterii trakcyjnej ciągnik
może być użytkowany przez
24 h na dobę

Firma Kässbohrer natomiast zaprezentowała aluminiowy silos SSL o pojemności zbiornika 35 m3 oraz naczepę niskopodwoziową SLA 4. Na stoisku FML
Leżajsk można było oglądać m.in. ciągnik
akumulatorowy WAC z kabiną metalową oraz wózek akumulatorowy z wywrotką WAN. Wśród wystawców obecna
była też firma Modesto, zabudowująca
pojazdy w mobilne warsztaty systemem
Storevan oraz spółka Hyva Polska prezentująca nową linię żurawi hydraulicznych HyvaCrane o udźwigu 13–16 tm.

Co będzie za rok?
Mimo słabej frekwencji wśród odwiedzających część wystawców prezentujących sprzęt i maszyny budowlane finalnie była zadowolona z własnego
udziału i liczby odwiedzających ich stoiska klientów. Wśród firm sektora transportowego zdania były podzielone. Ponownie zauważalna była nieobecność
głównych dystrybutorów podwozi ciężarowych prezentujących pełną ofertę
swoich pojazdów oraz wielu ważnych
firm zabudowujących, a także producentów pojazdów specjalistycznych, takich jak pompy do betonu i betonomieszarki. Powodem może nie jest zastój
w branży budowlanej, gdyż nadal spodziewane jest ożywienie w tym sektorze,
m.in. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, wynikających z dostępności
środków pozyskanych z Funduszy UE na
lata 2014–2020.

Naczepa niskopodwoziowa rozciągana
Kässbohrer SLA 4 o dmc. 58 t ma czteroosiowy układ jezdny SAF o nośności
4x10 000 kg. Dwie ostatnie osie są
skrętne z możliwością blokowania.
Długość całkowita naczepy wynosi
19 190 mm, a szerokość 2550 mm
(poszerzenie 2x300 mm)
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Spadek zainteresowania uczestnictwem w targach jest zapewne wynikiem
odbywających się niemal w tym samym
czasie konkurencyjnych imprez i targów
branżowych. Zaledwie półtora miesiąca
wcześniej odbyła się inna wielka i ważna
impreza targowa organizowana co 3 lata,
a mianowicie największe na świecie targi

© KH-kipper
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Dodatkową atrakcją przewidzianą przez organizatora targów był
specjalnie wydzielony teren testowy, na którym odbywały się pokazy
dynamiczne pojazdów wywrotek, maszyn budowlanych oraz modeli
off-road Nissana. Chętni mogli spróbować także swoich sił jako
kierowca wywrotki na zaaranżowanym placu budowy pod okiem
doświadczonych instruktorów. Do dyspozycji oddano cztery wywrotki
budowlane KH-kipper na podwoziach MAN TGS (na zdjęciu z lewej)
i Mercedes-Benz Arocs z napędem na wszystkie koła oraz Scania
G450 8x6 i Renault K 8x4 (na zdjęciu z prawej)

Off-roadowym zmaganiom towarzyszył ciekawy pokaz kiprowania
unikatowej naczepy wywrotki N2O W1U firmy KH-kipper z oryginalnym
amerykańskim ciągnikiem Volvo. Skrzynia zamontowana bezpośrednio
na tylnym wózku to rozwiązanie właściwie niespotykane w Europie.
Brak ramy pośredniej w zdecydowany sposób obniża wagę naczepy,
zwiększając jednocześnie jej ładowność. Nisko usytuowany środek
ciężkości zapewnia bezpieczny wyładunek

maszyn budowlanych Bauma w Monachium, skupiające wszystkich najważniejszych i liczących się na świecie producentów sektora transportowego i maszyn
budowlanych (liczba odwiedzających
w tym roku to ok. 580 tys.). Udział w tej
wystawie zwraca się w postaci podpisanych intratnych kontraktów często już
w trakcie jej trwania.
Mało tego, równolegle do tegorocznej
AUTOSTRADY odbywały się najważniejsze światowe targi branży ochrony
środowiska – IFAT w Monachium, a zaledwie tydzień wcześniej największe
targi oponiarskie Reifen w Essen. Obie
niemieckie imprezy odbywają się w cyklu
dwuletnim.
Należy dodać, że w tym roku we wrześniu odbędą się też największe europejskie targi pojazdów użytkowych IAA
w Hanowerze. Wiele firm podczas planowania budżetu na imprezy wysta-

Kamaz 53605 przeznaczenia specjalnego do zimowego
utrzymania dróg z zabudowanym dwulemieszowym
pługiem czołowym oraz posypywarką Ozamet

wiennicze – często w sytuacji ograniczonych funduszy – bierze pod uwagę te
wydarzenia, które przyniosą zysk w postaci pokaźnych, często międzynarodowych kontraktów. Dla producentów zarówno o polskich korzeniach, jak i tych,
którzy swoje przedstawicielstwa mają
w Polsce, a centrale poza granicami naszego kraju, sądząc po liście wystawców,
decyzja wyboru innych konkurencyjnych
międzynarodowych targów była oczywista. Zauważalna jest już tendencja,
że coraz częściej nasze rodzime firmy, jak
KH-kipper i Wielton, również stawiają na
współpracę zagraniczną i prezentację
swoich produktów na międzynarodowych
wystawach jak targi IAA czy Bauma.
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Ponownie wśród wystawców dało się
słyszeć opinie, że targi AUTOSTRADA
„są drogie”, co oznacza wygórowane ceny
za stoiska, oraz że coraz częściej bardziej
opłaca im się zaprosić swoich kontrahentów na targi IAA lub Bauma, niż wydać te fundusze na stoisku w Kielcach.
Wystawcy od lat też otwarcie wypowiadają się o potrzebie zmiany formuły
i organizowania wystawy np. w cyklu
dwuletnim, podobnie jak robią to wspomniane już targi IAA w Hanowerze. Może
to pomoże w powrocie kieleckich targów
do lat świetności?

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Historia fabryki
skrzyń przekładniowych
w Tczewie
Bogusław Postek

Część I

Fabryka w Tczewie od ponad pół wieku znana jest w branży
motoryzacyjnej jako miejsce produkcji skrzyń przekładniowych
do samochodów ciężarowych i autobusów. Proponujemy krótkie
zapoznanie się z historią tego zakładu.

rodukcja skrzyń przekładniowych
w Tczewie odbywa się w fabryce,
której początki sięgają połowy
XIX w., a związana jest z obsługą, naprawą i wytwarzaniem maszyn rolniczych. Pomimo tak odmiennego profilu
produkcji w transformacjach, jakim podlegał zakład, widać wyraźnie proces ewolucji, a nie przypadek.
Historia fabryki w Tczewie wiąże się
z działalnością berlińskiego przedsiębiorcy Willego Muscate, który w 1871 r.
postanowił otworzyć w Tczewie zakład
produkujący maszyny rolnicze, kolejny
na Pomorzu obok funkcjonujących już
w Gdańsku, Elblągu i Malborku. Rolniczy profil działalności firmy uzasadniała
bliskość żyznych Żuław wymagających
dla efektywnej uprawy łatwego dostępu
do nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz
jego obsługi i napraw. Intensywny rozwój
działalności zakładu i potrzeba nowych inwestycji spowodowały nabycie w 1896 r.
istniejącej przy szosie Starogardzkiej fab-

ryki Vogelsche Fabrik i utworzenie firmy
A.P. Muscate GmbH. Prowadzona przez
Willy’ego Muscate tczewska firma A.P.
Muscate GmbH znana była z innowacyjnych rozwiązań prezentowanych na wystawach sprzętu rolniczego m.in. w Poznaniu i Paryżu. Zatrudnienie wynosiło
60–70 osób. Willy Muscate był wielkim
miłośnikiem Tczewa, współzałożycielem
Towarzystwa Upiększania Miasta, prowadzącego m.in. zadrzewianie miejskich ulic,
a także fundatorem i założycielem Parku
Miejskiego. Być może dlatego w 1920 r.,
gdy Tczew został przywrócony Polsce,
pomimo rozpoczęcia procesu przejmowania istniejących zakładów przez kapitał polski firma A.P. Muscate GmbH
nadal pozostała w rękach niemieckich.
Produkowała części do maszyn rolniczych, remontowała lokomobile (rys. 1)
i pługi parowe wypożyczane okolicznym
majątkom do prac polowych. Pługi parowe stanowiły w tym okresie nowinkę
techniczną – wykonywana orka polegała

na wahadłowym przeciąganiu ciężkich,
przestawnych lemieszy za pomocą stalowych lin wprawianych w ruch przez
koła linowe maszyn parowych ustawionych na skraju pola.
Zakład szczęśliwie przetrwał czasy
II wojny światowej, produkując w okresie okupacji maszyny rolnicze – siewniki,
młockarnie, snopowiązałki i wykonując
naprawy sprzętu użytkowanego w okolicy. Wiosną 1945 r. wraz z wyzwoleniem
Tczewa w niemal nienaruszonym stanie
został przejęty przez władze polskie, przyjmując nazwę Przedsiębiorstwo Państwowe
Traktorów i Maszyn Rolniczych. Koncentrował się na wytwarzaniu odlewów
oraz naprawach przedwojennego i poniemieckiego sprzętu rolniczego. W 1948 r.
zakład uzyskał oficjalną nazwę Techniczna Obsługa Rolnictwa – warsztat
nr 26, specjalizując się w średnich i kapitalnych naprawach ciągników rolniczych: poniemieckich – Lanzbuldog i Deutz
oraz otrzymywanych w ramach pomocy
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UNRRA angielskich i amerykańskich –
Fordon, a także prowadząc kursy dla
traktorzystów. Zatrudnienie wynosiło
120–180 osób.

Początki działalności produkcyjnej
W 1952 r. ograniczono naprawy ciągników rolniczych i całkowicie zaniechano
remontu innych maszyn rolniczych, rozbudowano odlewnię i rozpoczęto produkcję części zamiennych głównie do
ciągnika Ursus C45 (rys. 2). Był to pierwszy krok w realizacji ambicji ówczesnego kierownictwa, by przeistoczyć zakład
z remontowego w produkcyjny. W drodze
do osiągnięcia celu wykorzystano już
wówczas zauważalny, a w późniejszym
okresie stały element gospodarki planowej – prymat ilości nad jakością, skutkujący potrzebą dużej liczby części zamiennych i ciągłym ich niedoborem.
Zmianom profilu produkcji towarzyszyła również zmiana nazwy zakładu
na Tczewski Zakład Remontowo Montażowy Technicznej Obsługi Rolnictwa.
Rok później dynamicznie rozwijająca się
działalność produkcyjna znalazła wyraz
w kolejnej zmianie nazwy na Tczewski
Zakład Produkcyjny Technicznej Obsługi
Rolnictwa. Od 1954 r., po uruchomieniu
działu obróbki cieplnej, zaczęto wykonywać koła zębate, dając początek przyszłemu „przekładniowemu” profilowi zakładu.
Początkowo były to koła zębate do ciągników Ursus i Zetor. W 1957 r. zrezygnowano całkowicie z napraw ciągników
rolniczych, a przedsiębiorstwo przyjęło
nazwę Zakład Produkcyjny Mechanizacji
Rolnictwa, nawiązano także współpracę
z Motozbytem – ówczesnym dystrybutorem produkcji motoryzacyjnej, która zaowocowała rozpoczęciem produkcji kół
zębatych i wałków uzębionych do samochodu ciężarowego Star 20 (rys. 3).

Produkcja kompletnych skrzyń biegów
Rok później w oparciu o zainstalowane maszyny i oprzyrządowanie przekazane przez FSC Starachowice rozpoczęto produkcję i montaż kompletnych
skrzyń biegów A20. Była to skrzynia 4biegowa, niesynchronizowana, bazująca
na konstrukcji opracowanej przed wojną
do ciągnika artyleryjskiego PZInż 713,
który był protoplastą samochodu Star 20.
W tym samym czasie nastąpiło włączenie
tczewskiego zakładu w struktury orga-

Rys. 1. Lokomobila – A.P. Muscate (1938 r.)

Rys. 2. Ursus C45

Rys. 3. Star 20

Rys. 4. Skrzynia biegów A80
(5 biegów, 550 Nm)

A25
A66
Rys. 5.
Skrzynia biegów
A25 i skrzynia
rozdzielcza A66
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nizacyjne przemysłu motoryzacyjnego.
Związek zakładu z branżą motoryzacyjną
spowodował kolejną zmianę nazwy na
Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego.
Produkcja motoryzacyjna zaczęła
stopniowo zastępować produkcję rolniczą.
Zatrudnienie wzrosło do ok. 600 osób.
Trzy lata później, w 1961 r., w Tczewie
ulokowano produkcję i montaż kolejnej
skrzyni biegów A80 (rys. 4) do samochodów ciężarowych Żubr A80 produkowanych w Jelczu. Tym razem była to
produkcja przeniesiona z Zakładów Mechanicznych Ursus. W 1964 r. do Tczewa
przeniesiono również ze Starachowic
produkcję następczyni A20 – skrzyni
biegów A25, przeznaczonej do samochodów Star 25 i autobusów San H25,
oraz skrzyni rozdzielczej A66, stosowanej w samochodach terenowych Star 66
(rys. 5).
W ten sposób tczewski zakład stał się
wyłącznym producentem skrzyń przekładniowych do polskich samochodów
ciężarowych i autobusów. Zatrudnienie
wynosiło 1023 osoby. Rozwój produkcji
szedł w parze z rozbudową fabryki. Wybudowano nowe hale produkcyjne (rys. 6),
magazyny, kotłownię i rozdzielnię elektryczną. Rozbudowano wydział obróbki
cieplno-chemicznej tak ważny przy produkcji elementów uzębionych. Powstała
nawet własna bocznica kolejowa dla
usprawnienia zaopatrzenia w półfabrykaty i wysyłki gotowych wyrobów.
Konieczność nadzoru konstrukcyjnego nad produkowanymi skrzyniami
przekładniowymi, potrzeba ich usprawniania oraz tworzenia nowych odmian
zdecydowały o powołaniu w 1965 r.
własnego biura konstrukcyjnego. Dotychczasowe wyroby były przestarzałe
i bardzo awaryjne, charakteryzowały się
niewielką obciążalnością i nie nadawały
się do przygotowywanych do produkcji
nowych pojazdów użytkowych.

Narodziny FPS POLMO
Inżynierowie z biura konstrukcyjnego
opracowali następczynię skrzyni biegów
A80 – skrzynię biegów 315, podnosząc
obciążalność z 550 Nm do 760 Nm przy jednoczesnym zmniejszeniu masy z 230 kg
do ok. 200 kg, a następnie skrzynię biegów 316 do następcy Żubra, samochodu
ciężarowego Jelcz 315. W latach 1966–
1969 prowadzono także prace konstrukcyjne i badawcze całkowicie nowej skrzyni

| TECHNIKA |
biegów T550 (rys. 7), która miała zastąpić skrzynię A25 w nowej rodzinie
polskich samochodów ciężarowych Star
200 i autobusów Autosan. I w tym przypadku obciążalność skrzyni biegów wzrosła
z 300 Nm do 550 Nm. W 1967 r. w Zjednoczeniu Przemysłu Motoryzacyjnego
POLMO narodził się pomysł zakupu licencji na produkcję w Tczewie skrzyń
biegów ZF S6-70 (6 biegów, 700 Nm),
które wraz z produkowanymi w Andrychowie licencyjnymi silnikami SW400
miały trafiać do samochodów ZIŁ130
wytwarzanych w Związku Radzieckim.
W 1968 r. zakład w Tczewie wszedł
w skład Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO jako Fabryka Przekładni
Samochodowych FPS POLMO. Załoga
fabryki liczyła wówczas 1650 osób. Chociaż zamierzenia zakupu licencji na skrzynię biegów ZF S6-70 nie zostały zrealizowane, idea skoku technologicznego
żyła nadal, niwecząc dalszy rozwój konstrukcji własnych. Zamiast wdrażania
do produkcji skrzyni biegów T550, zdecydowano się na wybór podobnego produktu spośród oferty renomowanych
producentów skrzyń przekładniowych.

Rys. 6. Rozbudowa fabryki (1963 r.)

Rys. 7. Skrzynia biegów T550
(5 biegów, 550 Nm)

Produkcja licencyjna i konstrukcje
postlicencyjne
W 1970 r. kierownictwo Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO
podpisało umowę licencyjną z niemieckim producentem skrzyń przekładniowych,
firmą Zahnradfabrik Friedrichshafen AG
(ZF). W wyniku umowy fabryka w Tczewie nabyła prawo do produkcji dwóch typów skrzyń biegów: S5-45 i S6-90 (rys. 8),
a także zespołu zmiany rozpiętości przełożeń GV90, przystawek dodatkowego
odbioru mocy i mechanizmów zmiany
biegów. Skrzynia biegów S5-45 przeznaczona była do samochodów ciężarowych
Star 200 i autobusów Autosan H9, skrzynia biegów S6-90 oraz S6-90+GV90 do
samochodów ciężarowych Jelcz.
Wkrótce po zawarciu umowy licencyjnej w biurze konstrukcyjnym powstał
projekt skrzyni biegów TS4-125 przeznaczonej do autobusów miejskich Jelcz
PR110 (licencja firmy Berliet), zbudowanej przez „skrócenie” S6-90. Projekt
został autoryzowany przez firmę ZF, która
zbudowała prototypy i przeprowadziła
badania. W 1973 r. umowa licencyjna została rozszerzona o ten produkt, nazwany

Rys. 8. Uruchomienie montażu S6-90

Rys. 9. Skrzynia rozdzielcza SR380
(2 biegi, 3800 Nm)

S4-95 (4 biegi, 900 Nm). W połowie lat
70. obok skrzyni rozdzielczej A66 pojawiła się w produkcji seryjnej nowa skrzynia rozdzielcza SR380 skonstruowana
w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie (PIMOT). Skrzynia rozdzielcza SR380 (rys. 9) znalazła zastosowanie w terenowym samochodzie
ciężarowym Star 266.
Do tego czasu zakończono rozbudowę fabryki, znacznie powiększona powierzchnia produkcyjna umożliwiała wytwarzanie tak szerokiego asortymentu
wyrobów (rys. 10). Zatrudnienie w fabryce w Tczewie osiągnęło poziom ok.
2500 pracowników. Znacznie rozwinięto
działalność socjalną – fabryka dysponowała własnym działem transportu zapewniającym pracownikom dojazd do
pracy z okolicznych miejscowości, prowadziła własne budownictwo mieszkaniowe i administrowała mieszkaniami
pracowniczymi, wybudowała ośrodek
wczasowy na Mierzei Wiślanej i prowadziła własną przychodnię lekarską. Wspierała także lokalną działalność kulturalną
i sportową, finansując chór Echo i klub
sportowy Wisła. Biuro konstrukcyjne przerodziło się w dział głównego konstruktora.
Do końca lat 80. na bazie produktów licencyjnych skonstruowano wiele nowych
skrzyń przekładniowych o momencie
wejściowym od 300 Nm do 1600 Nm,
liczących od 6 do 16 biegów. Niestety
większość z nich nie wyszła poza fazę
prototypów. Wszystkie prototypy testowano w dziale badań w Tczewie, który
był wyposażony m.in. w stanowisko do
badań kwalifikacyjnych skrzyń biegów,
5 stanowisk do badań trwałościowych
oraz 2 stanowiska do badań synchronizatorów. Część prototypów testowano
również w PIMOT oraz zabudowano do
różnych pojazdów – samochodów ciężarowych, autobusów i żurawi samochodowych. Skrzynie przekładniowe nie były
jedynym przedmiotem działalności konstruktorów w Tczewie. Oprócz nich opracowywano, budowano i badano przystawki
dodatkowego odbioru mocy oraz mechanizmy zmiany biegów, przeznaczone
wraz z produkowanymi skrzyniami przekładniowymi do różnych pojazdów.

Zdjęcia: © Eaton Truck Components,
zbiory autora, Kroniki zakładowe FPS,
www.polskie-auta.pl (Rys. 3)
Rys. 10. Hala produkcyjna (1970 r.)
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Dobry – lepszy – Sprinter:
większa ładowność i więcej mocy
Mercedes-Benz Sprinter ma teraz mocniejsze silniki przystosowane do
wymagań norm toksyczności spalin Euro 6/Euro VI. Niejako przy okazji
zwiększono maksymalną ładowność samochodu – na rynek wchodzi wersja
o dopuszczalnej masie całkowitej 5,5 t.

2015 r. sprzedaż modelu
Sprinter osiągnęła historycznie rekordowy wynik – sprzedano 194 200 pojazdów. Od wprowadzenia na rynek w 1995 r. modelu
pierwszej generacji do użytkowników
trafiło już ponad 3 mln tych pojazdów.
Sprinter stał się synonimem określonej
klasy: dużych samochodów dostawczych
o dopuszczalnej masie całkowitej zbliżonej do 3,5 t. Sprinter jest również samochodem referencyjnym w zakresie
osiągów i wyposażenia – zwłaszcza pod
względem systemów bezpieczeństwa
oraz wspomagania kierowcy. Sprinter
zjeżdża z linii produkcyjnych w niemieckich fabrykach w Düsseldorfie i Ludwigsfelde, inne miejsca produkcji rozlo-

kowane są w Argentynie, Rosji i Chinach.
W tym roku rozpocznie się budowa kolejnej fabryki – w Stanach Zjednoczonych.
Na zorganizowanym pod koniec kwietnia TecForum Sprinter zaproszeni dziennikarze podczas jazd testowych mieli
możliwość praktycznie zapoznać się ze
zmianami wprowadzonymi w Sprinterze.
Organizatorzy przygotowali również prezentację różnych wersji nadwoziowych,
potwierdzających elastyczność i wytrzymałość podwozi Sprintera jako platformy do wykonania różnych zabudów
i konwersji.
To nie jest wprowadzenie samochodu
nowej generacji – to po prostu drobna
modernizacja „w locie”. Mercedes-Benz
Sprinter będzie mieć wszystkiego więcej:
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więcej ładowności, efektywności, bezpieczeństwa, komfortu oraz różnorodności i elastyczności w zastosowaniach.

Nowe silniki
Sprinter otrzymał nowe silniki wysokoprężne zgodne z wymaganiami
normy Euro 6 (samochody do 3,5 t dmc.,
homologacja w cyklu testowym NEDC
dla samochodów osobowych) oraz normy
Euro VI (homologacja dla samochodów
ciężarowych w cyklu testowym WHTC).
Silniki – w zależności od przeznaczenia
– wyposażone są w różne systemy oczyszczania spalin, w tym także system SCR
z wtryskiem AdBlue. Pozwala to w każdym przypadku na zagwarantowanie

.eu
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Podwozie nowego Sprintera powinno być szczególnie przydatne
dla firm wykonujących zabudowy. W najcięższej wersji nośność
podwozia do zabudowy wynosi 3,41 t

Mercedes-Benz wprowadza Sprintera
w wersji o dmc. 5,5 t. Tym samym samochód ten jest obecnie dostępny w segmencie masowym 3–5,5 t. W najcięższej
wersji ładowność wynosi obecnie 2,95 t
w wersji furgon – jest to o 500 kg więcej niż w dotychczas oferowanej wersji

rierskich i dystrybucyjnych, nadwozia
izolowane i chłodnicze do transportu ładunków w temperaturach kontrolowanych
czy wreszcie zabudowy specjalistyczne
dla pogotowia, policji czy straży pożarnej.
Nie można także zapominać o wersjach
przygotowywanych do transportu osób:
mini- i midibusach oraz kamperach.

Z myślą o wymagających
Nowy wariant masowy wypełnia lukę
między typowymi samochodami dostawczymi a samochodami ciężarowymi segmentu lekkiego. Sprinter o 5,5 t dmc.
może mieć maksymalną ładowność odpowiadającą już możliwościom lekkiej
ciężarówki. Tym samym pojazd ten jest
idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm działających w branży rzemieślniczej, budowlanej i usługowej, dla
klientów flotowych działających w obszarze przewozów kurierskich, wypożyczalni
samochodów czy firm ratowniczych (pogotowie, straż pożarna, policja).
W nowej wersji wykorzystano komponenty stosowane dotychczas w samochodzie 5-tonowym, ponieważ jego kon-

Tabela 1. Podstawowe osiągi silników stosowanych w samochodach Mercedes-Benz Sprinter
Silnik
OM 651, 4-cylindrowy,
rzędowy, pojemność
skokowa 2143 cm3
V6 CDI – OM 642, 6-cylindrowy, widlasty, pojemność
skokowa 2987 cm3

Moc maksymalna
84 kW (114 KM)/3800 obr/min
105 kW (143 KM)/3800 obr/min
120 kW (163 KM)/3800 obr/min
140 kW (190 KM)/3800 obr/min

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

Nowy wariant masowy

5-tonowej. Zwiększono również nośność
podwozia do zabudowy do 3,41 t. Podniesienie dopuszczalnej masy całkowitej to reakcja na oczekiwania klientów,
którzy coraz częściej decydują się na
wybór samochodu dostawczego o dużej
ładowności, rezygnując z zakupu ciężarówki segmentu lekkiego. Jednocześnie oczekują, że samochód będzie mieć
w dalszym ciągu cechy typowego, nowoczesnego samochodu dostawczego,
takie jak wygodne wejście do kabiny
umieszczonej za osią przednią, kompaktowe rozmiary, wnętrze maksymalnie
zbliżone swym charakterem i wyposażeniem do kabiny samochodu osobowego, wysoki komfort jazdy oraz osiągi
pozwalające na dynamiczną jazdę.
5,5-tonowa wersja jest interesującą
propozycją również dla firm zabudowujących i dokonujących różnych modyfikacji – 50% sprzedawanych Sprinterów
otrzymuje specjalistyczne nadwozie lub
jest poddawanych mniej lub bardziej zaawansowanym przeróbkom. Dotyczy to
takich modyfikacji jak chociażby zabudowy warsztatowe, specjalizowane systemy składowania (regały) dla firm ku-

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

efektywnego spalania z możliwie najniższym zużyciem paliwa i emisją CO2
oraz czystości spalin pozwalającej na
spełnienie wymagań normatywnych.
Silniki regulowane na najniższe moce
stały się bardziej dynamiczne. W Sprinterze montowany jest 4-cylindrowy
OM 651 o pojemności skokowej 2,15 dm3,
który w najsłabszej regulacji rozwija
moc 84 kW (114 KM) i moment obrotowy
300 Nm. W stosunku do poprzednika
osiągi podniesiono o 20%. Następny silnik regulowany jest na 105 kW (143 KM)
i 330 Nm – jest to 10% więcej niż miał
odpowiednik poprzedniej generacji. Najmocniejszy wariant silnika 4-cylindrowego
ma osiągi bez zmian: 120 kW (163 KM),
podobnie bez zmian pozostawiono 3-litrowy V6 CDI (OM 642) o mocy 140 kW
(190 KM) i momencie 440 Nm. Szczegółowe dane przedstawia tabela 1.
W Sprinterze wszystkie komponenty
tworzące układ napędowy: silnik, sprzęgło,
skrzynia biegów i most napędowy pochodzą z jednego źródła i są doskonale
do siebie dopasowane, a całość jest optymalnie dobrana do pojazdu. Zrezygnowano ze stosowanego dotąd oznaczenia
BlueTEC – wszystkie silniki Euro 6/VI
mają obecnie wspólne oznaczenie CDI.

Kabina nadal pozostaje wzorem komfortu i ergonomii – w zależności od obowiązujących w danym kraju przepisów może pojawiać się konieczność zainstalowania tachografu cyfrowego, przewidziano na to miejsce na dole konsoli środkowej

Maksymalny moment obrotowy
300 Nm/1200–2200 obr/min
330 Nm/1200–2400 obr/min
360 Nm/1400–2400 obr/min
440 Nm/1400–2400 obr/min
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Długość samochodu, mm

Warianty wysokości dachu

Długość ładowni, mm

Szerokość ładowni, mm
Szerokość między nadkolami, mm
Wysokość ładowni, mm
m3

Pojemność ładowni,
(pick-up – powierzchnia, m2)

Cechy specjalne

3250/3665/4325

5261/5926/6961/7361

H1, H2, H3

2600/3265/4300/4700

1780
978/1350 bliźniaki/pojedyncze
1650/1940/2140
7,5–17 m3
Możliwe podwyższenie/
obniżenie dmc., dmc. 4,6 t
z oponami supersingle,
4,6/5,0/5,5 t z bliźniakami

strukcja była na tyle wytrzymała, że nie
było konieczności dodatkowego wzmacniania ramy czy elementów podwozia.
W wersjach typu furgon wykorzystano
potencjalne możliwości istniejącej samonośnej ramy zintegrowanej. Modyfikacje
nadwozia dotyczyły przede wszystkim
części przedniej – głównym zadaniem było
usztywnienie konstrukcji, zastosowanie
nowych uchwytów przykręcanych do kolumn amortyzatorów oraz zastosowanie
wzmocnień i dodatkowych zgrzewów na
płytach końcowych podłużnic ramy. Zwięk-

3,2/3,5
3250/3665/4325

5261/5926/6961

H1, H2

–

–
1350
–
–
Możliwe
podwyższenie/
obniżenie dmc.

Pick-up
3,0/3,5/4,6/5,0/5,5
3250/3665/4325
Kabina pojedyncza:
5495/6045/6245/6945
Kabina załogowa:
5575/6038–6155/
6155–6240/6855/6945/7055
H1
Kabina pojedyncza:
2850/3400/3600/4300
Kabina załogowa:
2120/2700/3400/3600
2030/2130
–
400 (burty)
4,3–9,2 m2
Możliwe podwyższenie/
obniżenie dmc., dmc. 4,6 t
z oponami supersingle,
4,6/5,0/5,5 t z bliźniakami

szając dopuszczalną masę i ładowność
Sprintera, wykorzystano istniejące komponenty zawieszenia, takie jak sprężyny
śrubowe, amortyzatory i stabilizatory, oferowane wcześniej jako wyposażenie wersji
specjalnych o podwyższonym tonażu.
Oczywiście zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu musiało oznaczać również zwiększenie dopuszczalnych obciążeń osi – w Sprinterze o dmc.
5,5 t maksymalna nośność osi przedniej
wzrosła do 2100 kg (poprzednio 1950 kg),
natomiast maksymalna nośność osi tyl-

Jako wersja pick-up – z otwartą skrzynią
ładunkową (także z kabiną załogową) Sprinter
może mieć ładownię o powierzchni
od 4,3 do 9,2 m2 – to zadowoli nawet
najbardziej wymagających

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

Rozstaw osi, mm

3,0/3,5/4,6/5,0/5,5

Załogowy

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

Warianty dmc., t

Furgon

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

Sprinter

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

Tabela 2. Mercedes-Benz Sprinter: zestawienie wariantów masowych i nadwoziowych
Podwozie
3/3,5/4,6/5,0/5,5
3250/3665/4325
Kabina
pojedyncza/załogowa:
5321/5886/5887/6103/6696
/6697/6863
H1

–

–
–
–
–
Możliwe podwyższenie/
obniżenie dmc., dmc. 4,6 t
z oponami supersingle,
4,6/5,0/5,5 t z bliźniakami

nej do 3600 kg (poprzednio 3500 kg). Samochód zyskał teraz odpowiednie rezerwy obciążenia, co bywa przydatne
np. w przypadku nierównomiernego
rozkładu ładunku.
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej pozwoliło na zwiększenie ładowności, co w przypadku wersji furgon
oznacza o 450 kg więcej we wszystkich
wariantach. Dla podwozi pod zabudowę
stosunek nośności podwozia (wynosi ona
ok. 3400 kg) do jego masy własnej wynosi
1,7:1, co jest bardzo dobrym wskaźni-
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W Sprinterze o 4,6 t dmc. w jednej z wersji koła bliźniacze osi tylnej zostały zastąpione pojedynczymi typu supersingle o rozmiarze 285/65 R16 C,
co pozwoliło na zwiększenie szerokości ładowni na wysokości nadkoli tylnych o ok. 350 mm do 1350 mm

kiem. Nawet w przypadku wersji furgon
jest to 1,3:1, co stawia model Sprinter
5,5 t dmc. w czołówce swojej klasy. Sprinter ze standardowym rozstawem osi i wysokim dachem wyposażony w silnik 4-cylindrowy ma ładowność 2950 kg – żaden
inny samochód dostawczy w tej klasie
masowej nie przewiezie więcej ładunku.
Najważniejsze dane techniczne dotyczące poszczególnych wariantów zestawiono w tabeli 2.
Podwozie nowego Sprintera powinno
być szczególnie przydatne dla firm wykonujących zabudowy. W trudnym zadaniu, jakim jest połączenie podwozia
i dopasowanego do niego nadwozia, zawsze poszukiwany jest kompromis dający
użytkownikowi samochód o maksymalnej ładowności. Sprinter z długim rozstawem osi, wynoszącym 4325 mm, może
mieć zabudowę o długości do 6373 mm
i szerokości 2488 mm, co pozwala na wykorzystanie maksymalnego dopuszczonego przepisami zwisu tylnego wynoszącego 2200 mm. W połączeniu z dużą
nośnością podwozia 5,5-tonowy Sprinter to idealny nośnik zabudów różnego
rodzaju, począwszy od kontenerów ratownictwa drogowego, poprzez zabudowy skrzyniowe i chłodnie, na kamperach o długości ponad 8 m skończywszy.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w odróżnieniu od samochodów ciężarowych
segmentu lekkiego nowy Sprinter dostępny jest jako furgon w różnych wariantach długości (rozstawu osi) i wysokości dachu. W stanie niezaładowanym
podłoga ładowni znajduje się na wysokości 700 mm, co ułatwia za- i rozładunek. To samo dotyczy wersji typu pick-up z otwartą skrzynią ładunkową, którą

można zamówić bezpośrednio w fabryce. W stanie niezaładowanym wysokość podłogi ładowni wynosi w tym przypadku 1012 mm. Górna krawędź ramy
nośnej znajduje się na wysokości 780 mm
– ułatwia to przygotowanie ramy pośredniej i zabudowy i ich montaż na podwoziu.
Ponieważ Sprinter 5,5 t wywodzi się
bezpośrednio z modelu 5-tonowego, przejmuje stosowane dotychczas oznaczenia,
montowane są w nim również wszystkie warianty silników Euro 6/VI. Mamy
zatem najsłabszy model Sprinter 511 CDI
z silnikiem 84 kW (114 KM), kolejny to
Sprinter 514 CDI (silnik 105 kW/143 KM),
Sprinter 516 CDI (120 kW/163 KM),
grupę zamyka model 519 CDI z silnikiem
o mocy 140 kW (190 KM).
Silniki standardowo łączone są z 6-biegową przekładnią ECO, opcją jest automatyczna skrzynia 7G-Tronic Plus z konwerterem momentu. Po wyposażeniu
samochodu w retarder możliwe jest tworzenie zestawów z przyczepą o łącznej
masie do 8 t. Sprinter 519 po konwersji
do postaci ciągnika siodłowego może
współpracować z naczepą w zestawie
o dmc. do 8,75 t.

Interesujące alternatywy
Oprócz licznych, ale w sumie standardowych, wersji masowych i wariantów
wielkości nadwozia (podwozia) w programie produkcyjnym umieszczono również
interesujące alternatywy. Przykładem może
być wersja o dmc. 4,6 t, w której koła
bliźniacze na napędzanej osi tylnej zostały zastąpione pojedynczymi typu supersingle o rozmiarze 285/65 R16 C.
Pojedyncze koła pozwoliły na zwiększe-

nie szerokości ładowni na wysokości nadkoli tylnych o ok. 350 mm do 1350 mm.
Daje to korzyści np. kierowcom amerykańskim, gdyż w USA na niektórych drogach w miastach obowiązują ograniczenia wjazdu dla pojazdów z oponami
bliźniaczymi.
Sprinter jako furgon, pick-up z kabiną załogową, samochód kombi towarowo-osobowy, podwozie pod zabudowę –
z różnymi rozstawami osi, w 4 długościach, 3 wariantach wysokości dachu –
oto samochód dostawczy przygotowany
do realizacji bardzo różnorodnych zadań transportowych. Jako jedyny w klasie 3,5 t Sprinter jako podwozie może
mieć napęd na tylne koła z opcjonalną
ramą o obniżonej wysokości.
Niejako na marginesie warto jeszcze
przypomnieć, że Mercedes-Benz Sprinter to wiodący samochód w zakresie wyposażenia w systemy bezpieczeństwa
i systemy wspomagające kierowcę. Ich
lista jest bardzo długa, ale warto wymienić choćby te najważniejsze: adaptacyjny ESP, Trailer Stability Assist (kontrola stabilności przyczepy), Crosswind
Assist (asystent wiatru bocznego), Collision Prevention Assist (ochrona przed
kolizją), Adaptive Brake Assist (wspomaganie hamowania awaryjnego), Blind
Spot Assist (kontrola martwego pola),
Lane Keeping Assist (kontrola zmiany
pasa ruchu) oraz Highbeam Assist (kontrola wysokości i przełączania świateł
przednich).

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Mercedes-Benz
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Transporter T6.

Bohater testu:
Volkswagen Transporter
T6 w wersji furgon o dmc.
2800 kg i rozstawie osi
3000 mm, napędzany silnikiem
2,0 TDI BlueMotion
w wersji Euro 5+ o mocy
maksymalnej 103 kW
(140 KM)

I wszystko jasne…
Dariusz Piernikarski
W ubiegłym roku Volkswagen Samochody Użytkowe dokonał modernizacji
swojego Transportera. Zmiany były na tyle istotne, że mówi się o kolejnej,
szóstej już generacji. Jak T6 sprawdza się w praktyce, przekonaliśmy się,
testując ten samochód w wersji furgon.

olkswagen Transporter to jedna
z największych legend w historii
motoryzacji. Jego pierwszy prototyp powstał 60 lat temu, a więc w 1948 r.,
a dwa lata później rozpoczęła się seryjna
produkcja. W ubiegłym roku na rynku pojawiła się szósta generacja tego modelu.
W grupie pojazdów użytkowych mamy typowy furgon, jest też towarowo-osobowa

wersja kombi i podwozie pod zabudowę.
Różne masy dopuszczalne, dwa rozstawy
osi, kilka wariantów wysokości dachu,
wiele wersji silnikowych… Transporter T6
oferuje możliwości, które dzięki bogatemu programowi wyposażenia dodatkowego i fabrycznemu wyposażeniu specjalistycznemu umożliwiają wykonanie
prawie każdego zadania transportowego.
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Samochód testowy
Testowany przez nas VW Transporter to klasyczny furgon z dachem o normalnej wysokości, o dmc. 2800 kg i rozstawie osi wynoszącym 3000 mm. Ta
najlżejsza wersja (są jeszcze wersje o dmc.
3000 i 3200 kg) zgodnie z zapisami w dowodzie rejestracyjnym miała ładowność
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wynoszącą 1026 kg, a masę własną –
1774 kg. T-szóstkę napędzał silnik 2,0
TDI BlueMotion w wersji Euro 5+ o pojemności skokowej 1968 cm3 i mocy maksymalnej 103 kW (140 KM) rozwijanej
przy 3500 obr/min. Maksymalny moment obrotowy to 340 Nm w zakresie
1750–2500 obr/min. Silnik współpracował z 6-biegową przekładnią manualną
o rozpiętości przełożeń 3,92–0,68, która
przekazywała napęd na przednie koła.
Długość ładowni wynosi 2572 mm,
co przy szerokości wnętrza 1627 mm
daje powierzchnię do załadunku 4,3 m2.
Wysokość wnętrza to 1397 mm, co daje
w efekcie pojemność ładunkową 5,8 m3.

T6 – nowa generacja?
Widząc gdzieś na drodze najnowszego
Transportera T6, należy się nieco skoncentrować, aby zauważyć detale, którymi
różni się on od swojego poprzednika T5.
Reflektory przednie mają nowy wygląd,
w ich wnętrzu zostały zintegrowane ledowe światła do jazdy dziennej i to właśnie ich kształt w głównej mierze determinuje nową stylistykę przodu samochodu.
Przyglądając się dokładniej, zauważymy
zmodyfikowany grill, czyli osłonę wlotu
powietrza. Wloty powietrza w pasie przednim zostały również przeprojektowane
– są teraz nieco głębiej osadzone. Obcho-

Transportera najnowszej generacji poznamy przede wszystkim po nowych reflektorach
przednich, które mają zintegrowane światła do jazdy dziennej w technologii LED

dząc Transportera dookoła, zwrócimy
jeszcze uwagę na nieco inne przetłoczenia blach i w niewielkim zakresie zmieniony tył samochodu. W wersjach z szybą
tylną została ona powiększona, głębiej
osadzono ramkę tablicy rejestracyjnej
wraz z oświetleniem. Zatem jest niczym
w staroświeckich konkursach: znajdź
szczegóły, którymi różnią się dwa obrazki… Najistotniejsza i wyraźnie zauważalna różnica w wyglądzie zewnętrznym
VW Transportera generacji T5 i T6 to reflektory przednie.

Kabina i wnętrze
Znawcy Transportera zgodzą się zapewne, że zmiany we wnętrzu kabiny są
znacznie bardziej zauważalne. Tak jak
w poprzednim modelu istnieją dwa różne
kokpity – dla osobowych Multivan i Caravelle oraz towarowego Transportera.
W wersji towarowej – a taką testowaliśmy – w desce rozdzielczej wygospodarowano więcej schowków. Znalazło
się na drzwiach miejsce na sporą butelkę
na napoje, jest gdzie odłożyć telefon
komórkowy czy schować dokumenty.
Zmieniono również położenie klawiszy
obsługi elektrycznie podnoszonych szyb
– są teraz przesunięte bardziej do przodu
i przez to można je wygodniej obsługiwać. Wzmocniono również klamki, poprawiono siedzenia.
Czy te zmiany to rzeczywiście nowa
jakość? Jeśli porównamy wnętrze kabiny Transportera – zwłaszcza dostępne
schowki, ich rozkład i wielkość – z tym,

Chociaż wielkość
ładowni jest, ogólnie mówiąc, umiarkowana, to jednak
w większości przypadków wystarcza do zadań, jakie T6 ma do
wykonania; załadunek boczny
ułatwia szeroki otwór wejściowy i wygodny
stopnień
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Dwubarwny kokpit jest idealnie wykończony, rozkład przycisków i przełączników nie budzi zastrzeżeń, choć przydałoby
się trochę więcej miejsc na odkładanie drobiazgów

co mamy do dyspozycji w samochodach
dostawczych innych marek, to okaże się,
że środek T6 jednak nie jest idealny…
Schowków mogłoby być więcej, nie
można powiesić kurtki tak, aby nie przeszkadzała przy wysiadaniu, zabrakło półki
nad górną krawędzią szyby. Owszem,
plastiki są dobrej jakości i doskonale
spasowane, fotel kierowcy w T6 jest bardzo komfortowy, a kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach pozwala
na optymalne ułożenie ciała. Wszystkie
przełączniki i pokrętła są tam, gdzie
trzeba, a tablica wskaźników przejrzysta
i dobrze podświetlona… Słowem: zupełnie jak w Golfie.

T6 ma niewielką długość
w porównaniu z największymi
samochodami dostawczymi,
więc manewrowanie nie
sprawia większych problemów, mimo to system ułatwiający parkowanie zawsze
się sprawdza

Transporter w drodze
Jeśli chodzi o właściwości trakcyjne,
to T6 na pewno pozostaje wierny swoim
genom. Moim zdaniem jeździ się tym
samochodem po prostu rewelacyjnie,
można rzec: bezproblemowo, i to niezależnie od tego czy jest on załadowany,
czy pusty. Właściwości sprężyste i tłumiące zawieszenia są tak dobrane, że nawet podczas jazdy po drogach o gorszej
nawierzchni nie odczuwamy zbytnio nierówności. Komfort jazdy można zapewne
poprawić, instalując (za dopłatą) adaptacyjne amortyzatory o regulowanym
tłumieniu. Opcja ta zainteresuje jednak
głównie użytkowników wersji osobowych,
w wersjach użytkowych komfort jazdy
wersji seryjnej jest aż nadto zadowalający. Precyzyjnie działa również układ

kierowniczy, jego charakterystyka spodoba się zwłaszcza tym kierowcom, którzy lubią czuć sygnały zwrotne przekazywane przez drogę na koło kierownicy.
Dwulitrowy TDI pracuje bardzo przyjemnie, jego 140 koni mocy pozwala na
uzyskanie całkiem przyzwoitej dynamiki
rozpędzania – jest tak też za sprawą
dobrze dobranych przełożeń 6-biegowej
skrzyni manualnej. Elastyczność silnika
pozwala na komfortową jazdę w mieście
na 3 i 4 przełożeniu z dość rzadkim sięganiem do dźwigni zmiany biegów. Śmiało
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można także „zejść” nawet nieco poniżej 1000 obr/min bez obawy o to, że silnik będzie mieć problemy z równomiernością pracy. Dzieje się tak za sprawą
dobrze dobranej turbosprężarki o zmiennej geometrii, która daje do dyspozycji
maksymalny moment obrotowy w szerokim zakresie prędkości obrotowych
silnika: od 1750 do 2500 obr/min.

Volkswagen
Transporter to świetny
samochód dostawczy klasy
średniej: prowadzi się doskonale, jest oszczędny,
a w wersji towarowej
zabierze tyle, ile
powinien
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W ładowni o pojemności 5,8 m3 idealnie zmieściły się dwie bele słomy
ważące w sumie ponad 400 kg
– choć do ładowności maksymalnej
wynoszącej 1026 kg trochę brakowało, obciążenie to pozwoliło na
ocenę właściwości trakcyjnych i komfortu pracy
zawieszenia

Superkrótkie przełożenia pierwszego i krótkie drugiego biegu pozwalają
na sprawne ruszanie z miejsca z pełnym obciążeniem i nawet na stromych
podjazdach. Z kolei wykorzystanie najwyższych przełożeń zaczyna mieć sens
dopiero przy wyższych prędkościach
jazdy – na 6 biegu przy prędkości ok.
120 km/h silnik rozwijał 2000 obr/min.
Niestety testowany egzemplarz nie został wyposażony w żaden rodzaj tempomatu – ani zwykły, ani aktywny, zatem poza miastem należało cały czas
kontrolować jazdę.
Testowany przez nas samochód wyposażony był w bardzo sprawnie działający system start-stop, a parkowanie
znakomicie ułatwiał system parktronic bazujący na czujnikach parkowania
w przednim i tylnym zderzaku i informujący kierowcę w przejrzysty sposób
na wyświetlaczu o przeszkodach wokół.
Warto jeszcze wspomnieć o reflektorach
– owszem, stanowią główny element
stylistyczny w modelu nowej generacji,
ale przede wszystkim doskonale oświetlają drogę.
Jazda po autostradzie to oczywiście
większa prędkość – T6 rozpędza się do
140 km/h bez problemu (szybciej jechać
nie próbowałem), mimo tak dużej prędkości w kabinie jest cicho, do wnętrza dociera głównie szum toczących się opon,
mniej odczuwalne są hałasy generowane
przez opływające powietrze. To w pewnym sensie dowód na to, że niewielkie
zmiany w konstrukcji nadwozia poprawiły aerodynamikę modelu T6.

Silnik o mocy 140 KM jest dość oszczędny – poza miastem bez ładunku Transporter spalił 6,4 l/100 km, jazda typowo
miejska z ładunkiem o ciężarze ok. 400 kg
podniosła spalanie do ok. 8 l/100 km. Niestety nie udało się osiągnąć minimalnych
wartości deklarowanych przez producenta, czyli 5,5 l na trasie – zapewne dotyczy to innych wersji. Dla porównania
zużycie paliwa deklarowane przez VW
dla tego modelu w cyklu miejskim/pozamiejskim/mieszanym to odpowiednio
9,8–9,5/6,7–6,4/7,8–7,5l/100 km.

Wydaje się, że w T6 istnieje wciąż
spory potencjał na optymalizację ładowni
– wystarczy porównać, co do zaoferowania mają w podobnych modelach inne
marki: bardziej stabilne ryglowanie odsuwanych drzwi bocznych, jasne oświetlenie wnętrza lampami diodowymi, możliwość przewożenia dłuższych ładunków
dzięki opcji otwarcia dostępu do przestrzeni pasażerskiej. Najwyraźniej podczas przekonstruowania T5 na T6 w centrum uwagi znajdował się kierowca, a nie
ładunek…

Co z ładunkiem?

Podsumowując…

Za ścianką działową Transporter
w wersji furgon pozostaje tradycjonalistą. W stosunku do poprzedniej wersji
w ładowni nie wprowadzono żadnych
zmian. Powinno to ucieszyć dotychczasowych właścicieli wersji T5 (2003–2015),
którzy wyposażyli swoje Transportery
np. w zabudowy warsztatowe. Przekładka
do nowego samochodu nie powinna stanowić żadnego problemu. Ładownia o pojemności 5,8 m3 to jak na samochód dostawczy klasy średniej wielkość typowa
(T6 w wersji z długim rozstawem osi
i wysokim dachem ma ładowność o pojemności 9,3 m3), ale za to jest to bardzo
ustawna i regularna geometrycznie przestrzeń, co ułatwia zabudowę. Uchwyty
do mocowania ładunku są tam, gdzie być
powinny, szerokość między nadkolami
1244 mm pozwala na swobodne wstawienie do środka europalety. Boczne drzwi
mają szerokość 1017 mm w świetle.

Volkswagen Transporter w swym
najnowszym wcieleniu został dostosowany do wymogów zmieniających się
norm toksyczności spalin (Euro 6) i przy
okazji przeszedł niewielkie przeobrażenia
stylistyczne. Trudno się jednak zgodzić
z tym, że modyfikacje są aż tak daleko
idące, że nowy model zasługuje aż na
miano kolejnej generacji… Tym niemniej
w dalszym ciągu jest to świetny samochód:
prowadzi się doskonale, jest oszczędny,
a w wersji towarowej zabierze tyle, ile
powinien. Gdyby ktoś chciał przewozić
więcej, może zdecydować się zawsze na
Craftera, jeśli mniej – proponujemy VW
Caddy. Transporter pozostaje wzorcowym samochodem dostawczym o średniej wielkości, jego prymat w tym segmencie wydaje się w dalszym ciągu
niezagrożony.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Bartłomiej Lesiński

Iffet Turken

Z początkiem czerwca br. objął w firmie Alcoa Wheel Products
Europe nowo powstałe stanowisko menedżera ds. flot na centralną
oraz północną Polskę. Jest absolwentem wydziału ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Przez ostatnie 9 lat zdobywał doświadczenie techniczne i handlowe w sektorze opon ciężarowych, z czego przez 3 lata pracował na
stanowisku Account Managera w firmie Michelin Polska. Na nowym
stanowisku będzie odpowiadał za relacje z klientami regionalnymi
i ogólnokrajowymi na dużym obszarze naszego kraju. Z pasją gra
na gitarze, kolekcjonuje kostki Rubika oraz inne łamigłówki.

15 kwietnia br. została wybrana wiceprezesem Europejskiego
Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego (European Association
of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes), odpowiedzialnym
za sprawy związane z transportem. Tą decyzją zarząd ESTA podkreślił
rolę kobiet w branży. Od 1996 r. pracuje na różnych stanowiskach
w Tirsan Treyler. To największa turecka firma w branży ciężkiego
transportu, właściciel m.in. marki Kässbohrer. W latach 2003–2007
zarządzała działem sprzedaży i planowania sprzedaży. Była również zastępcą głównego menedżera ds. sprzedaży i marketingu. Od roku 2009
zasiada w zarządzie Tirsan Treyler, zajmując się sprawami rozwoju,
a od roku 2010 jest również członkiem zarządu Kässbohrera.

Wojciech Rybak

Martin Lundstedt

Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego Leasingu. W kwietniu br. walne zgromadzenie ZPL po raz
kolejny powierzyło mu tę rolę. Pracę społeczną w komitecie wykonawczym ZPL rozpoczął w 2011 r., opiekując się obszarem statystyki
i monitorowania rynku leasingu. Jako przewodniczący reprezentuje
związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym oraz m.in. nadzoruje komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Morskiego
na Uniwersytecie Szczecińskim, studiował też na Uniwersytecie
w Antwerpii (UFSIA) w Belgii. Od początku kariery zawodowej pracuje
w bankowości, a z Grupą Banku Millennium związany jest od 1996 r.
Od 2003 r. w Millennium Leasing pełnił funkcję członka zarządu
odpowiedzialnego m.in. za sprzedaż, a w czerwcu 2009 r. objął
stanowisko prezesa zarządu Millennium Leasing.

Od października 2015 r. jest prezesem i dyrektorem generalnym,
a także członkiem rady wykonawczej Grupy Volvo. Ma 25 lat doświadczenia w branży. Zdobył je w konkurencyjnej Scanii, gdzie zaczął pracę
w roku 1992 po studiach na Uniwersytecie Technologicznym Chalmers
w Göteborgu oraz w Imperial College w Londynie. Od tamtej pory zajmował w Scanii kilka stanowisk kierowniczych. W latach 2001–2005
był dyrektorem ds. operacji przemysłowych we Francji, przez kolejne
dwa lata dyrektorem ds. samochodów ciężarowych Scania, następnie
dyrektorem produkcji i franchisingu produktu, a od 2012 r. prezesem
i dyrektorem generalnym Scanii. W kwietniu 2015 r. Grupa Volvo
oficjalnie poinformowała o mianowaniu go na stanowisko prezesa.
Ma żonę i dwoje dzieci.
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zaprosili nas
KH-kipper na spotkanie przy grillu dla dziennikarzy i partnerów firmy podczas targów
Autostrada-Polska.
Targi Kielce, organizator targów AutostradaPolska, na dzień prasowy.
Polski oddział BPW na cykl szkoleń produktowych Infomobil 2016. Szkolenia odbywały
się w maju w różnych miastach Polski.
MAN Truck & Bus na jubileuszową, 10. edycję Wiosennych Spotkań w Sadach, podczas
której odbyły się prezentacje autobusów MAN
i Neoplan, nowości produktowych oraz oferty
MAN Top Used.

Volvo Group Trucks na pokaz swoich ciężarówek autonomicznych.
Grupa Bosch na konferencję prasową, podczas
której zaprezentowane zostały wyniki finansowe za rok 2015 i plany na rok 2016.
Volvo Trucks, Renault Trucks, Wielton i Michelin
– na pierwsze szkolenie w ramach akcji
społecznej Profesjonalni Kierowcy. Szkolenie
odbyło się w siedzibie Volvo Trucks Center
w Młochowie pod Warszawą.

W CZERWCU NA ANTENACH

ORAZ

W odcinkach „Na osi” w czerwcu można zobaczyć, jak po raz pierwszy świętowano Międzynarodowy
Dzień Kierowcy Zawodowego. Będzie też relacja z targów Bauma, nie zabraknie pięknych ciężarówek
i ciekawie opowiedzianych 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 naszej nowej stronie internetowej www.naosi.pl

sponsor
programu

1. odcinek czerwcowy
test MAN TGX 18.440; dlaczego DAF
zdecydował się na Sosnowiec; jak w Polsce
świętowano I Międzynarodowy Dzień
Kierowcy Zawodowego; kiedy i gdzie
można pojeździć ciężarówką bez prawa
jazdy; w cyklu „Tuning XXL” – pięknie
utrzymana Scania; szlak, jakim podążyło
Renault, rozwijając model Magnum.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek czerwcowy
pierwsza relacja z wystawy maszyn i sprzętu
budowlanego Bauma; jak i dlaczego
zmieniła się praca zawodowego kierowcy;
po co DAF wybiera „Dealera Roku” i kto
obecnie dzierży ten tytuł; życiorys Iveco
Daily – dostawczaka o ciężarowym
kręgosłupie.

2. odcinek czerwcowy
śmieciarka na podwoziu Iveco Stralis;
Unijny Kodeks Celny – co się zmieniło
w naszych przepisach; czy MAN Efficient
Line II rzeczywiście pali jeszcze mniej;
gimbus z oczami dookoła głowy
(dosłownie!); fabryczne propozycje Valtry;
auta ułatwiające roboty wysokościowe
i gigantyczny odkurzacz na kołach.

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl

4. odcinek czerwcowy
co na Baumie pokazał koncern MAN;
ocena przygotowania szkół do wprowadzenia nauki zawodu kierowca
mechanik; najnowsze maszyny spod
znaku Zetora; atrakcje 12. zlotu Qualitium
Master Truck; czy CNG i LNG w końcu
przebiją się w Polsce i co wspólnego
z dieslem ma LPG.

Więcej na www.naosi.pl oraz
na ww.facebook.com/ProgramNaOsi

Zapraszamy do oglądania!
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