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Naczepy

Legendarny Unimog ma już 70 lat
Iveco Eurocargo: pojemny i ładowny
Prezentacja serii TG, czyli MAN Tour 2016
www.samochody-specjalne.pl

12 Kurtynowe nowości na IAA 2016
Na wrześniowych targach IAA w Hanowerze
pojawiło się wiele interesujących nowości
w segmencie naczep. W naszym przeglądzie skoncentrujemy się na naczepach kurtynowych, skrzyniowych i skrzyniowo-plandekowych.

20 Siedem naczep mega pod megalupą
Międzynarodowe dziennikarskie jury konkursu Trailer Test International, organizowanego już po raz szósty z inicjatywy niemieckiego magazynu „KFZ-Anzeiger” dokonało
w połowie października wnikliwej oceny siedmiu naczep typu mega dostarczonych przez
czołowych europejskich producentów.

50 MAN Tour 2016
Firma MAN Truck & Bus zorganizowała przejazd po Europie swoich pojazdów serii TG.
Trasa wiodła od Madrytu, przez Bukareszt
po Kopenhagę. Jednym z przystanków był
Wrocław, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w prezentacji.

66 Unimog ma 70 lat
We wrześniu br. Mercedes-Benz obchodził
70-lecie powstania samochodu Unimog, a muzeum Unimoga w Gaggenau świętowało 10-lecie swojego istnienia. Korzystając z zaproszenia Mercedes-Benz Polska, wzięliśmy
udział w tych uroczystościach.

76 Eurocargo ML180E25:
pojemny i ładowny
Od ubiegłorocznego faceliftingu Iveco Eurocargo nabrało przyjaznego, uśmiechniętego
wyglądu. Czy ten uśmiech odzwierciedla
również wewnętrzne zalety tego samochodu,
mogliśmy sprawdzić, jeżdżąc 18-tonowym
modelem Eurocargo ML180E25 z zabudową
objętościową Wielton.
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Autonomiczne wizje
„Pojazdy autonomiczne mogą stać się kolejnym destrukcyjnym trendem w branży motoryzacyjnej” – tak oto nieco
przewrotnie brzmi tytuł nowego raportu znanej firmy
konsultingowej Roland Berger.

W

raporcie tym przeanalizowano aktualny stan
technologii i oceniono, jakie konsekwencje dla
producentów i firm transportowych może mieć
wprowadzenie autonomicznych samochodów
ciężarowych. Na razie w fachowych źródłach
panuje w miarę jednoznaczny podział na pięć
faz autonomizacji: począwszy od fazy pierwszej
– konwoje, czyli platooning, po fazę piątą –
dalekobieżne zestawy drogowe, które
w pewnych okolicznościach obywają się
bez obecności kierowcy.
To, że temat pojazdów autonomicznych
coraz częściej pojawia się na pierwszych stronach wielkonakładowych gazet codziennych,
nie powinno dziwić nikogo, jednak bardziej
krytyczny czytelnik musi zdawać sobie sprawę
z tego, że do pełnej autonomii ciężarówek jest
jeszcze bardzo daleko.
Korzyści dla firm transportowych wynikające z obecności ciężarówek autonomicznych
polegają przede wszystkim na redukcji kosztów operacyjnych. Nawet w pierwszej fazie –
konwojów połączonych, czyli platooningu –
mówi się o redukcji zużycia paliwa o 6%.
Największe oszczędności pojawią się w fazie
czwartej, gdy będzie można odwołać (a może
zmodyfikować) wymagane okresy odpoczynku
kierowców, skoro ciężarówka poruszać się
będzie autonomicznie. Ocenia się, że koszty
zatrudnienia kierowców spadną również o ok.
6%. Gdy w fazie piątej pojazdy wyjadą na drogi
bez kierowców, koszty zatrudnienia będzie
można zredukować nawet o 90%.
Zmniejszą się również koszty ubezpieczenia,
ponieważ jazda autonomiczna jest o wiele
bezpieczniejsza.

Z drugiej strony rozwój autonomiczności
pojazdów oznacza większą złożoność systemów
i rosnące koszty rozwoju i produkcji.
Znaczącym składnikiem stanie się koszt oprogramowania, może to być nawet 85% całkowitej ceny pojazdu – tak czytamy w raporcie
Roland Berger.
Spore korzyści mogą odnieść operatorzy
flotowi, ponieważ będą mogli tworzyć własne
konwoje i łatwiejsza stanie się współpraca z innymi firmami. Dla przemysłu motoryzacyjnego
droga do autonomicznej ciężarówki oznaczać
może to, że właściciele flot wydłużą okres eksploatacji swoich pojazdów ze względu na ich
powolniejszą amortyzację. Spodziewać się
należy również zaostrzenia reguł dotyczących
bezpieczeństwa – zarówno w zakresie ruchu
drogowego, jak i transmitowanych danych.
Systemy wspomagające bezpieczeństwo
czynne powinny szybciej pojawić się jako nie
opcje, ale elementy wyposażenia standardowego. Szersza znajomość ich zasad działania
i możliwości „ociepli” atmosferę wokół
pojazdów autonomicznych.
Nowe szanse pojawią się dla producentów
oprogramowania, gdyż czwarta i piąta faza
rozwoju pojazdów autonomicznych oznacza,
że będą one zależne przede wszystkim od sterowania programowego, z minimalnym
udziałem człowieka.

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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HEWEA PRZEKAZAŁA SPECJALISTYCZNE POJAZDY POLICJI

W

czterech miastach Polski (Wrocław, Łódź, Białystok, Gorzów
Wielkopolski) policja otrzymała pojazdy przeznaczone do odholowywania aut uszkodzonych w wypadkach.

Najważniejszym elementem każdego pojazdu jest żuraw Fassi F170AT.14
o udźwigu 1310 kg na wysięgu 10,05 m. To specjalistyczny model zaprojektowany specjalnie dla samochodów pomocy drogowej.
Żurawie zostały zamontowane na podwoziach MAN TGM 15.290 4×2 BL o dmc.
15 500 kg. Każdy jest wyposażony w trawersę hydrauliczną, rotator oraz
burty i uchwyty do mocowania ładunków – dzięki temu może zabierać z ulicy

nie tylko rozbite samochody, ale też transportować dowody rzeczowe czy barierki ochronne. Wszystkie funkcje żurawia, w tym funkcja podpór, są sterowane radiowo. Na przedniej ścianie platformy znajduje się wciągarka hydrauliczna
służąca do wciągania samochodów, które nie są w stanie na nią wjechać
samodzielnie. Konstrukcja ramienia żurawia pozwala na położenie trawersy
na platformie pojazdu bez konieczności demontowania jej na czas przejazdu.
Pojazdy wykonała na zamówienie polskiej policji firma HEWEA, jedyny polski importer żurawi Fassi. Współpracowała przy tym z czołowym polskim
producentem zabudów dla pomocy drogowej – firmą Tevor ze Skarżyska-Kamiennej.
(KW)

PIERWSZY PICK-UP
PREMIUM
ick-upy coraz częściej traktowane są jako
uniwersalne samochody do użytku prywatnego. Wielu nabywców szuka modeli,
które oferują charakterystykę i komfort aut osobowych. 20 lat temu podobny trend zapoczątkował zmiany w segmencie „terenówek”. Z takiego
założenia wyszedł Mercedes-Benz, który w październiku zaprezentował prototyp Klasy X, czyli pick-upa w segmencie aut premium.
Klasa X została wykonana w dwóch wersjach
stylizacyjnych. Pierwsza z nich nosi nazwę „powerful adventurer” (prawdziwy twardziel) i reprezentuje zalety klasycznych pick-upów: wytrzymałość i duże zdolności terenowe. Jak tłumaczył
szef Gorden Wagener, szef stylistów Daimler AG:
„ta wersja stawia na nowoczesność i manifestuje

© Mercedes Benz

P

pragnienie przygody”. Druga to „stylish explorer”
(stylowy odkrywca), stawia nie tylko na funkcjonalność, ale i na wyszukany design i „zapewnia namacalne doświadczenie współczesnego
piękna”.
„Klasa X będzie pierwszym na świecie prawdziwym pick-upem premium dopasowanym do współczesnego miejskiego stylu życia” – mówi Volker
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Mornhinweg, szef Mercedes-Benz Vans. – Nadwozie oparte na ramie, mocny sześciocylindrowy
silnik i stały napęd na cztery koła to pozycje obowiązkowe. Jako wartość dodaną wnosimy bezpieczeństwo, komfort, zwinność i ekspresyjną
stylistykę – innymi słowy wszystko, co wyróżnia
samochody Mercedesa. Chcemy w ten sposób
przyciągnąć nowych klientów, którzy nigdy dotąd
nie rozważali zakupu auta tego typu”.
(KW)

© MAN
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BEZZAŁOGOWY
POJAZD
ZABEZPIECZAJĄCY
AN we współpracy z siedmioma partnerami – przedsiębiorstwami przemysłowymi i placówkami naukowo-badawczymi – projektuje prototyp bezzałogowego
pojazdu, który będzie jeździć lub stać za maszynami
roboczymi pracującymi na autostradzie, zabezpieczając je przed nadjeżdżającymi samochodami.

M

nej przestrzeni. Systemowi czujników towarzyszą
układy bezprzewodowe transmisji istotnych danych między pojazdem roboczym a pojazdem zabezpieczającym.

Prace trwają już od dwóch lat. Wspiera je Federalny Urząd Drogowy Niemiec (BASt) i Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec
(BMWi).
(KW)

© Otto

Projekt przewiduje zastosowanie przede wszystkim podzespołów seryjnych zarówno w systemach normalnego sterowania, jak i do wdrożenia
funkcjonalnych aspektów bezpieczeństwa. Otoczenie pojazdu będzie rejestrowane za pomocą
systemów kamer i radarów w wersjach zbliżonych
do wyrobów seryjnych. Mają one odpowiadać
m.in. za identyfikację obiektów, pasów jezdni i wol-

JEDYNA TAKA DOSTAWA
o raz pierwszy w historii dostawy piwa do sklepu dokonał… całkowicie autonomiczny pojazd – taki komunikat wydały w październiku
dwie amerykańskie firmy. Pierwsza to Otto, start-up projektujący
autonomiczne ciężarówki. Należy do Ubera, czyli właściciela aplikacji kojarzącej
pasażerów z kierowcami. Druga to AB InBev, największy na świecie producent piwa, właściciel m.in. marki Budweiser.

P

Rola człowieka w tej dostawie ograniczyła się do sprawdzenia załadunku
w ciężarówce i wciśnięcia przycisku start. Pojazd, w którym nikt nie siedział
za kółkiem, przywiózł ładunek z magazynu w Fort Collins przez zatłoczone
centrum Denver do Colorado Springs, pokonując ponad 200 km. Kierowca
co prawda był obecny w kabinie, ale przez całą trasę po prostu siedział
w części sypialnej. Na wszelki wypadek samochód był eskortowany przez
auta policyjne i inne ciężarówki należące do Otto.
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Dla obu firm był to na razie tylko event promocyjny. AB InBev nie wdraża
jeszcze automatycznych dostaw na wielką skalę, chociaż firma wyliczyła już,
że w samych Stanach Zjednoczonych taki ruch przyniósłby jej 50 mln dolarów oszczędności. Kierowcy wożący budweisera pokonują rocznie 450 milionów mil na amerykańskich drogach.
Przedstawiciele Otto zapewniają, że wkrótce będą gotowi, by wprowadzić
autonomiczne pojazdy do normalnego ruchu na autostradach.
O eksperymencie firma poinformowała na swoim blogu. Nie podała marki
ani modelu samochodu, jaki został wykorzystany. Wiadomo jedynie, że
ciężarówka została wyposażona w stworzony przez Otto system kamer,
radarów i czujników optycznych, które umożliwiły jej włączenie się w ruch
drogowy.
(KW)
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POWSTAŁA
POLSKA GRUPA
MOTORYZACYJNA
GM to pierwsze w kraju stowarzyszenie
zrzeszające wyłącznie przedsiębiorstwa
z branży motoryzacyjnej z polskim kapitałem. Wśród firm założycielskich są głównie firmy
z Podkarpacia: PZL Sędziszów Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Sanok Rubber Company, Pelmet, SPlast, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe NABOR Grażyna Naborczyk,
Grupa Eko-Karpaty, Prywatny Ośrodek Maszynowy, GUMAT Róg Pawlikowski, Jasłomet PPH
Furtek-Lipiecki. Ich wspólnym celem jest chęć
produkowania i sprzedaży wyrobów motoryzacyjnych pod własną, polską marką.

© eucar.be

P

DOROCZNA KONFERENCJA EUCAR
a początku listopada ponad 200 ważnych graczy w branży motoryzacyjnej
spotkało się w Brukseli na dorocznej
konferencji członków rady EUCAR (European
Council of Automotive R&D). Rada zajmuje się
koordynacją i wspieraniem prac badawczo-rozwojowych, projektami innowacyjnymi. Jej członkowie, a są nimi przedstawiciele największych
koncernów motoryzacyjnych, uczestniczą w wielu
wspólnych programach badawczych organizowanych przez radę.

N

Podczas konferencji nieustanie podkreślano,
jak ważny dla gospodarki Europy jest jej przemysł motoryzacyjny. Koncerny wydają 44 miliardy euro na prace badawczo-rozwojowe co
roku i są pracodawcami dla 12 milionów Euro-

pejczyków. Rozwój motoryzacji przekłada się też
bezpośrednio na jakość życia w Europie – mowa
tu np. o emisji dwutlenku węgla i poprawie
bezpieczeństwa na drogach.
„Innowacje bardzo przyspieszyły, rozwój technologiczny jest niezwykle szybki” – podkreślał
Vladimir Šucha, dyrektor generalny komisji europejskiej zajmującej się sprawami nauki.
Według Rona Borsbooma z DAF Trucks słowa
klucze, które określą przyszłość motoryzacji, to
automatyzacja i łączność. Dodał też, że zastosowanie technologii rodzi wiele pytań, na które trzeba
znaleźć odpowiedzi. Tu potrzebne jest wsparcie
komisji europejskich, ponieważ przemysł nie
może na nie odpowiedzieć sam.
(KW)

„Rynek części motoryzacyjnych w Polsce jest
zdominowany przez międzynarodowe koncerny.
Jeśli zaczniemy działać w ramach jednego zrzeszenia, łatwiej będzie stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi naszych firm” – podkreśla Adam
Sikorski, prezes PZL Sędziszów i zarządu PGM.
Polska Grupa Motoryzacyjna chce m.in. proponować zmiany w dziedzinie legislacji, rozwijać
współpracę w zakresie badań i rozwoju, zwiększać świadomość klientów, że polskie wyroby
charakteryzują się tak samo dobrą jakością jak produkty zagranicznych marek.
(KW)

PRODUCENT NACZEP
CIMC NA TARGACH
TRANSPOLAND
dniach 8–10 listopada br. już po raz
czwarty odbyły się w Warszawie
Międzynarodowe Targi Transportu
i Logistyki TransPoland. Jednym ze 140 wystawców był polski przedstawiciel firmy CIMC
Vehicle (chiński producent drogowych środków
transportu) – spółka CIMC Trailer Poland. Na targach premierowo prezentowano dwie montowane w Gdyni naczepy: kurtynową CIMC CS-U,
mającą być produktem, który przyniesie największą
sprzedaż, oraz podkontenerową CIMC SC03 40’.
Naczepa kurtynowa ma nitowaną stalową ścianę
przednią, również ze stali są dwuskrzydłowe drzwi
tylne. Najważniejsze komponenty pochodzą od zna-

© K. Biskupska

W

nych producentów: dach przesuwny od firmy Versus, nogi podporowe od Jost – Weweller. Osie dostarczają firmy SAF lub BPW, pneumatykę Wabco,
system oświetlenia zapewnia Hella, a opony dostarcza Hankook. Pojazd ma w standardzie certyfikaty: EN 12642XL, napojowy oraz oponowy.
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Jak zapewniał Michał Rzoska, dyrektor operacyjny CIMC Vehicle na Europę Wschodnią,
dzięki standaryzacji produktów można było obniżyć koszty jednostkowe produkcji naczepy i tym
samym zaoferować ją klientom w korzystnej
cenie.
(KB)
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Kurtynowe nowości
na IAA 2016
Na wrześniowych targach IAA w Hanowerze pojawiło się wiele interesujących
nowości w segmencie naczep. W naszym przeglądzie skoncentrujemy się na
naczepach kurtynowych, skrzyniowych i skrzyniowo-plandekowych.

Fliegl
Green Road – czyli zielona droga – to
przewodni motyw targowej ekspozycji
Fliegl Trailers. Hasło nawiązuje do koniecznego połączenia ekonomiki eksploatacji z aspektami związanymi z ekologią. Stąd na stoisku targowym Fliegla
dominowały zielone akcenty, wliczając
w to opony wystawianych pojazdów.
Pokazane na IAA dwa okręty flagowe
Fliegla z rodziny Twin 200 to dwuosiowe
naczepy kurtynowe Roadrunner i Me-

© Fliegl

nowościach przygotowanych przez
najważniejszych producentów naczep na tegoroczne targi pojazdów
użytkowych IAA w Hanowerze pisaliśmy
przy okazji relacji z pokazów przygotowanych dla mediów branżowych jeszcze
przed targami. Warto jednak dokonać
nieco bardziej ogólnego przeglądu, zwłaszcza że część liczących się producentów
europejskich swoje premiery pokazała
dopiero na targowych stoiskach.

Roadrunner Twin 200 oraz Megarunner Twin 200 to dwuosiowe naczepy kurtynowe
Fliegl przygotowane z myślą o transporcie ładunków głównie objętościowych

garunner. Producent uzasadnia, iż skoro
90% przewozów dotyczy ładunków nieprzekraczających 25 t, to wykorzystanie
3 osi nie jest konieczne. Testy nadzorowane przez DEKRA wykazały zużycie
paliwa niższe o 2,4 l/100 km w przypadku zestawu z naczepą 2-osiową w porównaniu z tradycyjną kombinacją z pojazdem 3-osiowym. Zastosowanie tylko
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dwóch osi daje możliwość uzyskania oszczędności związanych z niższymi opłatami drogowymi i mniejszym zużyciem
paliwa na poziomie 6600 euro rocznie.
Naczepa RoadRunner Twin 200 była
w pewnym sensie prototypem, gdyż w pojeździe tym wprowadzono nową strukturę podwozia oraz system Quick Curtain, w którym kurtyna ma prowadzenie
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Kögel

© D. Piernikarski

Ciekawą propozycją jest niewątpliwie naczepa Kögel Cargo
Rail RoRo przygotowana do wykorzystania nie tylko w transporcie drogowym, ale również intermodalnym – do przewozu
koleją i promami morskimi. Ta ważąca ok. 7300 kg naczepa
w swej najnowszej wersji została poddana zmianom pozwalającym na intensywną eksploatację w transporcie łączonym.
Rama została wzmocniona z myślą o przewozach kolejowych,
natomiast wprowadzone wzmocnienia diagnonalne pomiędzy
podłużnicami ramy i ramą zewnętrzną zwiększają wytrzymałość pojazdu po zamocowaniu na pokładzie promowym.
Klientów poszukujących pojazdów o maksymalnej ładowności może zainteresować naczepa Kögel Light plus. W porównaniu z modelem poprzedniej generacji masę własną obniżono
o ok. 335 kg – minimalna masa własna pojazdu wynosi tylko

Testy nadzorowane przez DEKRA wykazały zużycie paliwa niższe
o 2,4 l/100 km w przypadku zestawu z naczepą 2-osiową Fliegl
Roadrunner Twin 200 w porównaniu z tradycyjną kombinacją
z pojazdem 3-osiowym

reklama

© Kögel Trailers

zarówno w części górnej, jak i dolnej. Kurtynę można przesuwać do przodu i do tyłu, dostępne są certyfikaty dotyczące
przewozu napoi i w przeciwieństwie do innych podobnych
rozwiązań na rynku system Quick Curtain bezproblemowo
współpracuje z podnoszonym lub przesuwnym dachem. Napinanie kurtyny odbywa się automatycznie, więc zbędne staje
się żmudne napinanie klamer i pasów. Naczepa Roadrunner
Twin 200 była również wyposażona w ultradźwiękowy system bezpiecznego dokowania Haldex Soft Docking. Z kolei
w naczepie Megarunner Twin 200 demonstrowano centralny
system Quick Lock służący do szybkiego blokowania kurtyny.
Obie naczepy wyposażono w nowe rozwiązanie ochrony tylnej belki – Heavy Blocker. Dostępne są 3 wersje wyposażenia:
konwencjonalne bez elementów dodatkowych (poduszki gumowe), z dodatkowymi odbijaczami rolkowymi oraz z dodatkowymi poduszkami ochronnymi mocowanymi sworzniami
w specjalnych gniazdach.

Naczepa Kögel Cargo Rail RoRo stanowiła część większego zamówienia
złożonego przez holenderskiego przewoźnika (firma CLdN Cargo) i w tej
specyfikacji płyta ślizgowa oraz płyta pod sprzęgiem miały grubość
10 mm, zamontowano 4 pary pierścieni mocujących o nośności do 10 t,
wprowadzono 2 zawory do obsługi instalacji pneumatycznej
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W naczepie Kögel Light Plus
przeprojektowano całą konstrukcję ramy: dzięki wykonaniu
z wysokowytrzymałej stali drobnoziarnistej jest lżejsza, nieco
gęściej zostały rozmieszczone
poprzeczki, zastosowano również własne osie KTA

4775 kg, a w wyposażeniu standardowym jest to 5145 kg. Wprowadzenie nowej ramy o wysokości 120 mm w części
przedniej pozwoliło również na zwiększenie wysokości we wnętrzu. Ciężar
naczepy udało się obniżyć, wprowadzając
wiele elementów konstrukcyjnych wykonanych seryjnie z aluminium. Wśród
nich znajduje się ściana przednia wraz
ze słupkami narożnymi, cały portal tylny
i drzwi tylne. Przeprojektowano również
całą konstrukcję ramy zasadniczej: rama
wykonana z wysokowytrzymałej stali
drobnoziarnistej (klasy S700) jest lżejsza, nieco gęściej zostały rozmieszczone
poprzeczki. Uzyskaniu niskiej masy całej
naczepy sprzyja zastosowanie lekkiego
wyposażenia, takiego jak felgi z aluminium, aluminiowe nogi podporowe i zbiorniki na sprężone powietrze.

Krone
Krone w tym roku nie zorganizowało
prezentacji produktowej poprzedzającej
targi IAA, zatem ze wszystkimi nowościami można było się zapoznać dopiero
na stoisku i podczas konferencji prasowej.
Modernizacje i premierowe nowości obejmowały całe portfolio produktowe, począwszy od zabudowy kurierskiej montowanej na samochodach dostawczych
(tzw. KEP), a na naczepie chłodniczej
skończywszy.

Na uwagę zasługuje z pewnością
krótka naczepa do przewozu stali w kręgach (z tzw. coil-muldą) Coil Liner Compact. Masa własna pojazdu jest mniejsza niż 5000 kg – w ten sposób zwiększa
się ładowność, która pozwala na transport szczególnie ciężkich zwojów blachy lub większych ilości ciętej taśmy. Coil
Liner Compact jest udoskonaleniem
sprawdzonej w praktyce naczepy Coil
Liner Ultra. Istotna zmiana to zmniejszenie długości pojazdu do 10 m, kanał
na zwoje został skrócony do długości
6,3 m. Kolejną cechą szczególną pojazdu
jest nowy system Vario Coil, który jest
innowacyjnym rozwiązaniem firmy Krone
do indywidualnego zabezpieczania ładunku zwojów. Nowy system zabezpieczania ładunku oparty jest na dwóch
bocznych szynach rastrowych w podłodze.
Ponieważ dzięki szynom zwoje lub cięte
taśmy o wszelkich wymiarach i masie
można umieszczać na środku ciężkości
pojazdu, nie jest konieczne typowe zabezpieczanie kłonicami. Szyna rastrowa
umożliwia zmienne rozmieszczanie belki

© D. Piernikarski

Krone Profi Liner Efficiency to wspólny projekt firm
Krone i Mercedes-Benz – oczekiwany efekt to zużycie
paliwa w transporcie dalekobieżnym niższe o 20%

nośnej i wzmocnień w odstępie 200 mm.
Zabezpieczenie ładunku odbywa się za
pomocą kłonic wtykanych, które z kolei
są wspierane przez podpory.
Istotnym wydarzeniem targowym
była światowa premiera nowej naczepy
Krone Profi Liner Efficiency połączona
z rozpoczęciem jej sprzedaży. Był to efekt
wspólnego projektu firm Krone i Mer-

© Krone

Długość naczepy Krone Coil Liner
Compact zmniejszono do 10 m,
a kanał, w którym umieszczana jest
stal w kręgach, skrócono do 6,3 m
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Naczepa S.CS Universal Executive to nie
tylko sam pojazd, ale również cały pakiet
usług okołoproduktowych i dodatkowy
osprzęt w standardzie

niami S.KO Cool Executive (naczepa,
pakiet obsługowy, agregat chłodniczy).
Ponieważ propozycja ta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony klientów,
na IAA producent zaproponował pakiet
Executive również klientom kupującym
naczepy kurtynowe S.CS Universal.
Pakiet w przypadku naczep w wersji
S.CS Universal Executive obejmuje naczepę kurtynową wyposażoną w agregaty jezdne Rotos oraz opony Schmitz
Cargobull. Istotnym elementem jest również pełny pakiet obsługowo-naprawczy
obejmujący obsługę okresową naczepy
i ogumienia, a także obsługę osprzętu te-

reklama

cedes-Benz. Głównym jego celem było
przygotowanie zoptymalizowanego zestawu drogowego. Naczepa została wyposażona w pakiet poprawiający właściwości aerodynamiczne, natomiast ciągnik
– Mercedes Actros – skonfigurowano tak
(oczywiście także dodając pakiet aerodynamiczny), aby możliwe było uzyskanie
jak najniższego spalania. Na pokładzie
znalazł się m.in. silnik OM 471 drugiej
generacji spalający do 6% paliwa mniej,
tempomat aktywny ACC z systemem
PPC (Predictive Powertrain Control, spalanie niższe do 5%) oraz opony o niskim
oporze toczenia (klasy A), obniżające spalanie o kolejne 4%. Oczekiwany łączny
efekt to spalanie mniejsze nawet o 20%
w transporcie dalekobieżnym. Zostało
to potwierdzone przez pięciu wybranych
klientów podczas testów Efficiency Run
przeprowadzonych w 2016 r. Punktem
odniesienia były wyniki analogicznych
testów przeprowadzone w 2014 r.

Schmitz Cargobull
System współpracy z klientami proponowany przez Schmitz Cargobull to nie
tylko sam pojazd, ale również cały pakiet
usług okołoproduktowych, począwszy
od konfiguracji zoptymalizowanego zadaniowo środka transportu, poprzez finansowanie, a na kontraktach obsługowo-naprawczych skończywszy. Całość tworzył
pakiet Executive, który do tej pory oferowany był opcjonalnie wraz z chłod-
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konfiguracja pojazdu zostanie dokonana
przez klienta w oparciu o system modułowy. Klient ma możliwość wyboru spośród wielu pakietów wyposażenia opcjonalnego, zatem pojazd w większości
przypadków będzie zgodny z oczekiwaniami użytkownika, pewne ograniczenia
dotyczą np. kolorystyki czy ogumienia.
Pojazdy produkowane i odbierane są
w fabryce w Altenberge.

© Schmitz Cargobull

Schwarzmüller
Schwarzmüller zaprezentował na IAA
kilka interesujących pojazdów: w całości
aluminiową naczepę z ruchomą podłogą
wyposażoną w drzwi boczne (rozwiąza-

lematycznego oraz pomoc w przypadku
awarii na drodze na terenie całej Europy.
Dopełnieniem oferty jest dodatkowe wyposażenie: system monitoringu ciśnienia
w ogumieniu zintegrowany z systemem
telematycznym naczepy, nowa, w całości
klejona, podłoga w naczepie i oczywiście
sam pakiet telematyczny Schmitz Cargobull Telematics. Zamówienie można
skompletować w ciągu 18 godzin. Możliwość skorzystania z oferty finansowania
fabrycznego jest opcjonalna.
Wraz z naczepą S.CS Universal Executive klient otrzymuje zatem kompletny
pojazd wraz z bogatą ofertą okołoproduktową o dużej przejrzystości zasad
zakupu i konfiguracji, dający możliwości

© Schwarzmüller

Producent deklaruje 18-godzinny okres
dostawy naczepy S.CS Universal z pakietem
Executive, o ile zostanie ona skonfigurowana
ze standardowych komponentów systemu
modułowego

Naczepa kurtynowa Schwarzmüller Ultralight 3 in 1 może być wykorzystywana do transportu
normalnych ładunków spaletyzowanych, papieru w rolach oraz stali w zwojach

uzyskania dużych oszczędności w obszarze TCO. Pakiet Executive do naczep
kurtynowych będzie oferowany początkowo dla klientów niemieckich, z krajów
Beneluksu i Węgier. Rozszerzenie na
pozostałe kraje europejskie ma nastąpić
dość szybko.
Schmitz Cargobull zapewnia, iż jest
w stanie dostarczyć pojazd w ciągu 18
godzin od momentu złożenia zamówienia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy

nie pozwala na przewóz materiałów sypkich lub spaletyzowanych), izolowaną
termicznie wywrotkę do asfaltu z muldą
i ramą aluminiową, rozsuwaną naczepę
niskopodwoziową. W interesującym nas
obszarze tematycznym znalazła się naczepa kurtynowa Ultralight 3 in 1, która
może być wykorzystywana do transportu
normalnych ładunków spaletyzowanych,
papieru w rolach oraz stali w zwojach.
Pojazd ma zakrywaną coil-muldę, a podłogę wyposażono w szyny transportowe
systemu Joloda (do przesuwania roli papierowych). Wykonanie pojazdu w takiej
konfiguracji wymaga zaangażowania konstrukcyjnego i dużej precyzji w procesach
technologicznych związanych z przygotowaniem podwozia. W przeciwnym razie ładunek transportowany na rolkach
będzie zaczepiać o pokrywę muldy lub
o źle wpasowane szyny. Dodatkową nowością w naczepie Ultralight 3 in 1 jest

© D. Piernikarski

Naczepa Schwarzmüller Ultralight 3 in 1 ma zakrywaną coil-muldę, podłogę wyposażono w szyny transportowe systemu Joloda, dodatkową nowością jest
system Quick-Slider pozwalający na otwarcie lub
zamknięcie kurtyny w czasie poniżej 10 s
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system Quick-Slider pozwalający na
szybkie otwarcie lub zamknięcie kurtyny w czasie poniżej 10 s.

Wecon

© D. Piernikarski

Wecon to innowacyjny producent
specjalizujący się w zintegrowanych rozwiązaniach dla branży logistycznej – flagowym produktem są nadwozia wymienne z rodziny Imperator.
Nadwozia wymienne przeznaczone
do zastosowania w transporcie bimodalnym (kolejowo-drogowym) Wecon Imperator występują w 4 wariantach. Imperator Classic to wymienna jednostka

© D. Piernikarski

Podwozie Wecon Imperator-Ultra waży tylko 3500 kg,
a kompaktowa zabudowa 4200 kg – po połączeniu
z typowymi ciągnikami siodłowymi pozwala to na uzyskanie ładowności rzędu 29,1 t

Nowa jednostka ładunkowa Wecon Imperator-Ultra ma być produktem konkurencyjnym
wobec naczep typu mega

ładunkowa specjalnie przystosowana do
transportu napojów (skrzynki i beczki) –
we wnętrzu zmieszczą się 34 palety.
Imperator Coil-Carrier to z kolei 40-stopowa jednostka ładunkowa przystosowana do transportu stali w kręgach. Po
zakryciu muldy można przewozić również inne ładunki, we wnętrzu zmieści
się do 29 palet. Coil-mulda ma długość
8,5 m, jej nośność wynosi 30 t. Nadwozie Imperator T-Clan Automotive to jednostka ładunkowa o wysokości wnętrza
2970 mm (z zewnątrz 3200 mm) i szerokości wewnętrznej 2480 mm, w której można przewozić wykorzystywane
w przemyśle motoryzacyjnym skrzyniopalety (gitterboxy) ustawiane na 3 poziomach. Pojemność ładunkowa: 34 miejsca
paletowe. Imperator T-Clan Prototype to
nadwozie z jedną ścianą i dachem wykonanymi z paneli izolacyjnych. Lewa

ściana wykonana została w postaci systemu paneli przesuwnych, co w połączeniu z podnoszonym dachem pozwala na
szybki za- i rozładunek z boku. Wysokość
wewnętrzna to 2940 mm, ponieważ
podłoga z ramą ma wysokość zaledwie
180 mm, we wnętrzu uzyskano 3160 mm
wysokości, zachowując jednocześnie zgodność z „kolejową” normą C71. Nadwozie
T-Clan Automotive może być transportowane po drogach po połączeniu z ciągnikami typu low deck o wysokości siodła
850 mm. Cała rodzina nadwozi wymiennych Imperator przekonuje użytkowników
swoją wytrzymałością, niską masą własną
oraz ładownościami sięgającymi 29 t.
Pokazana przez Wecon na targach
IAA nowa jednostka ładunkowa Imperator-Ultra to propozycja dla przewoźników chcących realizować zoptymalizowane kosztowo zadania transportowe.
Koncepcja nadwozia o maksymalnej wysokości wewnętrznej połączonego z podwoziem podkontenerowym o minimalnej wysokości wywodzi się z dotychczas
produkowanych przez Wecon nadwozi

wymiennych Imperator i jak tamte powstała w ramach projektu badawczego
Tellisys zrealizowanego przez Wecon we
współpracy z uniwersytetem technicznym w Aachen (RWTH Aachen). Celem
projektu było skonstruowanie nadwozia wymiennego stosowanego w transporcie bimodalnym, o pojemności wnętrza zbliżonej do 100 m3. Nadwozie to
powinno stanowić produkt konkurencyjny w stosunku do naczep typu mega.
Podwozie waży tylko 3500 kg, a kompaktowa zabudowa – 4200 kg. Po połączeniu z typowymi ciągnikami siodłowymi pozwala to na uzyskanie ładowności
rzędu 29,1 t. We wnętrzu nadwozia (długość 13 620 mm) znajduje się miejsce
na 34 europalety, a większa niż typowa
dla naczep ładowność pozwala na wygodny przewóz tak kłopotliwych ładunków, jak np. pojemniki z napojami, bez
obawy o przekroczenie ładowności dopuszczalnej. Imperator-Ultra ma długość
45 stóp, maksymalną wysokość wnętrza
udało się uzyskać, m.in. wprowadzając
ramę o wysokości 180 mm i, co istotne,
utrzymując wymaganą sztywność konstrukcji. Kontener dopuszczony jest do
przewozów kolejowych, a gdy jest pusty,
może być składowany dwupoziomowo.
Standardowe wyposażenie obejmuje
np. manualnie podnoszony dach (skok
300 mm). Podłoga ma wytrzymałość pozwalającą na wjazd do wnętrza wózkiem
widłowym o nacisku na oś do 7 t.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Lżejsze. Mocniejsze.
Bardziej lśniące

©
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Oprócz pięknego wyglądu felgi Alcoa zaspokajają
wszystkie wymagania ich użytkowników
w codziennej pracy, oferując osiągi
przewyższające osiągi felg konkurencyjnych
marek. Jeśli wciąż jesteś nieprzekonany,
to proponujemy krótkie zapoznanie się
z ich niewątpliwymi zaletami.

elgi Alcoa z kutego aluminium są nawet
o 47% lżejsze od felg stalowych w tym samym rozmiarze. W praktyce przekłada się
to na obniżenie ciężaru ciągnika z naczepą o 228–
394 kg. Chyba warto wziąć takie korzyści pod
uwagę? Oznacza to większą rentowność związaną
z transportem większego ładunku.
Felgi Alcoa są wyjątkowo mocne i aż pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych. Wyniki testów wykazały, że felga stalowa odkształca się
o 5 cm przy obciążeniu 13 600 kg, natomiast
felga Alcoa odkształca się dopiero przy obciążeniu
71 200 kg. Uznany w branży motoryzacyjnej japoński test JWL jest kolejnym przykładem dowodzącym wyższości felg Alcoa nad innymi produktami. Badanie to polega na symulacji najechania
ciężarówki jadącej z prędkością 50 km/h na wysoki krawężnik. W badaniu tym również na ogumione koło opuszcza się obiekt o masie 910 kg.
Podczas gdy felgi Alcoa wychodzą z tej próby bez
szwanku, felgi stalowe ulegają znacznej deformacji
połączonej ze zniszczeniem opony.

Inne niż wszystkie
Dobre przewodnictwo cieplne i mniejsze bicie
promieniowe felg Alcoa lepiej chroni opony. Podczas jazdy felgi Alcoa są o 22°C chłodniejsze niż
felgi stalowe, co ma niebagatelny wpływ na
przedłużenie żywotności ogumienia.
Należy też wspomnieć, że aluminiowe felgi Alcoa
obniżają zużycie paliwa. Wyniki pomiarów zużycia
paliwa flot pojazdów ciężarowych poruszających
się po europejskich drogach są bardzo zachęcające. Oszczędność paliwa dzięki zastosowaniu
felg aluminiowych sięga nawet 2%. W skali roku
to duże oszczędności.
Ładnie wyglądające felgi Alcoa, które zaspokajają
wymagania użytkowników, są dostępne w trzech
wariantach wykończenia: aluminium szczotkowanym, LvL ONE i Dura-Bright. Dura-Bright EVO to
wyjątkowo łatwe w utrzymaniu felgi o przepięknym połysku. Do ich konserwacji wystarczy woda
z dodatkiem łagodnego detergentu. Trzeci wariant
wykończenia, czyli Dura-Bright, nie jest powłoką,
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lecz specjalną, opatentowaną przez Alcoa techniką obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki
której zewnętrzne wykończenie staje się integralną
częścią felgi. Powierzchnia felgi nie jest podatna
na odpryskiwanie, pękanie, łuszczenie i korozję,
jak w przypadku tradycyjnych powłok. Powłoka na
zwykłych felgach aluminiowych to zazwyczaj warstwa spiekanego proszku, którą pokrywa się powierzchnię felg. W miejscu zadrapania takiej
powłoki do metalu przenika woda i sól, co prowadzi
do korozji i w efekcie do zniszczenia felgi. Opatentowane wykończenie felg Alcoa Dura-Bright
wnika w aluminium, tworząc warstwę ochronną,
która staje się integralną częścią felgi.

Więcej niż tylko felgi
Warto też dodać, że Alcoa ma w swojej ofercie
bogaty asortyment akcesoriów i środków do pielęgnacji felg. Znajdziemy wśród nich m.in. środek
czyszczący do felg Dura-Bright, smary do otworów piast i zaworów czy nakładki na nakrętki.
Wszystkie akcesoria Alcoa są dostępne w sieci
dystrybutorów produktów Alcoa Wheels.
Dystrybutorami produktów Alcoa na Polskę są
firmy Krysgum (+48 512 72 56 86, e-mail: k.piotrowska@krysgum.com.pl, www.felgikrysgum.pl)
oraz RI-FA Handel Częściami Samochodowymi
sp. z o.o. Polska (+48 602 196 125, e-mail:
rifa.kaluza@rinnen.pl). Więcej informacji na stronie www.alcoawheelseurope.com.
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Siedem naczep mega
pod megalupą

Dariusz Piernikarski

Międzynarodowe dziennikarskie jury konkursu Trailer Test International,
organizowanego już po raz szósty z inicjatywy niemieckiego magazynu „KFZ-Anzeiger”,
dokonało w połowie października wnikliwej oceny siedmiu naczep typu mega
dostarczonych przez czołowych europejskich producentów.

onad 87% ładunków w transporcie dalekobieżnym przewożonych
jest za pomocą zestawów drogowych składających się z ciągnika i połączonej z nim naczepy. W zależności od
rodzaju ładunku mamy również do czynienia z różnymi rodzajami naczep. Do
najczęściej wykorzystywanych należą
oczywiście naczepy kurtynowe (plandekowe), ale spotykamy również wersje
skrzyniowo-plandekowe, platformowe
(o całkowicie płaskim pokładzie bez burt
i stelażu, furgonowe – w tym chłodnicze,
samowyładowcze (wywrotki), cysterny
i silosy. Ta krótka lista nie wyczerpuje
oczywiście możliwości.

Od lat w ramach konkursu Trailer
Test International dokonywane są oceny
i porównania tych różnorodnych środków
transportu. W porównaniu z klasycznymi testami samochodów osobowych
czy nawet ciężarówek, w tym dalekobieżnych zestawów ciągnik–naczepa, wygląda to jednak zdecydowanie inaczej.
Standardowa naczepa ma wymiary wewnętrzne 13 620 × 2480 × 2700 mm
(długość × szerokość × wysokość) i ładowność rzędu 27 t. Dziennikarz motoryzacyjny zajmujący się samochodami
osobowymi czy dostawczymi poświęci
w swej relacji niewiele miejsca na opis
miejsca do przewożenia ładunku – w przy-
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padku testu to właśnie stanowi istotę zagadnienia. Oczywiście nie bez znaczenia
są pozostałe elementy tworzące konstrukcję: rama nośna, układ jezdny czy osprzęt
w postaci nóg podporowych, zawieszenia pneumatycznego czy agregatów jezdnych wraz z układem hamulcowym.
Piszący te słowa dzięki uprzejmości
Wielton SA był obecny podczas ostatniego dnia pomiarów (naczepy były oceniane w porządku alfabetycznym), niestety wówczas na terenie samochodowego
ośrodka szkoleniowego w Dortmundzie,
gdzie zgromadzone zostały wszystkie
pojazdy, panowała bardzo „niepomiarowa” pogoda – po prostu lał deszcz.

.eu
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Przewodniczącym jury jest doskonale znany na rynku europejskim dziennikarz, autor ukazującego się co dwa lata
„Trailer Journal” będącego kompendium
wiedzy o naczepach, „naczepowy” specjalista – Folkher Braun. Słowem – fachowość i rzetelność testu porównawczego gwarantowane. W tegorocznej
edycji konkursu Trailer Test International wzięły udział naczepy mega następujących marek i typów:
• Fliegl SDS 350 Megarunner,
• Kässbohrer K.SCS M,
• Kögel Mega,
• Krone Mega Liner SDP 27 eLG4-CS,
• Schmitz Cargobull S.CS 24/L – 13.62
Mega,
• Schwarzmüller RH80,
• Wielton NS-3 KM / M2_950.
W tabeli nr 1 zebrano najważniejsze
dane dotyczące mas i wymiarów testowanych naczep.

widują jazd testowych. Badania pojazdu
obejmują zarówno ocenę wizualną (np.
jakość montażu płyt podłogowych, zabezpieczenia antykorozyjne itp.), testy
funkcjonalne (rozsuwanie kurtyny, podnoszenie dachu, rozsuwanie kłonic), jak
i pomiary za pomocą specjalistycznych
przyrządów (np. pomiar siły wymaganej
do odsunięcia kurtyny, odczyty zarejestrowanych parametrów roboczych i zapamiętanych kodów błędu układu zawieszenia pneumatycznego i układu
hamulcowego).

Dysponując
naczepami różnych marek, można było dokonać
licznych porównań bezpośrednich: na zdjęciu dwa
różne warianty odblokowywania naciągu
kurtyny

Przeprowadzająca te wszystkie operacje ekipa jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt, narzędzia warsztatowe
i akcesoria takie jak np. pasy do mocowania ładunku, które z trudem mieszczą
się w ładowni małego dostawczaka, takiego jak Kangoo, Citan czy Caddy.
Wszystkie pomiary są wykonywane bardzo skrupulatnie – łącznie ocenie podlegało ponad 100 parametrów mierzalnych i niemierzalnych, wyniki notowane
w specjalnie do tego zaprojektowanych
arkuszach pomiarowych, a jednej naczepie poświęcić trzeba od 4 do 7 godzin.
Kto wie, czy nie najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości porów-

Ocena w każdym detalu
W ogólnym ujęciu sprawa jest bardzo prosta. Musimy dysponować kompletną naczepą, która zostanie poddana
wnikliwej ocenie w warunkach stacjonarnych, gdyż, co ciekawe, reguły konkursu Trailer Test International nie prze-

Długość wewn., mm
Szerokość wewn., mm
Wysokość wewn.
przód, mm
Wysokość wewn.
tył, mm
Boczna wysokość
załadunku, przód, mm
Boczna wysokość
załadunku, tył, mm
Wysokość sprzęgu, mm

29 200
13 650
2480
2900/ 3000
3000
2760/2860
2860
910

6500 ±3%
28 500
13 610
2480
2950
2920
–
–
950 / 980

39 000
6679 2
28 321
13 620
2480
2875/3000
2810/2860
2735/2860
2810/2860
910

36 000
39 000
6500
29 500
13 620
2480
2860
2860
–
2845
975

S.CS 24/L –
13.62 Mega
36 000
39 000
6609 2
29 391
13 620
2480
2900
2900
2750
2750
985

Schwarzmüller
RH80
35 000
39 000
6300
28 700
13 620
2480
2945
2945
2790
2790
960

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

Ładowność
dopuszczalna, kg

5800

–

35 000

Mega Liner SDP
27 eLG4-CS

Schmitz Cargobull

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

Masa własna1, kg

–

35 000

Mega

Krone

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

Maksymalna masa
całkowita, kg

35 000

K.SCS M

Kögel

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

Dopuszczalna masa
całkowita, kg

SDS 350
Megarunner

Kässbohrer

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

Model

Fliegl

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

Producent

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

Tabela 1. Najważniejsze dane techniczne naczep
Wielton
NS-3 KM /
M2_950
36 000
–
6250 ±2%
29 750
13 620
2480
2925
2925
2785
2785
950

Uwagi: 1 Masa własna w wyposażeniu standardowym, 2 Masa własna pojazdu dostarczonego do badań
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Pasy te same,
ale różne ramy zewnętrzne i różne rozłożenie
otworów do mocowania pasów; drobne różnice mogą
mieć olbrzymie znaczenie praktyczne

nania Trailer Test International jest to,
że przeprowadzają go absolutni praktycy: niezależni dziennikarze, a niegdyś
zawodowi kierowcy, z wieloletnim doświadczeniem. Ich wnikliwym obserwacjom nie umknie żadna „niedoróbka”
czy też niepraktyczne rozwiązanie zaproponowane przez któregoś z producentów.
Zakres oceny obejmował m.in. cechy konstrukcyjne, w tym wymiary wewnętrzne i zewnętrzne, porównane do
danych dostarczonych w specyfikacji pojazdu, obecność poszczególnych elementów wyposażenia (standardowego
i dodatkowego) czy uzyskane przez produkt certyfikaty (np. zgodność z normą
EN 12642 XL). Badano również parametry mierzalne związane z codzienną
eksploatacją, np. siły niezbędne do odblokowania drzwi, przesunięcia plandeki, zakres regulacji dachu. Istotne były
również aspekty konstrukcyjne związane
z bezpieczeństwem ładunku, jak liczba
i rozstaw otworów mocujących we wnętrzu i na pomocniczej ramie zewnętrznej czy liczba desek rozpinanych między

kłonicami oraz codzienną wygodą obsługi, jak rozmiar i położenie uchwytów
wspomagających wchodzenie do wnętrza, szerokość i sposób montażu drabinki wejściowej, sposób montażu i obsługa koła zapasowego itp.

Rzut oka na wyniki
Wyniki pomiarów oraz komentarze
były precyzyjnie nanoszone w arkuszach
pomiarowych, wszystko dokumento-

wano również na zdjęciach. Trzeba dodać, że uczestniczący w ocenie dziennikarze starali się zachować maksymalny
obiektywizm. Istotne było również to, że
jeśli jakiś element konstrukcji czy wyposażenia był z punktu widzenia użytkownika (kierowcy – oceniającego jury)
zbędny, element ten był pomijany, bez
naliczania punktów. Nie zawsze było możliwe bezpośrednie porównanie pojazdów – przykładem może być np. nacisk
na dźwignię zamka drzwi niezbędny do

Wielton w konkursie Trailer Test International
uczestniczył po raz pierwszy – analiza wstępnych
wyników wskazuje, że mega Wielton NS-3
KM / M2_950 na tle konkurentów
wypadła bardzo dobrze

3,3
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147
3,2

47
158
3,4

S.CS 24/L –
13.62 Mega
45
108
2,4

Schwarzmüller
RH80
43
109
2,5

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

2,8

156

46

Mega Liner SDP
27 eLG4-CS

Schmitz Cargobull

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

Średnia ocena końcowa

131

47

Mega

Krone

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

Suma punktów

46

K.SCS M

Kögel

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

Liczba zmierzonych
parametrów

SDS 350
Megarunner

Kässbohrer

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

Model

Fliegl

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

Producent

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

Tabela 2. Zestawienie punktacji uzyskanej
podczas pomiarów parametrów mierzalnych
Wielton
NS-3 KM /
M2_950
42
152
3,5
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Wpięty tester
diagnostyczny –
za chwilę odczyt
błędów zapamiętanych
w sterowniku
EBS

ich otworzenia, ponieważ w innych pojazdach wykorzystywano dźwignie zintegrowane z uchwytem.
Każda naczepa uzyskiwała określoną
liczbę punktów przypisanych do różnych
zmierzonych parametrów. Punkty te następnie sumowano i dzielono przez liczbę
uwzględnionych parametrów – jak wcześniej wspomniano, nie we wszystkich przypadkach pomiar był wykonywany. W taki
oto sposób powstawał wynik uśredniony,
będący mierzalnym rezultatem testu.
W tabeli nr 2 przedstawiono punktację
uzyskaną przez poszczególne naczepy
biorące udział w teście.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że przedstawione w tabeli 2 wyniki nie są rezultatem końcowym Trailer Test International 2016, a jedynie podsumowaniem

pomiarów liczbowych – choć oczywiście
z patriotycznych względów bardzo cieszy wynik uzyskany przez naczepę Wielton. Końcowy wynik liczbowy należy
traktować w sposób pomocniczy, odnosi
się on bowiem tylko do jednego pojazdu
– uzasadnione są porównania pomiędzy
poszczególnymi naczepami dotyczące
identycznych parametrów. Ponadto punktacja tabelaryczna nie uwzględnia danych
technicznych pojazdów, zatem np. korzystna masa własna może istotnie zmienić cały ranking.
Ostateczny ranking jest również uzależniony od oceny parametrów niemierzalnych, opisywanych stosownymi komentarzami. Na rezultaty końcowe Trailer
Test International 2016 musimy więc
jeszcze trochę zaczekać, aż członkowie

Obserwacje praktyczne: naroże dachu przy słupku przednim – na zdjęciu z prawej widoczne
ucho pozwalające na zaczepienie pasa dodatkowo zabezpieczającego ścianę przednią przed
złamaniem w przypadku nagłego hamowania

jury uporają się ze wszystkimi komentarzami. Ostateczne wyniki opublikujemy oczywiście na łamach „Samochodów Specjalnych”.

Zdjęcia: © „KFZ-Anzeiger”

Summary
Trailer Test International was organized for the sixth time at the initiative of the German magazine
„KFZ-Anzeiger” in mid-October. International journalists made a careful assessment of seven mega semitrailers supplied by leading European
manufacturers. The chairman of the
jury is Folkher Braun – a well known
european journalist and the main
author of the bi-annual „Trailer Journal” which is a compendium of
knowledge about the trailers. The
participants of this year's edition of
the International Test Trailer were
mega trailers of the following brands
and types: Fliegl SDS 350 Megarunner, Kässbohrer K.SCS M, Kögel Mega,
Krone Mega Liner SDP 27 eLG4-CS,
Schmitz Cargobull S.CS 24/L – 13.62
Mega, Schwarzmüller RH80, Wielton
NS-3 KM / M2_950. Table 1 summarises main technical parameters of
the vehicles, and table 2 – scores
obtained during the measurement of
quantifiable parameters.
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Grupa EWT – generalny przedstawiciel firmy Schmitz Cargobull AG
w Polsce, Czechach oraz na Słowacji, a także stały przedstawiciel handlowy
marki Mercedes-Benz w Polsce i Czechach, zaprezentowała na targach IAA
w Hanowerze nowe rozwiązania transportowe.

rupa EWT proponuje swoim klientom
m.in. rozwiązania transportowe firmy
Schmitz Cargobull, pojazdy użytkowe
firmy Mercedes-Benz, a także indywidualne rozwiązania w zakresie usług serwisowych.
Dzięki centrom kompetencyjnym i biurom handlowym w Polsce, Czechach i na Słowacji Grupa
EWT może w dowolnym miejscu na terenie tych
krajów sprostać wszelkim potrzebom firm przewozowych. Wszystkie placówki Grupy znajdują się
w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych węzłów komunikacyjnych, a na obrzeżach dużych miast EWT
prowadzi dla klientów polskich, czeskich i międzynarodowych profesjonalne centra serwisu naczep. Poza warsztatami oferującymi kompleksową
obsługę klienci mają także do dyspozycji duży
magazyn oryginalnych części zamiennych. Dzięki
temu Grupa EWT utrzymuje wysoki poziom świadczonych usług serwisowych, gwarantuje pewność planowania i minimalizuje ryzyko wystąpie-

nia awarii. Centra kompetencyjne zapewniają nie
tylko rozwiązania transportowe, oferty serwisowe
i nowoczesne showroomy, lecz także dodatkowe
usługi dla kierowców: od specjalnych miejsc do
odpoczynku, poprzez ofertę wyżywienia, aż po
miejsca do spania.
„W ciągu ostatnich 21 lat za sprawą realizacji
szeroko zakrojonych inwestycji, innowacyjności
oraz dzięki wsparciu naszych wiernych klientów
i zaangażowanych pracowników udało nam się
osiągnąć wiele sukcesów. W celu dalszego wzmocnienia pozycji Grupy EWT jako jednego z wiodących
partnerów premium bardzo ważnym zadaniem
jest dla nas utworzenie w przyszłości nowych lokalizacji w Europie Centralnej i Wschodniej oraz
dalszy rozwój już istniejących oddziałów. Konieczne jest również rozszerzenie usług serwisowych” – tak kluczowe elementy strategii na rok
2020 przedstawił inż. Michał Žižák, członek zarządu EWT spol. s r.o.
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We wrześniu 2016 r. rozpoczęła się budowa nowej inwestycji w Brandýs nad Łabą w Czechach.
Rozbudowa i nowa inwestycja ma na celu umocnienie pozycji rynkowej obydwu przedsiębiorstw:
EWT spol. s r.o. i Hoffmann & Žižák spol. s r.o.
w Czechach, a także zoptymalizowanie usług serwisowych zarówno pod względem ilościowym, jak
i jakościowym.

EWT w Polsce
Na terenie Polski rozwiązania transportowe firmy
Schmitz Cargobull oferowane są za pośrednictwem
EWT Truck & Trailer Polska sp. z o.o., natomiast
pojazdy użytkowe firmy Mercedes-Benz za pośrednictwem Diesel Truck sp. z o.o.
EWT Truck & Trailer Polska zaprasza do swoich
centrów kompetencyjnych w Ołtarzewie k. Warszawy, Strykowie k. Łodzi, Gliwicach i Siedlcach,
oferując pełen zakres usług serwisowych i finan-

© D. Piernikarski

EWT, czyli siła innowacji

| PROMOCJA |

© Schmitz Cargobull

sowych oraz sprzedaż naczep. Od czasu utworzenia
firma wytrwale realizuje strategię kompleksowej
obsługi klientów, w której skład wchodzą takie
usługi jak sprzedaż naczep, finansowanie produktów, odkup naczep używanych, wynajem, usługi serwisowe oraz sprzedaż części zamiennych.
Obsługa serwisowa EWT Truck & Trailer Polska ma
na celu zagwarantowanie klientowi pełnego serwisu naczepy w cenie stałej miesięcznej zryczałtowanej opłaty. Dzięki temu możliwe jest
łatwiejsze planowanie wydatków związanych
z eksploatacją naczep Schmitz Cargobull.
Klienci decydujący się na zakup kontraktu serwisowego Schmitz Cargobull otrzymują gwarancję
wykonania naprawy naczepy, wliczając w to wymianę części eksploatacyjnych, takich jak opony,
okładziny hamulcowe, miechy powietrzne. Naj-

© K. Biskupska

W przypadku nowej naczepy wywrotki S.KI z aluminiową muldą skrzyniową i zakrzywioną ramą wysokość załadunku przy tej samej wysokości sprzęgania
została zredukowana o ok. 160 mm w porównaniu
ze standardowym modelem S.KI

Nowa naczepa wywrotka S.KI Volume AK
zostanie wprowadzona na rynek wiosną
2017 r. i będzie dostępna w wersjach z muldami o wielkości od 45 do 59 m3. Muldy
objętościowe będą nadal dostępne także
ze sprawdzoną prostą ramą podwozia

Firma EWT Truck & Trailer Polska rozwinęła również sieć autoryzowanych partnerów serwisowych Schmitz Cargobull na terenie całej Polski.
Prowadzi także kompleksowe szkolenia dla partnerów serwisowych oraz dystrybucję oryginalnych części do autoryzowanych stacji obsługi.

Nowość: naczepa z obniżoną ramą
ważniejszymi zaletami posiadania wspomnianego
kontraktu serwisowego są: gwarancja stałych
kosztów, możliwość wykonania napraw w jednym
z 700 autoryzowanych warsztatów w całej Europie, europejski 24-godzinny serwis, regularna kontrola i serwisowanie naczep.
Należy też dodać, że obsługa posprzedażna naczep Schmitz Cargobull w Polsce prowadzona
jest wyłącznie przez firmę EWT Truck & Trailer Polska. Centralny punkt obsługi znajduje się w CTC
w Ołtarzewie k. Warszawy.

Wprowadzając na rynek ulepszoną wersję naczepy wywrotki S.KI z aluminiową muldą skrzyniową, Schmitz Cargobull odpowiada na rosnące
zapotrzebowanie klientów na pojazdy do transportu
objętościowego, a w szczególności do przewozu
produktów rolnych.
Zaprezentowana w czasie targów IAA naczepa wywrotka S.KI Volume AK do transportu objętościowego z ramą zakrzywioną, wyposażoną w łabędzią szyję, charakteryzuje się niższą wysokością
załadunku bocznego przy tej samej objętości

muldy. Dzięki temu załadunek boczny za pomocą
ładowarek łyżkowych przebiega znacznie sprawniej oraz zmniejszone zostaje ryzyko powstania
uszkodzeń. Nowy model wywrotki daje jednocześnie większy zakres zastosowań oraz pozwala
uzyskać lepsze obciążenia użytkowe. Dzięki niżej
położonej krawędzi ładunkowej zoptymalizowane
zostają czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem palet przez tylne drzwi.
Zredukowanie wysokości całkowitej pozwala na
obniżenie środka ciężkości pojazdu. Zapewnia to
większą stabilność jazdy oraz większe bezpieczeństwo podczas wywrotu. W ten sposób łatwiejszy
jest również przejazd przez niższe bramy wszelakich hal, budynków gospodarczych oraz bezpieczne
podjeżdżanie pod stacje załadowcze systemów
silosowych.
W przypadku nowej naczepy wywrotki z ramą
zakrzywioną (typu gooseneck – łabędzia szyja) wysokość załadunku przy tej samej wysokości sprzęgania została zredukowana o ok. 160 mm. Jednocześnie ciężar własny wywrotki – w porównaniu
ze standardowym modelem S.KI z aluminiową muldą
skrzyniową o tej samej wielkości – mógł zostać
obniżony o 150 kg, przyczyniając się do podniesienia ekonomiczności użytkowania pojazdu.
Nowa naczepa wywrotka S.KI Volume AK zostanie wprowadzona na rynek wiosną 2017 r. i będzie dostępna w wersjach z muldami o wielkości
od 45 do 59 m3. Muldy objętościowe będą nadal dostępne także ze sprawdzoną prostą ramą
podwozia.
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Naczepy jeszcze
bardziej inteligentne

Dariusz Piernikarski

Łączność, mobilność i cyfryzacja – to idee, które rewolucjonizują świat transportu.
W ich wdrażaniu przodują oczywiście producenci finalni, ale równie wiele mają
do powiedzenia dostawcy komponentów oraz firmy niezależne.

Bosch: monitoring ładunku
zwiększa bezpieczeństwo
Poprawa wzajemnej łączności pomiędzy pojazdami a firmami transportowymi zwiększa bezpieczeństwo transportu towarów po drogach, a cały proces
zyskuje na pewności. W Europie kradzież ładunków z zaparkowanych pojazdów obciąża branżę kwotą rzędu 16
miliardów euro rocznie. Znaczącą pomocą
w rozwiązaniu tego problemu może być
system IoT Cloud, zaprezentowany przez
firmę Bosch na tegorocznych targach IAA
w Hanowerze. Zasada działania systemu

© Bosch

roponujemy subiektywny przegląd ciekawych nowości, które
pojawiły się (lub wkrótce pojawią) na rynku – tematem przewodnim
są rozwiązania usprawniające pracę kierowcy i czyniące eksploatację naczep
bardziej wydajną, bezpieczną i komfortową. Tym razem sięgnęliśmy po propozycje firm będących renomowanymi
dostawcami, ale niezwiązanymi z żadną
konkretną marką.

Ciężarówki przyszłości udostępnią firmom transportowym zakodowane dane w dowolnym
momencie – taka przejrzystość informacyjna pozwoli operatorom na bardziej efektywne
wykorzystanie flot i większą elastyczność w planowaniu nowych transportów – kluczowy
krok w eliminacji pustych przejazdów

IoT Cloud jest bardzo prosta: za każdym
razem, gdy dochodzi do otwarcia przestrzeni ładunkowej w naczepie, uruchomiony zostaje system czujników i następuje wysłanie stosownego komunikatu.
Jeśli ma to miejsce poza zaplanowanym
terminem, system generuje alarm – zawiadomiony zostaje kierowca i firma
spedycyjna.
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Nadawcy, odbiorcy i spedytorzy mogą
w jednakowym zakresie wykorzystywać
tę samą technologię, aby śledzić położenie ładunku. W czasie rzeczywistym udostępniane są informacje na temat rodzaju,
lokalizacji i stanu, w jakim znajduje się
przewożony towar. Dodatkowe informacje to np. temperatura przestrzeni ładunkowej oraz poziom występujących drgań.
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Wykorzystanie
systemu Bosch IoT
Cloud do monitorowania przewożonego ładunku daje
dostęp do informacji na temat
rodzaju, lokalizacji
i stanu przewożonych dóbr

System monitoruje zatem niemal wszystkie parametry, których zmiana mogłaby wpłynąć na stan i jakość przewożonego ładunku.
Począwszy od 2017 r. Bosch będzie
oferować również swój system TraQ,
który dostarczać będzie większej liczby
danych lokalizacyjnych na poziomie poszczególnych palet. Te połączone rozwiązania generują znacznie większą przejrzystość w łańcuchu logistycznym, skracają
czas dostawy i zwiększają elastyczność
reagowania w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

idem telematics konsoliduje dane
Należąca od 2012 r. do Grupy BPW
monachijska firma idem telematics GmbH
jest jednym z wiodących europejskich dostawców rozwiązań telematycznych dla
branży transportowej. Konsolidując dane
zebrane z ciągników siodłowych i naczep,
idem telematics może zaoferować użytkownikom spójny system obsługujący
kompletny zestaw ciągnik–naczepa. Przykładem jego wykorzystania może być
nowa aplikacja dla kierowców cargofleet DriverApp, pozwalająca na moni-
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torowanie i kontrolowanie zleceń przewozowych, danych na temat lokalizacji
zestawu i bieżących parametrów roboczych obu pojazdów.
Kierowca łączy się ze swoim zestawem za pośrednictwem aplikacji na
smartfon lub tablet. Dzięki temu uzyskuje on dostęp do tak kluczowych danych,
jak np. temperatura we wnętrzu chłodni,
ciśnienie w ogumieniu i stan zużycia
okładzin hamulcowych. Ponadto aplikację można skonfigurować tak, iż pojawiać
się będzie na standardowym wyświetlaczu zabudowanym w desce rozdzielczej
i spełniać rolę narzędzia komunikacyjnego do wysyłania wiadomości tekstowych lub zleceń pomiędzy spedytorem
a kierowcą. Dostępna jest także nawigacja do samochodów ciężarowych.
Cargofleet DriverApp pozwala kierowcy i dyspozytorowi floty na bieżące
otrzymywanie informacji, co zwiększa
efektywność realizacji zadań transportowych i pozwala im na szybsze reagowanie, gdy jest to konieczne. Aplikację
można zainstalować na większości urządzeń wyposażonych w system operacyjny Android.

© idem telematics
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Aplikacja cargofleet
DriverApp przygotowana
przez idem telematics
to źródło bieżących
informacji na temat
całego zestawu
ciągnik–naczepa

dyspozytor floty, jak i kierowca wiedzą,
w jakim stanie są hamulce naczepy,
mogą więc odpowiednio zaplanować
obsługę serwisową, minimalizując czas
pobytu pojazdu w warsztacie.
Dla przewoźnika system TC Trailer
otwiera nowe możliwości, ponieważ
może być elastycznie rozbudowywany
o nowe funkcje (moduły). Ponadto użytkownik zyskuje dużą pewność inwestycji, ponieważ moduły dostępne w przyszłości mogą być łatwo zintegrowane
z już wykorzystywanymi. Nawet dostawcy zewnętrzni mogą przygotować swoje
własne moduły i integrować je z systemem TC Trailer.

© Haldex

Haldex: wszystko pod kontrolą
Elektronicznie sterowany system hamulcowy Haldex EB+ (Gen 3 – 3. generacja) jest wyposażony w dodatkowe
funkcje, takie jak EB+ Info Centre, czyli

ex

Moduł EB+ Info Centre
umieszczony z boku naczepy stanowi integralną
część systemu hamulcowego Haldex EB+

© Hald

Wprowadzony na rynek na początku
roku przez idem telematics system telematyczny TC Trailer został zaprezentowany na tegorocznych targach IAA
w nowej, zmodernizowanej wersji. Reagując na oczekiwania użytkowników,
producent rozszerzył jego możliwości
o dodatkowe funkcje, określane jako moduły (hubs). Scharakteryzujemy więc
najważniejsze z nich.
TempMonitor to moduł przeznaczony dla komunikacji z agregatem chłodniczym. Przewoźnik w dowolnym momencie ma dostęp do danych dotyczących
pracy agregatu, możliwe jest porównanie rzeczywistego rozkładu temperatur
z wartościami zadanymi wcześniej. Moduł TempRecorder odpowiada za rejestrację temperatury do 18 miesięcy.
Użytkownik może wykorzystać ten zapis,
aby wykazać, że agregat chłodniczy
działał bezawaryjnie w wybranym okresie i że przewożone towary w sposób
ciągły znajdowały się w optymalnym
przedziale temperatur. Jest to prawnie
wymagany obowiązek w przypadku
transportu żywności i farmaceutyków.
W kontekście wprowadzania diagnostyki prewencyjnej BPW i idem telematics mogą obecnie zaoferować moduł
TireMonitor do monitorowania ciśnienia
i temperatury w ogumieniu. Uzyskane
informacje pozwalają na zwiększenie
efektywności transportu – stałe utrzymanie właściwego ciśnienia sprzyja obniżaniu zużycia paliwa, wydłuża trwałość
opon i zapobiega ich uszkodzeniom.
Z kolei moduł BrakePadMonitor w sposób ciągły informuje o poziomie zużycia
okładzin hamulcowych. Po pomiarze
dane są przekazywane do portalu klienta
i – gdy zachodzi potrzeba – do aplikacji
obsługiwanej przez kierowcę, czyli cargofleet DriverApp. W efekcie zarówno

moduł diagnostyczny oraz Fleet+, czyli
system analizy danych służący do zarządzania flotą.
Moduł EB+ Info Centre umieszczony
z boku naczepy stanowi integralną część
systemu hamulcowego Haldex EB+. To
centrum informacyjne na wbudowanym
wyświetlaczu pokazuje dane zarejestrowane przez sterownik, takie jak np. przebieg, poziom zużycia komponentów, ciśnienie w ogumieniu (jeśli zainstalowano
TPMS firmy Haldex), terminy niezbędnych obsług i wiele więcej. Moduł jest
bardzo łatwy w obsłudze – do nawigacji
po ekranie i wyboru poszczególnych opcji
służą dwa przyciski ze strzałkami. Info
Centre ma również wbudowany akumulator, a więc dostęp do danych jest
zapewniony nawet po odpięciu naczepy.
Plastikowa osłona zabezpiecza przed otoczeniem zewnętrznym.
Z kolei Fleet+ przenosi analizę danych na wyższy poziom. Ten stale udoskonalany system, który Haldex wprowadził na rynek jeszcze w 2001 r.,
w dalszym ciągu stanowi punkt odniesienia odnośnie do zakresu i możliwości
analizy oraz łatwości obsługi. Po podłączeniu do układu EB+ pobierane i wyświetlane są dane dotyczące podwozia
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Haldex Fleet+ po pobraniu
informacji z EB+ Info Centre
kategoryzuje je i przedstawia
w przejrzysty sposób – dane obejmują np. wykonane hamowania,
prędkości, obciążenia osi, użycie układów stabilizujących, przebieg pojazdu,
ciśnienia zasilania i parametry drogi
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Transics TX-Connect
zbiera i wizualizuje
w czasie rzeczywistym dane dotyczące
ciągnika, naczep, kierowców i towarów –
wszystko to w ramach
jednej platformy

naczepy, osi i ogumienia. Pozwala to zarządzającym flotą na identyfikację obszarów związanych z eksploatacją pojazdu,
które wymagają interwencji czy potencjalnej poprawy. Przedstawiane informacje są skategoryzowane i obejmują np.
wykonane hamowania, prędkości, obciążenia osi, użycie układów stabilizujących,
przebieg pojazdu, ciśnienia zasilania i parametry drogi. Pamięć układu pozwala
na zapisanie tysiąca kursów, wszystkie

informacje mogą zostać przeniesione do
komputera zewnętrznego i zapisane np.
w pliku arkusza kalkulacyjnego.

Inteligentne naczepy z rozwiązaniami WABCO i Transics
Należąca do grupy WABCO firma
Transics, specjalizująca się w rozwiązaniach telematycznych, od ponad roku

reklama

ma do zaproponowania użytkownikom
swoją innowacyjną platformę TX-Connect do zarządzania flotą.
TX-Connect zbiera i wizualizuje w czasie rzeczywistym dane dotyczące ciągnika,
naczep, kierowców i towarów – wszystko
to w ramach jednej platformy. Tym samym użytkownik dysponuje centrum komunikacyjnym umożliwiającym szybką
wymianę informacji pomiędzy kierowcami i dyspozytorami w bazie. Zastoso-

wanie TX-Connect przynosi wiele korzyści: zwiększa bezpieczeństwo na drodze,
podnosi wydajność kierowców i pojazdów oraz ogranicza negatywny wpływ na
środowisko.
Istotnym elementem platformy Transics TX-Connect jest system TX-Trailerguard dla naczep, który przetwarza
dane z różnych systemów naczepowych, EBS i chłodniczych oraz urządzeń
peryferyjnych, czujników i systemów
zwiększających skuteczność hamowania, a także zwiększających stabilność,
wydajność i bezpieczeństwo. Zebrane
dane są łączone z informacjami zarejestrowanymi przez zintegrowany komputer pokładowy Transics. Oprogramowanie biurowe TX-Connect dokonuje
analizy przesłanych danych, powstają
czytelne i łatwe w interpretacji raporty,
które można wykorzystać do optymalizacji zarządzania flotą, poprawy jej bezpieczeństwa i wydajności.

© WABCO
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WABCO
TailGUARD to połączenie monitoringu martwego pola z systemem
automatycznego hamowania awaryjnego

© Transics

Mobilna aplikacja
TX-Smart to wsparcie użytkowników
przy wszelkich
działaniach wykonywanych poza kabiną pojazdu

Dzięki połączeniu urządzeń mobilnych i zamontowanych na stałe spedytorzy, przewoźnicy i usługodawcy z zakresu logistyki mogą zoptymalizować
zarządzanie flotą. Mobilna aplikacja TX-Smart to wsparcie użytkowników przy
wszelkich działaniach wykonywanych
poza kabiną pojazdu. TX-Smart gromadzi dużą ilość danych, automatyzuje
procedury i tworzy synergie pomiędzy
podwykonawcami a zleceniodawcami.
TX-Smart można połączyć z komputerem
pokładowym TX-Go (bez ekranu) odpowiadającym za transmisję danych do
bazy. W ten sposób dwa urządzenia,
dzięki właściwym im funkcjom, pozwalają rejestrować innego rodzaju dane,

które się idealnie uzupełniają. Platforma
TX-Connect łączy informacje z obu tych
urządzeń, generując jedno wspólne zestawienie danych.
Doskonale znanym już na rynku produktem jest pakiet Intelligent Trailer
Programme (ITP) firmy WABCO (oferowany również przez Transics). Pakiet
ten integruje w sobie ponad 40 różnych
funkcji pomagających konstruktorom
ciężarówek, specjalistom od zarządzania
flotą i dyspozytorom w obniżaniu kosztów transportu, oszczędzaniu paliwa i poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu
kierowców. ITP pozwala np. na wykorzystanie danych z systemu stabilizacyjnego
RSS w systemie TX-Trailerguard, przez
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co RSS zapobiega przewróceniu się naczepy przy nadmiernej prędkości lub
awaryjnym hamowaniu, nawet jeśli pojazd nie jest wyposażony w system RSC.
TX-Trailerguard służy do zarządzania danymi dotyczącymi pracy naczepy,
takimi jak naciski na oś, ciśnienie w oponach, temperatura wewnątrz chłodni
czy status drzwi. TX-Trailerguard przetwarza też dane z systemu OptiTire,
kontrolującego ciśnienie opon – dzięki informacjom z OptiTire można zaoszczędzić nawet 2% paliwa i zwiększyć trwałość opon. OptiTire pomaga ponadto
wykryć na czas uszkodzenia w ogumieniu, co pozwoli zapobiec poważniejszym
awariom, polepszyć bezpieczeństwo
jazdy i zaoszczędzić na kosztach napraw
i wymiany. W pakiecie WABCO ITP jest
również funkcja TailGUARD służąca do
obserwacji martwego pola, która pomaga kierowcom cofającym pojazdem
uniknąć wypadków przy ograniczonej
widoczności z tyłu.
Dane te są transmitowane do bazy,
gdzie następuje ich pełna integracja z oferowanym przez Transics oprogramowaniem biurowym TX-Connect. Oprócz
tego w przypadku pojazdów wyposażonych w komputery pokładowe Transics
dyspozytorzy mogą natychmiast przekazywać kierowcom uwagi techniczne
i administracyjne, np. dotyczące kolejnych zleceń lub potencjalnych zagrożeń,
jak niedopompowane opony.

Zarządzanie flotą naczep
– rozwiązania
Marek Rutka

© Pema

Optymalizacja kosztów działalności to termin, który zna każdy poważny
przedsiębiorca. W transporcie jednym z warunków owej optymalizacji jest
dysponowanie flotą pojazdów, które w możliwie największym stopniu
odpowiadają realizowanym zadaniom transportowym.

punktu widzenia właściciela i zarządzającego firmą transportową
najbardziej korzystna jest sytuacja, w której realizowany jest długoterminowy kontrakt na usługę przewozową,
zawarty ze stabilnym finansowo i wiarygodnym klientem. Pozwala to na zorganizowanie floty w przemyślany sposób
i umożliwia opracowanie i realizację
długofalowej polityki inwestycyjnej.
Specjaliści zajmujący się branżą
transportową są zgodni co do tego, że
ostatnia dekada przyniosła bardzo poważne zmiany w sposobie prowadzenia
wielu firm transportowych w Polsce.
Głównym powodem było otwarcie europejskiego rynku transportowego na firmy
z Polski po przystąpieniu naszego kraju
do Unii Europejskiej w 2004 r. Z jednej

strony możliwość rozszerzenia działalności praktycznie na całą Europę stworzyła zupełnie nowe warunki rozwoju,
z drugiej zaś spowodowała nasilenie konkurencji na wspólnym rynku.
W wielu przedsiębiorstwach transportowych zmiany te wpłynęły wyraźnie
m.in. na podejście do struktury własności floty. O ile w pierwszej dekadzie
lat 90. ubiegłego stulecia przeważająca
większość właścicieli firm transportowych w Polsce decydowała się na zakup
pojazdów za gotówkę lub co najwyżej
skorzystanie z leasingu, o tyle od kilku
lat coraz większą popularność zyskuje
wynajem środków transportu.
Wzrost popularności wynajmu nie
oznacza oczywiście, że leasing utracił
pierwszą pozycję na liście sposobów sta-

nia się użytkownikiem środków transportu. Pozycja tego sposobu finansowania nadal jest niezagrożona w odniesieniu do ciągników siodłowych, ciężarówek
i samochodów dostawczych, ale w przypadku naczep wynajem staje się coraz poważniejszym konkurentem dla leasingu.

Alternatywa dla zakupu
Według danych Eurostatu pod względem pracy przewozowej w transporcie
krajowym i międzynarodowym Polska
plasuje się w Unii Europejskiej na drugim miejscu po Niemczech. W Polsce
działa ponad 84 tys. firm zajmujących
się drogowym transportem ładunków.
Według magazynu „Flota”, który przeprowadził Ogólnopolskie Badanie Rynku
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Najbardziej popularną grupę leasingowanych naczep
stanowią odmiany
kurtynowe

Flotowego, na leasing decyduje się w Polsce około 2/3 przedsiębiorstw inwestujących we flotę pojazdów. Znacznie
rzadziej nabywcy decydują się na zakup
za gotówkę, na kredyt lub skorzystanie
z wynajmu.
Leasing jest najbardziej korzystną
formą w sytuacji, gdy nie mamy wystarczających środków własnych na zakup
lub nie chcemy ich w całości zainwestować w nowy tabor. Jednak są w naszym
kraju także duże firmy transportowe,
które kupują nowe pojazdy wyłącznie
za gotówkę. Są i tacy przedsiębiorcy,
którzy inwestując w zestaw naczepowy,
umowę leasingową podpisują na znacznie droższy ciągnik siodłowy, a tańszą
naczepę kupują za gotówkę. Taka operacja jest szczególnie opłacalna, gdy kupując pewną liczbę naczep za gotówkę,
nabywca otrzymuje znaczącą obniżkę
ceny lub np. atrakcyjne wyposażenie dodatkowe czy korzystne warunki serwi-

© Mercedes-Benz
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Największe firmy zajmujące się wynajmem
mają w swojej ofercie
kilka tysięcy naczep
różnych typów

sowania. Tego rodzaju polityka zakupowa pozwala na oddanie np. ciągnika
siodłowego po 36-miesięcznym okresie
leasingu, zawarcie kolejnego leasingu na
nowy pojazd i dalszą eksploatację własnej, kupionej wcześniej, naczepy.
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W Europie Zachodniej firmy transportowe sporadycznie dokonują zakupów
za gotówkę. Dominują leasing i umowy
kredytowe, ale coraz bardziej popularny
staje się wynajem

Na krótko… lub dłużej
Alternatywą dla zakupu naczepy za gotówkę, zaciągnięcia kredytu lub zawarcia umowy leasingowej jest skorzystanie z wynajmu naczepy. Co prawda
wynająć można praktycznie każdy rodzaj pojazdu
(wspomnieć należy, że bardzo rozpowszechniony jest
także wynajem maszyn budowlanych), jednak największą popularnością cieszy się wynajem naczep. W przypadku przyczep najczęściej wynajmowane są te przeznaczone do transportu budowlanego oraz cysterny.
W Europie Zachodniej wynajem naczep stał się
popularny już w latach 70. ubiegłego wieku, co było
spowodowane szybkim rozwojem długodystansowego transportu drogowego. Znaczącą pozycję na
rynku wynajmu naczep zdobyły wtedy firmy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, a także Szwecji i Finlandii. Do oferty wprowadzono opcję krótkoterminowego wypożyczenia naczepy tylko do przewozu
konkretnego ładunku z możliwością pozostawienia
naczepy w miejscu docelowym transportu.
Obecnie w Polsce funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt firm profesjonalnie zajmujących się wynajmem naczep, z których największe dysponują taborem liczącym po kilkaset sztuk. To, że wynajem
środków transportu zyskuje w Polsce na popularności, dowodzi, że także pod tym względem jest
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Od tego, na jaki rodzaj leasingu zdecyduje się
klient, zależy sposób opłacania podatku VAT. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT opłacany
jest z góry wraz z pierwszą ratą leasingową, a jeśli
klient zdecyduje się na wybór leasingu operacyjnego,
to VAT doliczany jest do rat leasingowych. W przypadku tego ostatniego wariantu klient ma także możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na
części związane z eksploatacją naczepy, a w odniesieniu do pojazdów silnikowych także wydatków
na paliwo.
Innym niż zakup za gotówkę czy zawarcie umowy
leasingowej sposobem powiększenia lub odmłodzenia floty transportowej jest zaciągnięcie kredytu.
Mniejsza popularność kredytów udzielanych na zakup środków transportu wynika przede wszystkim
ze znacznie bardziej skomplikowanej procedury jego
uzyskania. Poza tym w przypadku leasingu klient
ma zawsze możliwość podjęcia decyzji, czy wykupuje leasingowany pojazd na własność, czy zwraca go
leasingodawcy. W tym drugim przypadku częstą
praktyką jest zawieranie nowej umowy leasingowej
na kolejny pojazd.
Do zalet kredytu zaliczyć należy możliwość wcześniejszego jego spłacenia zazwyczaj bez ponoszenia
kosztów odsetek z pozostałych rat. Sprawa jest natomiast znacznie bardziej skomplikowana, jeśli chcemy
wcześniej spłacić raty leasingowe. W tym przypadku
należy się liczyć z tym, że organa skarbowe zażądają
zwrotu wszystkich dotychczasowych odliczeń.

© TIP GE
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Firmy profesjonalnie zajmujące
się wynajmem naczep świadczą
także usługi mobilnego serwisu

sięcy, średnioterminowy – trwający do
6–12 miesięcy oraz krótkoterminowy –
zawierany na okres poniżej 6 miesięcy.
Przedstawiciele firm zajmujących się wynajmem twierdzą, że nie ma określonego formalnie minimalnego okresu wynajmu, chociaż dodają, że ten najkrótszy
wynoszący od kilku do kilkunastu dni
zarezerwowany jest raczej dla stałych

nam coraz bliżej do tendencji rynkowych obowiązujących w krajach Europy
Zachodniej.
Podstawową zaletą wynajmu środków transportu – i przewagą np. nad leasingiem – jest duża elastyczność w określaniu czasu wynajmu. Chodzi zarówno
o jego skrócenie, jak i przedłużenie – w zależności od potrzeb najemcy. Dla przewoźników realizujących usługi w branżach
o dużych wahaniach popytu tego rodzaju
możliwość elastycznego dysponowania
użytkowanymi pojazdami ma kluczowe
znaczenie dla rentowności zawieranego
kontraktu. Przewoźnik ma, przykładowo,
możliwość wynajmu środka transportu
na czas realizacji konkretnego sezono-

© Pema

Naczepy wywrotki wynajmowane
są do sezonowych zadań zarówno
w budownictwie, jak i rolnictwie

wego kontraktu, co np. w branży rolno-spożywczej czy budowlanej jest bardzo
korzystnym rozwiązaniem.
Na rynku oferowane są trzy podstawowe rodzaje wynajmu: długoterminowy – trwający nawet powyżej 36 mie-
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i znanych im klientów. W cenie wynajmu
(okres rozliczeniowy to zazwyczaj miesiąc) zawarte jest z reguły ubezpieczenie OC, AC, eksploatacyjne zużycie opon
i hamulców oraz podatek od środków
transportu. Większość firm specjalizu-

jących się w wynajmie ustala limity
przebiegu, które w skali rocznej wynoszą zazwyczaj od 100 do 150 tys. km,
po których przekroczeniu naliczana jest
dodatkowa opłata. Warto wspomnieć,
że podobnie jak w odniesieniu do ciężarówek także w przypadku naczep firmy
wynajmujące zajmują się wsparciem w zakresie serwisu i ewentualnych napraw.
Przedstawiciele firm profesjonalnie
zajmujących się wypożyczaniem naczep
podają, że średni wiek sprzętu nie przekracza 5–6 lat, a górna granica wieku
ustalona jest na maksymalnie 8–10 lat.
W porównaniu z kosztami leasingu wynajem jest o około 10–15% droższy, jednak jego najważniejszą zaletą jest znacznie większa elastyczność w określaniu
i realizacji czasu trwania umowy.

Summary
The last decade has brought some major changes in the style of
management of many transport
companies in Poland.
In many transport enterprises,
these changes have affected significantly approach to the ownership structure of the fleet. While
in the first decade of the 90’s
the vast majority of owners decided to buy vehicles for cash, or
lease them, now a gaining popularity of long term rental can
be observed.
According to Eurostat data in
terms of transport work in national and international transport Poland is in the European
Union in second place after Germany. There are over 84 thousand Polish companies engaged
in road transport of cargo. About
2/3 of companies investing in
the fleet of vehicles still decide
for leasing, much less buyers decide to purchase for cash, credit
or benefit from rent.

Sukces polskiego producenta złączy
Do budowy układów hamulcowych większości ciężarówek, które widujemy na polskich drogach, użyto złącz opracowanych
i wyprodukowanych w Polsce. Dostarcza
je firma MB Pneumatyka z lubuskiego Sulechowa.
MB Pneumatyka to firma rodzinna. Jej historia
sięga lat 80. Andrzej Bieniaszewski, ojciec obecnej właścicielki Małgorzaty Bieniaszewskiej, we
współpracy z inżynierami Wydziału Mechanicznego
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze
stworzył innowacyjną koncepcję złącza do pneumatycznych układów hamulcowych, a następnie
ją opatentował. Produkcja ruszyła na dobre po
transformacji, a firma w krótkim czasie stała się
jedynym w kraju dostawcą tego typu rozwiązania. W 2002 r. biznes przejęła Małgorzata Bieniaszewska, a firma – już pod obecną nazwą MB
Pneumatyka – zaczęła zdobywać zagranicznych
odbiorców.
Nowy etap w rozwoju rozpoczął się pod koniec
ubiegłego roku. MB Pneumatyka została certyfikowana zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO
TS 16949:2009, która z kolei pozwoliła jej zostać
dostawcą złącz do największego z trzech producentów układów hamulcowych do samochodów
użytkowych na świecie.
„Certyfikat ten zapewnił nam ogromny skok jakościowy i otworzył nowe możliwości rozwoju.
Tworzymy innowacyjne produkty dla producentów
autobusów, wkrótce ruszy produkcja złącz dla
jednego z największych producentów pojazdów
rolniczych w Europie” – mówi Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyka.

Firma zainwestowała w badania i rozwój już około
miliona złotych. Dzięki temu w Sulechowie powstają innowacyjne produkty. Odpowiedni dobór materiałów (mosiądz) zapewnia odporność na
korozję. Budowa złącza umożliwia wielokrotne
rozłączanie i łączenie przewodów instalacji pneumatycznej, bez stosowania dodatkowych narzędzi. Złącza mogą też pracować w szerszym zakresie
temperatur.
„Nasi klienci nie wybierają w gotowym katalogu
produktów. Produkty projektowane
są pod ich indywidualne potrzeby. Sami również podpowiadamy, jak przeprojektować dany układ, by
był bardziej efektywny
i tańszy w produkcji” –
dodaje Małgorzata Bieniaszewska.

news

Przychody firmy po pierwszych
trzech kwartałach tego roku wyniosły
12,71 mln zł, o 38% więcej niż w analogicznym
okresie 2015 r. To efekt rosnącej liczby odbiorców
i realizowanej strategii wchodzenia na nowe rynki
– 80% sprzedaży MB Pneumatyka to eksport,
m.in. do Europy Zachodniej, Chin i Brazylii.
„Zależy mi na zwiększeniu udziału w sprzedaży
w krajach poza UE. Ale nie możemy być uzależnieni od eksportu. Równolegle pracujemy nad
zwiększeniem przychodów na rynku polskim” –
podsumowuje właścicielka.
[KW]

Zdjęcie: © MB Pneumatyka
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Gero Schulze Isfort,
dyrektor działu
sprzedaży
i marketingu
Krone

Wzajemne współdziałanie
i komunikacja
O najważniejszych kierunkach rozwoju drugiego co do wielkości europejskiego
producenta naczep Czytelnikom „Samochodów Specjalnych” opowiada Gero
Schulze Isfort – dyrektor działu sprzedaży i marketingu Krone.

„Samochody Specjalne”: Jak ocenia Pan
obecną sytuację na rynku europejskim
i w tym – pozycję Krone? Czy korzystna
koniunktura na rynku naczep to trend
stabilny?
Gero Schulze Isfort: W zasadzie w dużym stopniu możemy mówić o stabilności, chociaż utrzymuje się pewna nieprzewidywalność rynku Rosji, Białorusi
i Ukrainy, będąca wynikiem nadal istniejących sankcji rosyjskich nałożonych

na Unię Europejską. Jest to szczególnie
widoczne na rynku pojazdów używanych.
Pod względem eksportu używanych naczep z Niemiec do innych krajów europejskich zauważalny jest widoczny wzrost.
Przyczynia się do tego w dużym stopniu
rynek ukraiński, który pod tym względem rozwija się dynamicznie. Niestety
niemiecki eksport do Rosji i Białorusi
nadal się obniża, o czym świadczy porównanie danych z poprzedniego roku.
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Jakie są najważniejsze cele strategiczne w rozwoju firmy Krone jako jednego
z liderów rynku europejskiego?
Nadal naszym celem, wspieranym przez
intensywne kampanie handlowe na wszystkich właściwych rynkach, jest zwiększenie
sprzedaży i umocnienie już osiągniętych
udziałów rynkowych oraz zdobywanie nowych. Krone będzie budować nadal swoją
przyszłość w oparciu o tak fundamentalne zasady jak pozycjonowanie jako
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zaufany i wiarygodny partner, konkurencyjne ceny oraz utrzymanie pozycji lidera
w zakresie innowacyjności. Zagwarantuje to nam trwały i progresywny sukces.

Czy tak duży producent jak Krone jest
w stanie zaoferować produkt masowy
dobrej jakości, ale jednocześnie maksymalnie dopasowany do potrzeb użytkownika? Gdzie tkwi klucz do sukcesu?
Specjalne wymagania są z logistycznego
punktu widzenia ogromnym wyzwaniem,
ale dla nas to także szansa uzyskania wyraźnej przewagi konkurencyjnej. Jest to
nawet mocno zakotwiczone w naszej filozofii korporacyjnej. Postawiliśmy sobie
wyzwanie, aby 20 procent naszych pojazdów było wyprodukowanych całkowicie zgodne ze specjalnymi żądaniami
naszych klientów. To wymusza dużą swobodę działania zakładu produkcyjnego
i dlatego stale utrzymujemy niezbędne
procesy. Jestem przekonany, że naszym
konkurentom przychodzi to znacznie
trudniej.
Nie zawsze jest tak, że na końcu otrzymujemy produkt zgodny z pierwotnymi
pomysłami klienta. Ze względu na nasze
ogromne doświadczenie często możemy
mu zaproponować praktycznie od ręki
opracowane i przetestowane „rozwiązania specjalne”.
Czy wyznaczanie kierunków w branży
jest trudne? Jakie są najważniejsze
szanse i zagrożenia?
Wyznaczanie kierunków w branży stawia
przedsiębiorstwo przed wieloma trudnymi wyzwaniami, które pod każdym
względem należy uznać za pożądane.
Dzięki temu firma zarówno u stałych, jak
i nowych klientów ma zakotwiczenie
jako innowacyjna i mogąca rozwiązywać
problemy. Zajmujący się problematyką
gospodarczą amerykański profesor Oren
Harari powiedział kiedyś: „Światło elektryczne nie pojawiło się w wyniku stałego doskonalenia świec”. Zgodnie z tym
stwierdzeniem przed nami staje konieczność poszukiwania innowacyjnych
rozwiązań, aby dzięki nim w najlepszy
sposób zaspokajać potrzeby naszych klientów. Do tego niezbędne jest codzienne
kreatywne i nietypowe myślenie naszych
współpracowników oraz odważne kwestionowanie założeń lub istniejących schematów myślenia.

„Przed nami staje konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, aby dzięki
nim w najlepszy sposób zaspokajać
potrzeby naszych klientów”

Na ile w branży naczepowej jesteśmy
świadkami przemian tak widocznych
w samochodach ciężarowych: chodzi
o cyfryzację, łączność i coraz większe
znaczenie usług okołoproduktowych?
Na ile Krone śledzi te przemiany?
Łączność to obecnie obejmujące wszystko
słowo-klucz w teraźniejszości logistycznej, gdy mamy na myśli przyszłe możliwości. Wszystkie podmioty w łańcuchu
transportowym są zobowiązane do wzajemnego współdziałania i komunikacji
z partnerami. Ten intensywny dialog
dzięki partnerstwom i wzajemnym powiązaniom jest obecny w branży logistycznej od lat, jednak dzięki rozwiązaniom
cyfrowym pozyskujemy obecnie nową
jakość. Codziennie zadajemy sobie pytanie, jak możemy sprawić, aby nasze
portfolio naczepowe stało się jeszcze bardziej efektywne.

Mamy przy tym na myśli nie tylko technologię środków transportu, ale zawsze
całość procesów realizowanych przez
naszych klientów. Telematyka odgrywa
tu decydującą rolę. Systemy takie jak
rejestratory temperatury czy nasz system
nadzorujący otwarcie drzwi Door Protect
są rozwiązaniami już sprawdzonymi. Na
IAA przedstawiliśmy inne rozwiązania,
jak na przykład system telematyczny
Telematics Smart Collect oraz inteligentny system monitoringu przestrzeni
ładunkowej. Gdybyśmy chcieli nieco
przesadzić, można by powiedzieć, że po
biurze bez papieru nadchodzi naczepa
bez papieru. Komunikacja, wymiana informacji między spedytorem, kierowcą
i dyspozytorem może odbywać się za
pośrednictwem sieci WLAN – to istotnie
upraszcza procesy. Ważna dokumentacja, taka jak dokumenty przewozowe,
świadectwa, dokumenty dotyczące warunków przechowywania czy inne informacje są dostępne w postaci cyfrowej.
W przypadku uszkodzenia możliwy staje
się na przykład bezpośredni dostęp do
katalogów części zamiennych. W tym kontekście pracujemy nad stałą ekspansją
naszych możliwości obsługowych w ramach Krone Service Welt (czyli Świat
Serwisu Krone – przyp. red.).

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Krone

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2016 | 37

| TECHNIKA |

Kierunki rozwoju osi
samochodów i naczep

Dariusz Piernikarski

Rozwój układów jezdnych samochodów ciężarowych i naczep
przebiega może mniej spektakularnie niż modernizacje topowych
modeli pojazdów najważniejszych producentów, jednak nowości
w segmencie osi i zawieszeń stale przybywa.

bniżanie zużycia paliwa jest w dalszym ciągu priorytetowym kierunkiem działań dla wszystkich
producentów pojazdów użytkowych, silników, skrzyń biegów i układów jezdnych. Jednostkowo to minimalne korzyści, które dopiero po zsumowaniu
dają odczuwalne efekty w postaci kilkuprocentowego spadku spalania. Zdecydowanie warto jednak walczyć nawet
o te kilka procent…
O ile w materii silników, skrzyń biegów i pakietów wyposażenia poprawiających właściwości aerodynamiczne
zostało zrobione w zasadzie wszystko, co
obecnie jest realne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, o tyle w dalszym ciągu spory potencjał zmian i wynikających z nich oszczędności paliwowych
tkwi w pozostałych podzespołach pojazdów. Przykładem może być redukcja
tarcia i oporów wewnętrznych. Olbrzymie możliwości tkwią również w optymalnym dopasowaniu specyfikacji technicznej do planowanego wykorzystania
pojazdu.

Szybkie przekładnie główne
Efektem wspomnianych działań są
chociażby opony o obniżonych oporach
toczenia czy osie napędowe o niskim (czyli
tzw. szybkim) przełożeniu przekładni głównej. Ciężarówka wyposażona w przekładnię główną o niskim przełożeniu może
jechać z prędkością 89 km/h, a silnik
będzie pracować w swoim ekonomicznym
zakresie prędkości obrotowych. Jako że
silniki mają coraz większe moce i co bardziej istotne – generują momenty obrotowe o wyższych wartościach, w dodatku
o płaskiej charakterystyce, możliwe stało
się stosowanie przekładni głównych o jeszcze niższych przełożeniach, pozwalających na dalsze obniżenie prędkości obrotowych silnika w zakresie typowych
prędkości podróżnych uzyskiwanych na
najwyższych przełożeniach skrzyni biegów. Masowe wykorzystanie zautomatyzowanych skrzyń biegów również przyczyniło się do tego, że we współczesnej
ciężarówce kombinacja silnik–przekładnia tworzy idealnie zgraną parę. O ile
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w ciągnikach siodłowych z silnikami starszych generacji dobierano skrzynie biegów tak, aby zmiana biegu następowała
przy ok. 1350 obr/min, przy przekładniach
głównych o przełożeniu w zakresie 3,3–
2,93:1, o tyle obecnie silniki mogą pracować ze znacznie niższymi obrotami,
a przełożenia tylnych mostów w zakresie
2,8–2,69 nie należą do rzadkości (przy
standardowych oponach 315/70).

Mniej smarujesz – dalej zajedziesz
Mniej oleju w osiach to redukcja
oporów tarcia i pompowania oleju – zasadę tę wdrażają producenci samochodów ciężarowych w swoich najnowszych
konstrukcjach. Większość działań modernizacyjnych związanych z osiami napędowymi dotyczy samochodów wykorzystywanych w transporcie dalekobieżnym,
zwłaszcza ciągników siodłowych. Innowacyjne rozwiązania są jednak powoli
wdrażane również w pojazdach działających w innych segmentach, np. dystrybucyjnym czy budowlanym.

.eu
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W ramach współpracy firm Meritor i Volvo Trucks osie
napędowe z rodziny 18X montowane są w ciągnikach
dalekobieżnych Volvo jako osie RSS1360

Przykładowo: w ciężarówkach DAF
Trucks osie napędowe są fabrycznie napełniane syntetycznym olejem przekładniowym, który zapewnia obniżenie oporów tarcia i ze względu na niższą lepkość
– również mniejsze opory przepompowywania – zwłaszcza w niskich temperaturach pracy. Dodajmy, że osie te są
bezobsługowe, tj. przy prawidłowej eksploatacji nie ma konieczności wymiany
ani uzupełniania oleju.
Meritor w Europie oferuje na pierwszy montaż lekkie osie napędowe z rodziny 17XEVO – są one przystosowane
do przenoszenia dużych mocy/momentów
obrotowych i wyposaża się je w jednostopniowe przekładnie główne o szybkich
przełożeniach. Uzupełniającym rozwiązaniem, proponowanym przez firmę
klientom europejskim, jest LogixDrive.
System ten zadebiutował na rynku jeszcze w 2012 r. i wówczas Meritor był
pierwszym producentem oferującym „inteligentne” osie. Sterownik LogixDrive

w sposób ciągły monitoruje temperaturę, prędkość pojazdu oraz warunki dotyczące napędu i hamowania i na tej
podstawie określa ilość oleju niezbędną
do właściwego smarowania pracujących
komponentów osi – ma to służyć zmniejszaniu oporów tarcia w kołach zębatych
i łożyskach oraz oporów ruchu związanych ze stałym przepompowywaniem
oleju. System LogixDrive może być wykorzystywany opcjonalnie razem z osiami
Meritor z rodziny 17X oraz 18X – te
ostatnie są np. stosowane w ciągnikach
dalekobieżnych Volvo jako osie RSS1360
(pojedyncze, z pojedynczą redukcją).

Lżejsze osie w naczepach
W przypadku zestawu drogowego
ciągnik siodłowy to jedynie połowa kombinacji. Producenci naczep również ciężko
pracują nad tym, aby konstruowane

© Meritor

© Meritor

Podczas jazdy ze stałą prędkością LogixDrive
redukuje do minimum ilość oleju przekładniowego smarującego przekładnię główną, podczas jazdy pod górę, z małą prędkością lub przy
hamowaniu olej ze zbiornika jest ponownie
wpompowywany do przekładni

przez nich pojazdy przyczyniały się do
obniżenia zużycia paliwa i poprawy efektywności wykorzystania floty. Najważniejsze kierunki działań to obniżanie
masy własnej, poprawa własności aerodynamicznej i obniżanie oporów toczenia. Jeśli rozważamy układy jezdne –

reklama
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osie i zawieszenia, to w tym obszarze
również warto zwrócić uwagę na kilka
ciekawych nowinek technicznych.
Przykładem udanych działań na rzecz
redukcji masy i oporów mogą być produkowane od 2005 r. przez Schmitz Cargobull agregaty jezdne Rotos. W niedawno
zmodernizowanych osiach Rotos+ zmieniono technologię produkcji rur tworzących belkę osi, eliminując nadmierne

nych własnościach prowadzących, mniejszych oporach toczenia i zwiększonej trwałości. Osie Rotos+ można łączyć z lekkimi piastami LWE ( light wheel end)
oraz – opcjonalnie – z tarczami hamulcowymi przeznaczonymi do kół 19,5”.

© Sch

mitz Carg

obull

Zastosowanie w osiach Rotos+ lekkich piast
LWE i tarcz hamulcowych o mniejszej średnicy
(370 mm) w połączeniu z obręczami 19,5”
(z lewej) pozwala na obniżenie ciężaru pojazdu
– w trzyosiowej naczepie podwozie waży
wówczas o 72 kg mniej. Oczywiście stosowane są również większe tarcze (430 mm)
i obręcze o średnicy 22,5” (z prawej) – ten
wariant zapewnia maksymalne osiągi naczepom standardowym i wzmacnianym

wyboczenia wynikające z oddziaływania naprężeń cieplnych. Ramiona prowadzące są obecnie osadzane na belkach
skurczowo tak, by razem tworzyły jednolity komponent niewymagający obsługi. Czopy osi osadzane są metodą zgrzewania tarciowego, co wiąże się z niższymi
temperaturami (a więc i naprężeniami
cieplnymi). W wyniku tych zabiegów powstaje lżejsza oś naczepowa o poprawio-

Kompozytowe resory Hendrickson
Composite Springs w porównaniu
z pojedynczymi resorami piórowymi
ze stali są o 50% lżejsze

© BP

W Ber

sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Pozwoliło to na obniżenie ciężaru
osi o ok. 20% lub ok. 80 kg. Czy 80 kg
to dużo? Tyle waży 0,1 m3 betonu więcej, co się nie wydaje zbyt dużo, ale jeśli
przemnożymy to przez roczną liczbę kursów, uzyskamy całkiem pokaźną objętość.
Istotną cechą osi BPW ECO Vision jest
to, że kompozyty na bazie włókna szklanego są znacznie bardziej odporne na korozję niż stal wykorzystywana w budowie
osi konwencjonalnych. Producent przewiduje, że osie BPW Eco Vision będą w stanie lepiej wytrzymać obciążenia, jakim
poddawane są osie naczep podczas eksploatacji, zwłaszcza gdy pojazdy poruszają
się w terenie nieutwardzonym – co jak
wiadomo jest częstym zwyczajem naczep
samowyładowczych (wywrotek). Nieco
ponad rok temu BPW przejęło innowacyjną
firmę ADETE specjalizującą się w konstruowaniu komponentów z materiałów
lekkich, inżynierowie ADETE odegrali
ważną rolę w projekcie osi ECO Vision.

gische

Achse

n KG

Nadchodzą nowe materiały
Oczywiście prace rozwojowe nad nowymi agregatami jezdnymi obejmują
również doskonalenie materiałów konwencjonalnych i technologii pozwalających na obniżenie ciężaru konstrukcji.
Wyposażona w zawieszenie pneumatyczne oś BPW ECO Vision ma wejść
do produkcji seryjnej na początku 2018 r.
po ukończeniu intensywnych testów eksploatacyjnych. W tym przypadku kompletna belka osi wraz z ramieniem prowadzącym została wykonana z kompozytu
GFK będącego połączeniem tworzywa

W module ECO Vision elementy agregatu osiowego, które w największym zakresie narażone
są na wysokie obciążenia zginające i skręcające, wykonywane są z kompozytu GFK.
Z kompozytowym korpusem agregatu osiowego zostały zintegrowane zoptymalizowane
masowo piasty kół. Połączenie z podwoziem
zapewniają wsporniki miechów pneumatycznych, kompatybilne ze standardowymi elementami zawieszenia pneumatycznego
BPW Eco Air Compact

© Hendrickson Truck
Commercial Vehicle Systems
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ECO Vision ma sprostać wysokim wymaganiom wytrzymałościowym i trwałościowym wynikającym z pracy przy
zmiennych obciążeniach, wysokim poziomie drgań i obciążeniom impulsowym
występującym na nierównych drogach.
Osie te powinny również wytrzymywać
impulsowe uderzenie wywoływane przez
ładunek (np. spadające do naczepy odłamki skał).
Produkująca osie do naczep firma
Hendrickson Truck Commercial Vehicle
Systems na ostatnich targach IAA w Hanowerze zaprezentowała kompozytowe
resory Hendrickson Composite Springs.
Mają one stanowić przełom w systemach
zawieszeń mechanicznych, gdyż w porównaniu z pojedynczymi resorami piórowymi ze stali redukcja masy to aż 50%.
Materiał wykorzystany to jednokierunkowe włókno szklane wzmocnione tworzywem epoksydowym. Użycie tego zaawansowanego kompozytu pozwala na
uzyskanie elementu o bardzo dobrych
własnościach mechanicznych i wysokiej
trwałości zmęczeniowej. Resory kompozytowe Hendrickson Composite Springs
mają również dużą odporność na dzia-

© BPW Bergische Achsen KG
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Amortyzatory w 9-tonowych osiach
ECO Air Compact HD mają charakterystyki tłumienia przystosowane
do zwiększonych wymagań
w zakresie obciążenia

łanie ciepła i substancji chemicznych –
w tym wszystkich płynów stosowanych
w pojazdach. W resorze zintegrowano
ucho mocujące oraz aktywne zaciski, co
pozwala na obniżenie ugięcia sprężyny
i poprawę komfortu jazdy. Zintegrowane
ucho mocujące obniża koszty produkcji
i liczbę części, natomiast aktywne zaciski
ułatwiają łączenie z belką osi, zwiększają
niezawodność i trwałość, jednocześnie
przenoszą siły bezwładności występujące
podczas hamowania, co skraca dystans
niezbędny do zatrzymania pojazdu.

reklama

Sprostać większym nośnościom
BPW Bergische Achsen KG na ostatnich targach zaprezentowało kolejną
rodzinę znanych i sprawdzonych naczepowych osi ECO Air Compact (EAC) z zawieszeniem pneumatycznym. Nowością
jest wersja HD (heavy duty) o nośności
9 t, przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań. W wersji HD zoptymalizowano bezobsługowy przegub mocowania dwuczęściowego odlewanego
ramienia prowadzącego – cecha charak-
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terystyczna całej rodziny ECO Air Compact. Poprawiono geometrię powierzchni
styku i ich własności powierzchniowe
w obrębie połączenia między ramieniem
prowadzącym a belką osi.
Standardowy zakres dostawy obejmuje amortyzator HD o charakterystyce
tłumienia zaadaptowanej do zwiększonych wymagań w zakresie obciążenia. Do
modułowego systemu konstrukcyjnego
osi ECO Air Compact HD wprowadzono
również skrócony wspornik miecha pneumatycznego, przeznaczony do wykorzystania w naczepach współpracujących
z rozściełaczami asfaltu. W osiach ECO
Air Compact HD zastosowano również

Trendy dyktują zmiany
Doskonale znana rodzina agregatów
osiowych SAF Intradisc Integral o nośności 9 t, wyposażonych w hamulce
tarczowe, to przykład wzorowego dopasowania produktu do oczekiwań producentów i użytkowników pod względem
ekonomiki eksploatacji, niezawodności
i stosunku jakości do ceny. W osiach
tych piasta koła jest wyposażona w system asymetrycznych kanałów wentylacyjnych SAF AirVent ułatwiających odprowadzanie ciepła z powierzchni tarcz
hamulcowych oraz piasty i łożysk. Opatentowana przez SAF konstrukcja ramienia prowadzącego Safe-Guard w nieza-

© SAF-Holland

Rodzina osi SAF Intradisc plus
Integral MEGA o wysokości
do jazdy 230 mm to produkt
przeznaczony do zastosowania
w naczepach typu mega

asymetryczne tuleje metalowo-gumowe,
które dzięki zoptymalizowanemu prowadzeniu przyczyniają się do obniżenia
zużycia opon i podnoszą komfort jazdy.
Równomierne przejmowanie działających sił i równomierne deformacje korzystnie wpływają na trwałość.
Modularna budowa systemu daje
producentom i użytkownikom pojazdów
dużo korzyści: BPW może zaspokoić wymagania techniczne związane z wykorzystaniem osi w różnych aplikacjach
przy relatywnie niewielkiej liczbie wykorzystywanych komponentów. Możliwa
staje się kosztowa optymalizacja produkcji naczep ze względy na niskie koszty
montażu agregatów jezdnych. Modułowy
system osi z rodziny EAC tworzą 2 wsporniki mocujące, 2 ramiona prowadzące
oraz 4 wsporniki do montażu miechów
pneumatycznych. Poszczególne komponenty mogą być wymieniane w trakcie
obsług czy napraw. Oszczędza to czas
i nakłady finansowe.

wodny sposób chroni cylindry hamulcowe przed uszkodzeniami eksploatacyjnymi.
Przykładem dostosowania oferty produktowej do zmieniających się potrzeb
rynku może być rodzina osi SAF Intradisc plus Integral MEGA. Produkt ten ma
być odpowiedzią na rosnący popyt na
naczepy wykorzystywane do transportu
ładunków objętościowych (naczepy mega).
W agregatach tych stosowane są modułowe komponenty całej rodziny Intradisc plus Integral. Oś waży zaledwie
ok. 390 kg wraz z hamulcami tarczowymi
SBS 1918 19,5” (bez siłowników hamulcowych). Osie w wersji mega dostępne są także z kołami 22,5”, a także
w wersji samoskrętnej (osie wleczone)
i w wykonaniu CD (Custom Design),
czyli dopasowanym do szczególnych wymagań klienta. Istotą rozwiązania jest
zmodyfikowany kształt ramienia prowadzącego pozwalający na uzyskanie
niższych wysokości do jazdy, natomiast
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asymetryczne przesunięcie podpory miecha pozwala na zastosowanie ogumienia o różnych rozmiarach.
Nośność osi SAF Intradisc plus Integral MEGA to 9 t, minimalna wysokość
do jazdy – 230 mm z możliwością zamiany wysokości zawieszenia o 260 mm,
co pozwala na dopasowanie naczepy do
wysokości rampy załadowczej. Osie pasują również do opon najnowszej generacji o rozmiarach np. 455/40 R22,5,
445/45 R19,5 oraz 435/50 R19,5 montowanych na obręczach stalowych i aluminiowych.

Na zakończenie
Inżynierowie samochodowi opracowują innowacyjne rozwiązania techniczne, jednak nie oznacza to automatycznie, że klienci natychmiast zaczną je
uwzględniać w specyfikacjach technicznych kupowanych pojazdów. W rzeczywistości o przydatności danego rozwiązania decyduje to, czy przyniesie – a jeśli
tak, to jak duże – korzyści ekonomiczne
dla przewoźnika. Z pewnością konstruktorzy będą zachwycać się swoimi nowymi
rozwiązaniami, podobnie zadowoleni będą
odpowiedzialni za ich produkcję dostawcy
komponentów. Jednakże właściciele flot,
jeśli dzięki temu nie zarobią więcej pieniędzy, nie zwrócą na to najmniejszej
uwagi. Takie są realia rynku…

Summary
Reducing fuel consumption is still
a priority for all manufacturers of
vehicles, engines, transmissions and
chassis systems.
While in the area of engine, gearbox
and equipment packages improving
aerodynamics a lot has been already
done, there is still lot of potential in
other components of vehicles. An
example would be a reduction of
weight, friction and internal resistance in both truck and trailer axles.
Huge opportunities also lie ahaead
in the optimal matching technical
specifications for the intended use of
the vehicle.
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Naczepy kurtynowe swoją popularność zawdzięczają uniwersalności i łatwemu
dostępowi do ładowni

Naczepy:

© Krone

Marek Rutka

oszczędność i praktyczność
Podobnie jak w przypadku samochodów użytkowych również producenci
naczep starają się, aby eksploatacja ich pojazdów była nie tylko coraz
bardziej opłacalna, ale i przyjazna dla użytkownika.

edług danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego rynek nowych naczep
i przyczep od ponad 20 miesięcy odnotowuje nieustanny wzrost. W samym
tylko wrześniu tego roku na drogi wyjechały 2163 nowe naczepy i przyczepy
– o ponad 28% więcej niż w poprzednim
miesiącu.
Tak dobre wyniki świadczą nie tylko
o tym, że sytuacja ekonomiczna w transporcie się poprawia, ale i o tym, że właściciele firm z tej branży inwestują w nowy
tabor, który ma im przynieść wyższe zyski. Przy stale wzrastającej konkurencji
w transporcie możliwość obniżenia kosztów działalności poprzez eksploatacje
bardziej wydajnych i oszczędnych pojazdów jest koniecznym krokiem.

Co prawda nadal bardzo dużą popularnością cieszą się modele naczep w wykonaniu standardowym, to jednak systematycznie wzrasta grupa klientów
poszukujących naczep optymalnie dopasowanych do ich potrzeb. Taka sytuacja
dotyczy przede wszystkim klientów realizujących kontrakty długoterminowe
o sprecyzowanych wymaganiach odnośnie do taboru.
Zarówno producenci, jak i sprzedawcy naczep podkreślają, że co prawda naczepy „skrojone na miarę” są droższe od
standardowych, to jednak w dłuższej
perspektywie ich eksploatacja jest bardziej opłacalna. Naczepy dopasowane do
specyfiki konkretnego ładunku, takie jak
np. ciężka blacha lub papier w kręgach
czy lekkie opakowania dla przemysłu

spożywczego, w perspektywie kilkuletniej eksploatacji nie tylko się zwrócą,
ale też pozwolą wygenerować spore
oszczędności.

Naczepa z komputera
W wywiadzie udzielonym i opublikowanym we wrześniu na łamach „Samochodów Specjalnych” Andreas Schmitz
– przewodniczący zarządu Schmitz Cargobull AG – mówił, że „niemal wszystkim klientom potrzebującym naczepy
kurtynowej, chłodni czy wywrotki jesteśmy w stanie zaproponować pojazd zbudowany w naszym systemie modułowym”. Dzięki temu rozwiązaniu Schmitz
Cargobull AG może zaproponować aż
36 mln kombinacji naczep spełniających

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2016 | 43

| TRANSPORT |

© M. Rutka

© Wielton

Do naczep
niszowych przekonuje się coraz więcej
klientów branży budowlanej

wymagania 98% klientów. Rodzimi producenci naczep również starają się w jak
największym stopniu sprostać oczekiwaniom klientów. Przykładem jest Wielton,
który jako jeden z pierwszych producentów wprowadził dostępny on-line graficzny konfigurator wywrotek. Konfigurator umożliwia dobranie przez klienta
produktu w zależności od jego konkretnych wymagań. Program komputerowy
sam wylicza masę konfigurowanej naczepy – przy każdym dodatkowym wyborze
wyposażenia czy materiału, z jakiego
produkt lub jego komponenty mają być
wykonane (stal, aluminium czy tworzywo sztuczne). Dzięki programowi można
konfigurować wszystkie rodzaje oferowanych przez Wielton naczep – dla przykładu: samych możliwych wersji wywrotek jest 332.
Podobne rozwiązanie wprowadził niedawno Broshuis – holenderski producent
naczep. Na swojej stronie internetowej
firma udostępniła możliwość konfigurowania naczep do przewozu ładunków ponadgabarytowych. Po wybraniu wariantu
podstawowego naczepy program komputerowy umożliwia jego modyfikacje,
obliczając na bieżąco jego masę i cenę.
Po zaakceptowaniu warunków program
automatycznie informuje klienta o postępie w produkcji i terminie odbioru.

Niszowe coraz bardziej popularne
Najlepszym dowodem na to, że coraz
większe grono przedsiębiorców inwestuje w naczepy przeznaczone do kon-

© Krone

Naczepa wyposażona w ręczny układ rozwijania
i zwijania plandeki, umieszczony na prawej burcie

Naczepa kurtynowa z tzw. coil-muldą umożliwia
bezpieczny i łatwy przewóz blachy w zwojach

kretnego rodzaju ładunku, jest wzrastająca sprzedaż nowych naczep do przewozu tafli szklanych o dużych rozmiarach
lub prefabrykowanych płyt betonowych
(potocznie zwane inloaderami). Co istotne, na nowe naczepy tego rodzaju decydują się nie tylko firmy przewożące szyby, lecz także przedsiębiorstwa branży
budowlanej – szczególnie te produkujące prefabrykaty betonowe. Firmy z tej
branży doceniły zalety naczep niszowych,
takie jak m.in. możliwość transportu
znacznie wyższych niż standardowymi platformowymi naczepami elementów betonowych.
Zaletą naczep tego typu, docenioną
przez nowe grono odbiorców, jest brak
konieczności wykorzystywania żurawi do
prac przeładunkowych (kosz z ładunkiem
można zostawić bezpośrednio na placu
budowy). Wykorzystanie takich naczep
pozwala z jednej strony na zwiększenie
możliwości transportowych (można przewieść elementy o dużych rozmiarach),
z drugiej zaś na skrócenie czasu i obniżenie kosztów rozładunku.
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Łatwiej z plandeką
Obowiązujące przepisy obligują kierowcę do zabezpieczenia podczas transportu ładunków sypkich przed ich wysypywaniem się na drogę. Chodzi zarówno
o to, aby skrzynia ładunkowa miała
szczelne burty, jak i o to, aby sypki ładunek nie był rozpylany podczas jazdy.
Każdy, kto chociaż raz miał okazję zakładać plandekę na wysoką skrzynię ładunkową naczepy samowyładowczej, wie,
jak uciążliwe jest to zadanie. Stąd też
konstruktorzy od lat starają się opracować system, który uczyniłby tego rodzaju operacje łatwiejszymi.
Najbardziej rozpowszechnione są
układy, w których kierowca samodzielnie rozwija i zwija plandekę (niektóre rozwiązania mają sprężynowe układy wspomagające). W zależności od konkretnej
odmiany plandeka jest zasuwana lub
rozwijana na bębnie zainstalowanym na
przedniej lub bocznej burcie. W przypadku bardziej rozbudowanych wersji
stosuje się układy rozsuwająco-zsuwające
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Klienci coraz częściej zamawiają wzmocnione podłogi
ładowni umożliwiające wjazd
ciężkich wózków widłowych

z napędem elektrycznym i zdalnym sterowaniem zintegrowanym z układem
wywrotu. W tego rodzaju rozwiązaniach
cały mechanizm montowany jest na
przedniej burcie ładowni.

Praktyczny osprzęt i wyposażenie
Naczepy kurtynowe, zwane potocznie firankami, od lat należą do najlepiej
sprzedających się odmian naczep. Tak
dużą popularność zyskały przede wszystkim dzięki swej uniwersalności, polegającej na możliwości przewozu różnych rodzajów i wielkości ładunków. Mimo że
najczęściej wybierane są wersje podstawowe firanek, to przybywa nabywców
bardziej rozbudowanych wersji. Najczęściej są to odmiany wyposażone w tzw.
coil-muldę – czyli otwierane zagłębienie
w podłodze naczepy, umożliwiające łatwy
i bezpieczny przewóz np. zwojów blachy,
drutu czy papieru. Dzięki zagłębieniu
w podłodze nie tylko uzyskuje się niższe
położenie środka ciężkości, co pozytywnie wpływa na stabilność załadowanej
naczepy, ale również do minimum ogranicza konieczne zabiegi związane z zabezpieczeniem i mocowaniem ładunku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie UE wszystkie naczepy
muszą być wyposażone w boczne osłony
przeciwwjazdowe. Wielu nabywców –
szczególnie naczep kurtynowych, izotermicznych i chłodni – w miejsce osłon
montuje dodatkowe skrzynie. W zależności od potrzeb mogą one być wykorzystywane do transportu europalet, pasów zabezpieczających, wózków do palet
czy dodatkowych demontowanych przegród ładowni. Na liście ponadstandardowego wyposażenia naczep coraz częściej można znaleźć wzmocnione podłogi,
które umożliwiają wjazd do nich ciężkimi
wózkami widłowymi.

Naczepa
do transportu
dystrybucyjnego wyposażona w tylną oś
kierowaną i podest załadowczy

Alternatywą dla naczep kurtynowych
są naczepy furgonowe o otwieranych
ścianach bocznych (na całej długości zamontowane są segmentowo otwierane
drzwi). Konstrukcje tego typu od lat powszechnie używane są w Skandynawii.
Zaletą tego rozwiązania jest duża szczelność i izolacja termiczna ładowni, co jest
ważne w przypadku transportu produktów spożywczych, np. napojów.

Logistyka z podestem
Ostatnie lata przyniosły wyraźny
wzrost zainteresowania naczepami przeznaczonymi do transportu dystrybucyjnego. W dużej mierze jest to zasługa
rozbudowującej się sieci dyskontów spożywczych. Ze względu na usytuowanie
wielu z nich w centrach miast wykorzystanie typowego zestawu naczepowego do
zaopatrywania sklepów nie jest możliwe.
Gdy dojazd do zaplecza sklepu jest szczególnie trudny, jedynym rozwiązaniem
jest wykorzystanie ciężarówki, natomiast
tam, gdzie jest więcej miejsca do manewrowania – można użyć ciągnika siodłowego z krótką, przeznaczoną do dystrybucji, naczepą. Tego typu naczepy
wyposażone są najczęściej w dwie osie,
z których przynajmniej jedna jest kierowana. Zazwyczaj w wyposażeniu – podobnie jak w samochodach w transporcie dystrybucyjnym – znajduje się tylny
podest załadowczy.

Jak na większości europejskich rynków, także w Polsce najbardziej popularne są jednosegmentowe podesty załadowcze zamykające w pozycji transportowej
tylną część nadwozia typu kontenerowego. W nadwoziach takich – w pozycji
transportowej – platforma podestu może
być zainstalowana zamiast drzwi lub bezpośrednio za nimi. To drugie rozwiązanie jest stosowane w pojazdach z zabudowami chłodniczymi wykorzystywanymi
w dystrybucyjnym transporcie lokalnym.
Zaletą tych podestów jest prosta, trwała,
łatwa w konserwacji i naprawach konstrukcja. Większość tego typu podestów
to modele o udźwigu od 1000 do 1500 kg,
są jednak i takie odmiany, których udźwig dochodzi do 3000 kg, a platforma
z powodzeniem wytrzymuje przejazd obciążonego wózka widłowego. Podesty
takie często wykorzystywane są w logistyce napojów, gdzie powszechnie używa
się elektrycznych wózków paletowych.
Podobnie jak w samochodach ciężarowych, także w naczepach jest możliwość zainstalowania podestu, którego
platforma robocza (o konstrukcji segmentowej) składana jest pod podłogę pojazdu. Z technicznego punktu widzenia tego
typu urządzenia stanowią najbardziej
zaawansowane konstrukcje podestów załadowczych, co sprawia, że są także najdroższe ze wszystkich typów, proporcjonalnie najcięższe, a ich nośność z reguły
nie przekracza 1500–2000 kg.
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Za brak działania
pójdziemy do piekła…
Iffet Türken jest członkiem
zarządu w firmie Kässbohrer
Fahrzeugwerke GmbH oraz szefem
rozwoju biznesowego w Tirsan
Solutions. Podczas targów IAA
w Hanowerze podzieliła się z nami
swoimi spostrzeżeniami na temat
aktualnej sytuacji w branży.

skład grupy (holdingu) Tirsan
wchodzą cztery marki: Tirsan, Kässbohrer Fahrzeugwerke, Talson Trailer oraz Hendricks
Fahrzeugwerke. Producentem z największymi udziałami rynkowymi na terenie Unii Europejskiej jest Kässbohrer
Fahrzeugwerke. W Polsce generalnym
importerem naczep marki Kässbohrer
jest firma TIMEX SA.

„Samochody Specjalne”: Jak ewoluuje
strategia firmy na rynku europejskim,
zwłaszcza w odniesieniu do konkurencji z innymi, licznymi producentami ze
środka stawki?
Iffet Türken: Kässbohrer od lat realizuje wytyczoną ścieżkę rozwoju. Mocno
inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe i zdecydowanie nie robimy tego tylko
po to, by się efektownie pokazać na tar-
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gach takich jak IAA. Jest to proces ciągły,
kierujemy się przede wszystkim korzyściami płynącymi dla naszych klientów.
Oprócz tego wdrażamy zasady „szczupłej” produkcji, analizujemy i rozwiązujemy bieżące problemy i wprowadzamy
środki zaradcze, unowocześniając i optymalizując nasze metody produkcji. To są
złożone zagadnienia, ale staramy się poszukiwać równowagi w doborze celów
i metod tak, aby to było zgodne z naszą
ogólną strategią działania.

Czy wzrosty udziałów rynkowych Kässbohrera to właśnie wynik realizacji tej
strategii, czy też ogólnie sprzyjającej
koniunktury na rynku europejskim?
Nasze wyniki dowodzą słuszności przyjętej drogi rozwoju. Jesteśmy grupą międzynarodową, obecną na wielu rynkach,
mamy bardzo zróżnicowaną i szeroką
ofertę produktów. Jesteśmy również bardzo odporni na trudności – nie zniechęcają nas spadek koniunktury w jakimś
regionie czy też nasze własne niepowodzenia. Poszukujemy rozwiązań i działamy dalej.
Szybkiemu wzrostowi naszych udziałów
na rynku naczep towarzyszy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w budowie i produkcji naczep
oraz dywersyfikacja usług oferowanych
branży transportowej. Uważam, że z naszą wszechstronnością wyraźnie wyróżniamy się na tle konkurencji. Oferujemy sprawdzone produkty o charakterze
globalnym, jednak dopasowane do lokalnych potrzeb danego rynku. Mamy
szeroką ofertę pojazdów i usług. Nieustannie inwestujemy w celu utrzymania
idealnej równowagi pomiędzy sztuką
inżynierską a pomysłowością.
Hasłem firmy Kässbohrer jest Ingenuity
(połączenie sztuki inżynierskiej – engineering i pomysłowości – ingenuity –
przyp. red.), a więc ponadprzeciętny poziom efektywności, prostota i niezawodność. Wypełnienie tego hasła treścią
wypływa z naszego dziedzictwa i możliwości naszego zespołu, ale jest to też
obowiązek. To umiejętność konstruowania połączona z umiejętnością rozwiązywania problemów. Rezultatem są
nowe produkty, nowe inwestycje – one
mówią same za siebie.
Obecnie wkraczamy w trudne czasy o dużej niepewności politycznej i ekonomicznej – wpływ tych zjawisk zauważamy
już obecnie. Nie tylko w wymiarze poli-

tycznym, ale również ze względu na ogólnoświatowe trendy rozwojowe, takie jak
urbanizacja czy zmiany klimatyczne. Wszyscy musimy się z tym zmierzyć, a do tego
potrzebna jest długofalowa strategia
działania. W związku z tym musimy pracować codziennie, powiedziałabym, że
jeszcze ciężej, aby skoncentrować się
na problemach przyszłości i je rozwiązać.
Nasza siła wypływa z faktu dysponowania tak szeroką ofertą produktową i pokonywania na co dzień tak wielu różnych
przeszkód wynikających z różnic o charakterze geograficznym czy kulturowym.
To nas umacnia.

„Jesteśmy bardzo odporni na trudności
– nie zniechęcają nas spadek koniunktury w jakimś regionie czy też nasze
własne niepowodzenia”.
Jak Pani, jako kobieta, odnajduje się
w tym typowo męskim świecie? Przecież nie wszyscy mężczyźni akceptują
fakt, że kobieta pełni tak wysokie funkcje menedżerskie.
Jeśli ktoś może się sam zmienić lub może
zmienić choć jedną rzecz w swoim otoczeniu, to może zacząć zmieniać świat.
Działam w branży transportowej od ponad 20 lat i kocham to, co robię. To jest
bardzo wymagająca branża i przysłowiowe „zarobienie na chleb” wymaga sporo
wysiłku. I jest to branża, w której wszystko
jest traktowane bardzo poważnie.
Uważam, że moim zadaniem jest również wprowadzenie większej liczby kobiet do tej branży. Przyniesie to większą
dywersyfikację, zróżnicowanie, także
większe możliwości w zakresie negocjacji. Myślę, że ogólnie świat potrzebuje
więcej kobiet na decyzyjnych stanowiskach, aby lepiej negocjować, poszukiwać sposobów na to, aby akceptować
różnice i działać wspólnie.
Mówiąc bardzo otwarcie, uważam że jestem takim kanałem, przez który nie tylko
kobiety, ale również mężczyźni otrzymują wiadomość: możecie tu być i działać
wspólnie. Wierzę w to bardzo mocno.
Wszyscy musimy chcieć pozytywnie zmieniać nasze otoczenie, nie możemy pozos-

tawać bierni i być tylko obserwatorem.
Jeśli będziemy tylko obserwować, to za
ten brak działania pójdziemy do piekła…

Jest Pani wiceprzewodniczącą sekcji
transportowej i dźwigowej Europejskiego
Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego ESTA (European Association of
Abnormal Road Transport and Mobile
Cranes – przyp. red.). Jakie problemy
wymagają największej uwagi i rozwiązania w najbliższej przyszłości?
Moim zdaniem najważniejszym problemem jest konieczność ogólnoeuropejskiej
harmonizacji i standaryzacji wykorzystywanego sprzętu oraz zezwoleń i certyfikatów wymaganych do jego stosowania.
Firmy realizujące transport nienormatywny
napotykają na liczne problemy związane
z wykonywaniem swojej działalności,
ponieważ w wielu krajach obowiązują
różne przepisy, wymagane są różne certyfikaty i zezwolenia. Innym, równie
ważnym problemem są kwestie bezpieczeństwa, ponieważ w przewozach bardzo dużych i ciężkich ładunków bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową.
Ponieważ bezpieczeństwo jest również
priorytetem w działaniach firmy Kässbohrer, to mogę wykorzystywać nasze
know-how i wspierać ESTA w działaniach
na rzecz kreowania bezpiecznych rozwiązań transportowych, które mogą zostać
wdrożone na terenie całej Europy.
Podam przykład: w tym roku wreszcie
udało się nam opracować „Przewodnik
najlepszych praktyk użytkowania samojezdnej naczepy modułowej”. Dotychczas nic podobnego w branży nie funkcjonowało, a teraz przewoźnicy mogą
korzystać z cennych wskazówek dotyczących bezpiecznych sposobów postępowania w przewozach nienormatywnych, także w przypadku wykorzystania
kombinowanych modułów transportowych. Wytyczne te zostały opracowane
we współpracy z największymi przewoźnikami działającymi na rynku, wymienię chociażby takich gigantów, jak
Fagioli, Mammoet czy Sarens. Jest to
doskonały punkt startowy do rozpoczęcia szkoleń i pokazania firmom, co należy zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo przewozu i ładunku.
Serdecznie dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Kässbohrer
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Nowa kurtyna Wielton

o rodziny naczep kurtynowych
Wielton dołączyła nowość – funkcjonalna naczepa NS3K M4 z rozwiązaniami ułatwiającymi szybszy i bezpieczniejszy załadunek i rozładunek, ze
zwiększoną trwałością i szczelnością oraz
o nowym designie.
Nowa naczepa to efekt trwającego
w firmie procesu unifikacji komponentów. Uproszczono konstrukcję podwozia
– jest ona obecnie mniej skomplikowana
od poprzedniej wersji. Celem działania
było wykorzystanie już istniejących komponentów w szerszej gamie rodzin produktowych – dotyczy to zarówno pojazdów produkowanych w Polsce, jak i we
Włoszech czy we Francji. Cała konstrukcja
została gruntownie przetestowana w nowoczesnym Centrum Badawczo-Rozwojowym działającym w fabryce w Wieluniu od lutego br.

Tylko renomowane komponenty
Naczepa kurtynowa NS3K M4 porusza się na 9-tonowych osiach SAF Integral z hamulcami tarczowymi, pierwsza oś może być podnoszona w cyklu
automatycznym z możliwością ręcznego sterowania. Naczepę wyposażono
w dwuzakresowe nogi podporowe JOST
o nośności dynamicznej 24 t i nośności
statycznej 50 t.

© D. Piernikarski

Na tegorocznej edycji targów IAA Grupa Wielton zaprezentowała
pojazdy marki Wielton oraz Merker. Na stoisku zadebiutowała
nowa naczepa kurtynowa NS3K M4 Curtain Master.

Nowa naczepa kurtynowa Wielton Curtain Master NS3K M4

W naczepie zastosowano dwuobwodowy, spełniający wymagania ADR, układ
hamulcowy WABCO wyposażony w system antyblokujący EBS 2S/2M z funkcją
stabilności.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej,
światła obrysowe oraz oświetlenie boczne
wykonano w technologii LED. System
naciągu kurtyny pozwala na płynny naciąg w części tylnej, z przodu znajduje się
ramię napinające umożliwiające szybkie
zluzowanie plandeki. Prezentowany na
targach egzemplarz wyposażono w 6 felg
aluminiowych Alcoa Dura Bright i opony
Michelin.
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Syntetycznie o modernizacjach
Wśród najważniejszych innowacji zastosowanych w nowym pojeździe należy wymienić nowy portal tylny z przykręcanymi do podwozia aluminiowymi
słupkami narożnymi i drzwiami z profili
aluminiowych. Nowa jest również modułowa ściana przednia, na której można
opcjonalnie zamontować dodatkową
płytę ze sklejki o wysokości 1500 mm od
poziomu podłogi. Modernizacje objęły
również ramę pojazdu – jest to konstrukcja spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, w całości za-
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© Wielton

© D. Piernikarski

bezpieczona antykorozyjne w technologii
KTL (wcześniej dwukrotnie śrutowana),
co zwiększyło znacznie odporność powierzchni metalowych na korozję.
Wprowadzono również nowe obrzeże,
które wyposażono w zmodyfikowane
stopery palet oraz uchwyty do mocowania ładunku (nowy kształt) – system
Safety Lock z 60 otworami do mocowania po każdej stronie. Wewnątrz naczepy
znajdują się dodatkowe uchwyty mocowania ładunku – 19 na stronę, wprowadzono także uchwyty do mocowania
ładunku na przednich słupkach.
Zmodyfikowana tylna belka przeciwwjazdowa została wyposażona w dodatkowe światło cofania, natomiast w odboju rampowym zastosowano rollstopy,
opcjonalnie można pojazd wyposażyć
w ultradźwiękowe czujniki cofania. Nowy

Monitorowanie parametrów
pracy zawieszenia i układu
hamulcowego jest obecnie
możliwe nie tylko za pomocą
odczytu informacji na bocznym panelu obsługowym
WABCO SmartBoard, można
również skorzystać z dedykowanych aplikacji działających
na smartfonie lub tablecie

zoptymalizowany stelaż naczepy Curtain Master pozwala na skrócenie czasu
za- i rozładunku. Tworzą go 3 pary przesuwnych kłonic zamocowanych na górnych rolkach, przypodłogowy rząd desek
aluminiowych o wysokości 150 mm oraz
5 rzędów desek aluminiowych o wysokości 100 mm. Opcjonalnie można zastosować 2 rzędy desek stalowych (100 mm).
Przedni i tylny słupek mają fabrycznie
wykonane otwory pod różne konfiguracje desek. Wysokość wewnętrzna stelaża
to 2750 mm + 150 mm.

Nowa ściana przednia
to konstrukcja modułowa, od środka można
zamontować dodatkową płytę ze sklejki
o wysokości 1500 mm
od poziomu podłogi,
w słupkach bocznych
zainstalowano uchwyty
do mocowania ładunku

© Wielton

Zmodernizowana belka tylna
ma teraz dodatkowe światło
cofania, ochronę zapewniają
rollstopy, a opcjonalnie można
zamontować czujniki cofania
WABCO tailGuard

Dach hydraulicznie podnoszony i przesuwany niezależnie do przodu i tyłu naczepy (Edscha UL II) może być ustawiony w jednej z czterech wysokości
do jazdy (4 poziomy wysokości od 0 do
150 mm co 50 mm). Wewnątrz ładowni
jednolita podłoga ze sklejki wodoodpornej o grubości 30 mm ma standardową
nośność 7,5 t (dopuszczalny nacisk na oś
wózka widłowego), opcjonalnie można
zamówić podłogę wzmocnioną o nośności 9 t. Monitorowanie parametrów
pracy zawieszenia i układu hamulcowego jest obecnie możliwe nie tylko za
pomocą odczytu informacji na bocznym
panelu obsługowym WABCO SmartBoard,
można również skorzystać z bezprzewodowej transmisji danych i dedykowanych aplikacji działających na smartfonie lub tablecie.
Nowością jest konfiguracja do przewozu opon i napoi spełniająca wymogi
normy DC 9.5, naczepa jest oczywiście
certyfikowana zgodnie z wymaganiami
normy VDI 2700 – DIN EN 12642 XL.
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Najbogatsza
wersja wyposażenia
PerformanceLine, prezentowana na flagowym
ciągniku marki MAN
TGX 18.640

MAN Tour 2016

Arkadiusz Gawron

Firma MAN Truck & Bus zorganizowała przejazd po Europie swoich pojazdów serii TG.
Trasa wiodła od Madrytu przez Bukareszt po Kopenhagę. Jednym z przystanków był
Wrocław, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w prezentacji.

a spotkaniu MAN pokazał gamę
ciężkich samochodów ciężarowych
TG po zmianach konstrukcyjnych.
Nie mogło na niej też zabraknąć samochodów TGE z zupełnie nowego dla MAN
segmentu wagowego od 3,5 do 5 t dmc.,
które będą produkowane wspólnie z Volkswagenem w podpoznańskiej Wrześni.
W sumie pokazano 13 pojazdów w różnych konfiguracjach, obrazujących możliwości firmy w dostarczeniu środka transportu dostosowanego do specyficznych
potrzeb i wymagań każdego klienta.
Cztery samochody były udostępnione do
jazd testowych, pozostałe to prezentacja statyczna.

Fabryczne przygotowanie samochodu do funkcji, jakie ma pełnić na co dzień, bardzo skraca czas
dostarczenia pojazdu do finalnego odbiorcy i pozwala optymalnie skonfigurować samochód
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Gama TG po „liftingu”
Odświeżone ciężarówki MAN miały
swoją premierę podczas targów IAA
2016 w Hanowerze. Teraz, objeżdżając
Europę w ramach MAN Tour 2016, są
prezentowane szerszej publiczności. Zmianom poddano układ napędowy, odświeżono wygląd zewnętrzny i wewnętrzny
kabin oraz system infotaiment. Ponadto
wprowadzono nowy pakiet wyposażenia
MAN EfficientLine3 i nowy – najbogatszy – poziom wyposażenia MAN PerformanceLine.

skonalonych silnikach dopuszczono stosowanie paliw parafinowych (HVO –
uwodornione tłuszcze roślinne). Zoptymalizowano także katalizator SCR, przez
co wzrosła jego trwałość i jest porównywalna do trwałości całego pojazdu.
Nowe zautomatyzowane skrzynie
biegów MAN TipMatic dzięki czujnikom
rozpoznają teraz obciążenie samochodu
i nachylenie drogi i są w stanie dobrać
lepszy bieg przy ruszaniu i precyzyjniej
zmieniać przełożenia w zależności od
przeznaczenia pojazdu i jego kompletacji. Nowy tempomat EfficientCruise,

Wywrotka z tridemem osi z tyłu, z czego ostatnia oś jest skrętna
i podnoszona. Taka konfiguracja pozwala zachować zwrotność
pojazdu 3-osiowego z ładownością wywrotki 4-osiowej

W modelach TGS i TGX silniki Euro VI
(faza c) mają zwiększone nastawy mocy,
wprowadzono także nowe generacje skrzyń
biegów. Silniki D26 mają moc zwiększoną o 20 KM i wyższy moment obrotowy
o 200 Nm. Nowe nastawy mocy (540
i 580 KM; odpowiednio 397 i 427 kW)
są także oferowane w serii silników D38,
z odpowiednio zwiększonymi momentami obrotowymi (odpowiednio 2700
i 2900 Nm). Silnik D38 regulowany na
moc 640 KM (471 kW) jest teraz dostępny w szerszym wachlarzu zastosowań niż poprzednio i może być kojarzony
z pakietem wyposażenia PerformanceLine. Właśnie taki flagowy ciągnik MAN
TGX 18.640 4×2 LLS był przygotowany
do jazd testowych.
Dzięki tym zmianom silniki zapewniają lepszą dynamikę i elastyczność podczas jazdy, która idzie w parze z mniejszym zużyciem paliwa: D26 spala nawet
o 2,5% mniej, D38 do 1,9% mniej. W udo-

działający w oparciu o dane topograficzne GPS, zapobiega niepotrzebnym
zmianom biegów w podjazdach i sprzyja
oszczędności paliwa. W połączeniu z nim
samochód może być wyposażony w funkcję swobodnego wybiegu EfficientRoll.
Ciężarówka podczas zjazdu ze wzniesienia na przełożeniu neutralnym „N”,
szybciej nabiera prędkości, a jeśli pochylenie drogi jest zbyt małe, wolniej ją
wytraca i lepiej wykorzystuje masę zestawu do pokonania danego odcinka niż
przy zjeździe na załączonym biegu. Jeżeli
prędkość pojazdu spadnie poniżej lub
wzrośnie powyżej ustawionej na tempomacie, to odpowiedni bieg zostanie
wybrany automatycznie i włączony.
Funkcja SmartShifting pozwala szybciej
i bardziej komfortowo przełączać biegi,
a funkcja HSU rozkołysać pojazd na
grząskim gruncie.
Samochody MAN otrzymały także
bardziej dynamiczny wygląd zewnętrzny.
Zmienił się wlot powietrza do chłodnicy,
który teraz w zależności od rodzaju zderzaka i typoszeregu pojazdu może mieć
dwie poprzeczne lamele, w opcji nawet
chromowane, zamiast bezpośredniego
wlotu jak dawniej. Logo MAN jest teraz
eksponowane na czarnym błyszczącym
tle, dzięki czemu jest bardziej widoczne.
Wewnątrz zmieniono kolorystykę deski
rozdzielczej. W miejsce dawnych stonowanych szarości wprowadzono odcienie
beżu, zmieniły się także tapicerki foteli.

Niekorzystny rozkład ciężaru spowodowany ciężkim żurawiem za ostatnią osią oraz trudne warunki
jazdy z dużymi obciążeniami są codziennością w transporcie drewna krótkiego. MAN proponuje
w swoim podwoziu TGS 26.500 6×4-H BL zawieszenie pneumatyczne tylnych osi i dołączany
hydrostatyczny napęd przedniej osi jako remedium na te wyzwania
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Zmodernizowano systemy multimedialne (infotainment), w których nawigacja, jeśli występuje, jest objęta darmową aktualizacją, a ekrany dotykowe
(5″ lub 7″) są teraz kolorowe.
MAN EfficientLine3 to trzecia generacja pakietu wyposażenia pojazdu łączącego wszystkie dostępne środki techniczne
optymalizujące efektywność paliwową.
Pakiet EfficientLine3 występuje w 4 odmianach w zależności od konkretnego
zadania transportowego i w porównaniu
z poprzednią generacją, czyli EfficientLine2, pozwala zaoszczędzić do 6,35%
paliwa, a w porównaniu ze standardowym
ciągnikiem (pozbawionym tego pakietu),
zużywa nawet do 18% paliwa mniej.

© K. Biskupska

3-osiowy ciągnik siodłowy, który może
pracować w zestawie o masie technicznej
do 150 t, jest uniwersalnym rozwiązaniem
do „lekkiego” transportu ponadnormatywnego z jednoczesną możliwością wykorzystania pojazdu do standardowych zastosowań, czyli do 40 t dmc. zestawu

4-osiowe podwozie MAN TGS 35.500
8×4H-6 BL jest przykładem kombinacji zapewniającej wysoką zwrotność (ostatnia oś
skrętna i podnoszona), dużą ładowność i duże
możliwości trakcyjne dzięki napędowi hydrostatycznemu; ciekawostką jest zamontowanie osi napędzanej hydraulicznie jako drugiej
w przednim zespole jezdnym

MAN PerformanceLine to najbogatszy poziom wyposażenia pojazdów spod
znaku lwa. Z zewnątrz wyróżniają go antracytowe obudowy lusterek zewnętrznych i atrapa chłodnicy, oznaczenie na
drzwiach oraz orurowanie ze zintegrowanym oświetleniem. Wewnątrz ten
poziom wyposażenia wyróżniają czarne
fotele pokryte alcantarą i skórą, z niebieskim obszyciem, wytłoczonym lwem
na zagłówkach oraz niebieskimi pasami
bezpieczeństwa. Inne jest także dolne
poszycie górnej leżanki, na którym niebieską nicią wyszyto duże logo MAN.

Nowy TGE
W swojej historii MAN współpracował już z Volkswagenem w zakresie
małych samochodów użytkowych w latach 1977–1993, jednak wtedy obszary
rynku, które miały być „obsługiwane”
przez obie firmy, były wyraźnie podzielone. VW produkował swojego LT w kategorii wagowej do 5,5 t, a MAN powyżej tej wartości do 10 t. Obecny MAN
TGE jest pozycjonowany w tej samej
klasie wagowej co jego brat bliźniak
VW Crafter.
MAN przed wprowadzeniem nowego
TGE przeprowadził szczegółowe badania
rynkowe na temat najważniejszych oczekiwań dla użytkowników samochodów
dostawczych, w których brały udział także
polskie firmy. Wśród najczęściej wymienianych potrzeb wyróżnić można 4 kategorie: koszty, niezawodność/jakość, użyteczność/poręczność oraz eksploatacja.
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W ramach spełnienia oczekiwań swoich przyszłych klientów MAN wprowadził wiele nowych rozwiązań niespotykanych dotąd w tej klasie pojazdów.
Ograniczymy się do przytoczenia najważniejszych. Zaprojektowano wspólnie
z VW nowy 2-litrowy silnik z uwzględnieniem specyfiki pracy pojazdów dostawczych, który ma być trwały i oszczędny
(zakresy mocy od 102 do 177 KM).
Okresy międzyprzeglądowe wydłużono
do 50 000 km.
TGE i VW Crafter będzie dostępny
z napędem na oś przednią, tylną lub
obie osie, co pociągnęło za sobą opracowanie 4 nowych skrzyń biegów (2 manualne i 2 automatyczne). Przewidziano
3 rozstawy osi, 3 wysokości dachu i 3 rodzaje nadwozia (podwozie pod zabudowę,
kabina brygadowa oraz furgon lub kombi).
W sumie daje to możliwość konfiguracji nawet 69 wariantów pojazdów.
We wnętrzu zastosowano odporne
materiały, które mają wytrzymać trudy
eksploatacji. Przewidziano także sporo
miejsca w postaci dodatkowych półek
na drzwiach, desce rozdzielczej i całej
przestrzeni kabiny kierowcy na różnej
wielkości rzeczy. W opcji może być ergonomiczny fotel kierowcy z wielopłaszczyznową regulacją, dwoma podłokietni-

kami, funkcją masażu, obity wytrzymałą
tapicerką sprawdzoną w większych pojazdach MAN. W ramach poprawy użyteczności MAN TGE może być wyposażony, jako pierwszy w tej klasie pojazd,
w asystentów samoczynnego parkowania, świateł drogowych czy rozpoznawania znaków. Lista systemów wspomagających jest naprawdę długa.
MAN podkreśla, że jest firmą produkującą ciężkie samochody ciężarowe
i rodowód TGE jest dokładnie taki sam.
Ten dostawczak został zaprojektowany
jako mniejsza ciężarówka, a nie jako
osobowe auto, które przystosowano do
wożenia towarów. Taka filozofia myślenia
przyświeca temu projektowi od samego
początku i nie dotyczy tylko rozwiązań

cial Service. Produkt został pozytywnie
przyjęty na rynku niemieckim, dlatego
zdecydowano się wprowadzić go także
na inne rynki, w tym polski. Karta ma
dwie podstawowe funkcje. Pierwsza, tzw.
paliwowa, dotyczy bezgotówkowych rozliczeń za paliwo (na które dostaje się rabat) oraz innych płatności, jak AdBlue,
myjnie czy akcesoria na stacjach paliw.
Druga funkcja, tzw. serwisowa, pozwala
na bezgotówkowe rozliczenia towarów
i usług w serwisach oraz zapewnia automatyczną gwarancję płatności MAN
Mobile 24 w całej Europie. Co ciekawe,
karta może być wydana do auta nowego
i używanego każdej marki, a nawet do
auta osobowego, jednak tylko w powiązaniu z samochodem użytkowym.

Lekkie felgi Alcoa

© K. Biskupska

Koncern ogłosił, że rozszerza europejską
ofertę produktową o najlżejszy i zarazem
najmocniejszy model obręczy do samochodów ciężarowych o dmc. 12 t – Ultra One.

konstrukcyjnych, ale także profesjonalnego podejścia do klienta, zaczynając od
sprzedaży pojazdu, realizacji specjalistycznych zabudów, a kończąc na standardach znanych z ciężarowego serwisu,
w tym także kontraktów obsługowych
i całodobowym assistance MAN Mobile 24, którym MAN TGE oczywiście jest
objęty, co nie u wszystkich konkurentów
jest standardem. Pierwsze zamówienia
na TGE handlowcy MAN zaczną przyjmować w kwietniu przyszłego roku, a samochody będą dostarczane od czerwca 2017 r.

Dodatkowe usługi MAN
Przy okazji prezentacji nowego TGE
i odświeżonych pojazdów MAN przedstawił także nowe dodatkowe usługi, do których należy MAN card oraz platforma RIO.
MAN card to wspólny projekt MAN
Trucks & Bus oraz Volkswagen Finan-

Nowy MAN TGE jest pierwszym pojazdem w tej kategorii wagowej (od 3 do
5,5 t) w historii monachijskiego producenta. Z „ciężarowym” zapleczem ma
szansę powalczyć z konkurencją

RIO jest otwartą internetową platformą dla szeroko rozumianej branży transportowej. O jej nowatorstwie stanowi jej
„otwartość” rozumiana jako dostępność
dla wszystkich marek pojazdów, a także
wszystkich uczestników łańcucha dostaw, czyli nadawcy, spedycji, przedsiębiorstwa transportowego, dysponentów,
kierowcy, a na końcu odbiorcy. Wszyscy
uczestnicy zostaną powiązani w ramach
jednolitego systemu informatycznego
i aplikacji wyposażonej w funkcję prognozowania.

Zdjęcia: © A. Gawron

Felgi wykonano z lekkiego i bardzo wytrzymałego
stopu aluminium i ważą o 47% mniej od felg stalowych w tym samym rozmiarze. Podobnie jak inne
produkty Alcoa felgi Ultra One są odporne na
korozję i nie wymagają malowania. Są kompatybilne z systemami monitorowania ciśnienia
w oponach. Maksymalny indeks
nośności felg wzrósł z 4125 kg
do 4250 kg. Ujednolicony
kołnierz obręczy pozwala
na montaż naklejanych
lub nabijanych ciężarków wyważających po
obu stronach obręczy.

news

„Europejska nowość, czyli
felga Ultra One o dużej nośności,
jest lekka. Dzięki temu, tak jak wszystkie felgi Alcoa, pozwala zwiększać ładowność
pojazdów, przynosi oszczędności i obniżenie
nakładów na konserwację. To sytuacja, która jest
korzystna dla wszystkich stron” – powiedział Merrick Murphy, prezes Alcoa Wheel and Transportation Products, podczas premiery felgi na targach
w Hanowerze.
Produkcja nowych felg w fabryce Alcoa w Székesfehérvár na Węgrzech ma ruszyć w przyszłym roku.
[KW]
Zdjęcie: © Alcoa
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Ciężarówka
w strumieniu
danych

Pojazdy autonomiczne, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy
oraz przyszłość wymiany danych w transporcie – to najważniejsze wątki
poruszone w rozmowie ze Svenem Ennerstem odpowiedzialnym
w Daimler Trucks za rozwój produktu.

„Samochody Specjalne”: Na targach IAA
widzieliśmy wiele interesujących, przyszłościowych rozwiązań. Co takiego musi
jeszcze być dopracowane czy udoskonalone, aby samochody ciężarowe stały się
pewne, ekonomiczne, niezawodne i godne
zaufania przyszłych użytkowników?
Sven Ennerst: Dwa lata temu zaprezentowaliśmy naszą ciężarówkę przyszłości

– Future Truck 2025. Była to wizja, którą
w dalszym ciągu rozwijamy. Od tamtego
czasu dokonaliśmy znacznego postępu –
funkcje, które w Future Truck działały
w obrębie jednej ciężarówki, zostały programowo wyprowadzone na zewnątrz
i dzięki systemom łączności zaczęły działać równocześnie w wielu połączonych ze
sobą pojazdach. Co innego jest uruchomić
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jakąś funkcję w pojedynczym pojeździe,
a co innego wykorzystać wzajemną łączność – która jest przecież integralną częścią jazdy autonomicznej – i uzyskać dzięki
temu większą efektywność. Przykładem
tego jest oczywiście platooning, czyli jazda
w konwoju połączonym.
Wracając do pytania: co jest jeszcze potrzebne? Przede wszystkim potrzebne

.eu
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są przejechane kilometry testowe. To
jest sprawa najważniejsza i decydująca
– zakładamy, że te wszystkie funkcje
podniosą poziom bezpieczeństwa. Systemy wspomagające to przede wszystkim
systemy aktywne, które nie tylko mogą
oddziaływać na układ hamulcowy, ale
również na układ kierowniczy. W tym
przypadku mamy już do czynienia z działaniem dynamicznym, które musi być
niezawodne.

menty infrastruktury drogowej: słupki,
światła itp., no i do tego dochodzą obiekty
ruchome – inne samochody, rowerzyści,
piesi. To wszystko musi być wykryte i poddane analizie i to w czasie rzeczywistym,
i na tyle szybko, by możliwa była reakcja. Pod uwagę były również brane różne
warianty oczujnikowania – radary, kamery, ultradźwięki. Bardzo długo się temu
przyglądaliśmy… Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie radarów, gdyż jest to najbezpieczniejsze i nie obciąża dodatkowo kierowcy.
W trudnych sytuacjach na drodze kierowca naprawdę jest bardzo obciążony –
musi obserwować wiele lusterek i wskaźników, a dodanie mu kolejnego mija się
z celem. Kierowca powinien otrzymywać
aktywne ostrzeżenie tylko wtedy, gdy
niebezpieczna sytuacja ma rzeczywiście miejsce.

Kilometry przejechanych testów w każdych możliwych warunkach drogowych
można sobie dość łatwo wyobrazić…
Tak, ale nie są to takie „zwykłe” testy,
które przeprowadza się np. przy badaniach
niezawodnościowych. Tu chodzi o to, by
przejechać jak najwięcej kilometrów w całkiem normalnym ruchu na autostradzie,
po drogach lokalnych czy w mieście. W podobny sposób badamy nasz nowy system
hamowania awaryjnego ABA czwartej
generacji, a do jego sprawdzenia potrzebna jest jak największa liczba zdarzeń
drogowych – mówiąc obrazowo, musimy
„nakręcić” te kilometry. Dzięki temu
możemy doświadczyć wielu sytuacji nieprzewidywalnych, takich, których nie
można zaplanować, przygotowując się
nawet z największą starannością do badań. Tak więc testy w rzeczywistej eksploatacji to warunek konieczny, aby nasze systemy gwarantowały jak najwyższą
pewność i bezpieczeństwo działania.

Jak dużo pracy wymaga zmiana sposobu myślenia kierowcy, aby możliwe
stało się pełne wykorzystanie systemów
wspomagających? Jak powinien myśleć przyszły kierowca?
Kierowca musi mieć zaufanie do systemów
pokładowych. Jeśli tak nie będzie, to po
prostu wyłączy je wcześniej czy później
lub będzie reagował w sposób niewłaściwy.
Wracamy do wcześniejszego wniosku –
systemy muszą działać w sposób skuteczny z minimalnym, zerowym marginesem błędu.

A co z kierowcą?
Akceptacja ze strony kierowcy jest bardzo ważna. Gdy system będzie permanentnie reagował w sposób błędny, kierowca go wyłączy. Niepewnie działający
system obniża również wiarygodność producenta, po prostu psuje markę. System
powinien działać tak dobrze, że kierowca
nie będzie wręcz zauważał jego ingerencji, ale doceni jego pomocny wpływ na
prowadzenie. Jego obsługa nie może też
stanowić dodatkowego obciążenia.
Przykładem może być nasz nowy asystent skrętu. Dyskutowaliśmy nad jego
możliwościami i zasadami działania od
dawna. Rozwijaliśmy nasz system asystenta skrętu ponad dwa lata, chcąc zagwarantować jego maksymalną pewność działania – prawidłową detekcję
obiektów, które mogłyby stanowić zagrożenie. Tu jest bardzo dużo czynników
wpływu: kształt skrzyżowania, elementy
pojazdu w polu widzenia czujnika, ele-

Ale przecież nie powinniśmy bezgranicznie ufać elektronice…
Tak, oczywiście, bo w ostatecznym rozrachunku to kierowca ponosi całą odpowiedzialność. Kierowca powinien rozumieć, jakimi możliwościami dysponuje
jego pojazd – także gdy jest to samochód
osobowy. Kierowca musi wiedzieć, że
w sytuacjach krytycznych otrzyma wsparcie, ale musi też wiedzieć, że to on w 100
procentach prowadzi samochód i ponosi
za to pełną odpowiedzialność.
Przykładem może być sytuacja drogowa
wymagająca nagłego hamowania. To
kierowca zaczyna hamować, gdy jednak
robi to w sposób niewystarczający, intensywność hamowania zostanie zwiększona przez system wspomagający Active
Brake Assist. Najgorszą sytuacją jest rozproszenie kierowcy i to właśnie wtedy
hamujący aktywnie ABA może zapobiec
zderzeniu. Stąd też wynika kolejność
działania: najpierw kierowca otrzymuje

ostrzeżenie o zagrożeniu i konieczności
hamowania, a gdy nie podejmie żadnego
działania, system ABA zacznie aktywnie
hamować.

Czy są jeszcze jakieś rozwiązania, które
czekają na wprowadzenie? Czy czekamy
na technologię V2X (Vehicle to Everything – pojazd połączony ze wszystkim
– przyp. red.)?
Jeśli chodzi o technologie transmisji danych, to branża dysponuje już ogólnie
akceptowalnymi standardami. To, że
niezależnie od marki wykorzystujemy
już pewne standardy w tym zakresie,
jest bardzo ważne. Odrębnym problemem jest wymiana danych – nasze samochody wraz z generowanymi przez nie
danymi będą stanowić jedynie niewielki
element składowy w gigantycznym strumieniu danych.
Dziś największym problemem dla przewoźnika jest sytuacja, gdy jego pojazd
nie jeździ, nie pracuje: jest uszkodzony,
ma przegląd w serwisie lub po prostu –
kierowca musi odbyć obowiązkową pauzę.
Jeszcze gorzej, gdy pojazd jedzie pusty,
bez ładunku. Nie trzeba mieć dużego
doświadczenia, by wiedzieć, jakie generuje to niekorzystne efekty w wymiarze
ekonomicznym.
Skrócenie czasu oczekiwania związanego
z za- i rozładunkiem czy zwiększenie
stopnia wykorzystania pojazdu dzięki
np. giełdom transportowym – to nic nowego. Jeśli będziemy w stanie monitorować ładunek i w czasie rzeczywistym
określimy wykorzystanie ładowności lub
pojemności ładunkowej – nie na papierze,
ale po połączeniu z platformą internetową i systemem zarządzania flotą czy
giełdami ładunku – to bardzo szybko
możemy transport przenieść na wyższy
poziom efektywności.
Ciężarówka wraz z ładunkiem musi stać
się integralną częścią strumienia danych.
Dzięki temu będzie można zminimalizować bezproduktywne procesy związane
z postojem i oczekiwaniem na ładunek.
Chodzi o pełne planowanie transportu towarowego – w tej dziedzinie panuje jeszcze chaos.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Daimler
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Wielka biesiada 2016
Wielki finał konkursu Gala Biesiadna – najważniejszej promocji organizowanej przez
Inter Cars w tym roku – już za nami. W dniach 7–9 października w hotelu
Gołębiewski w Karpaczu udział w niej wzięli najlepsi klienci spółki, którzy zajęli
wysokie miejsca w rankingu tego konkursu.

rzypomnijmy: aby wziąć udział
w konkursie Gala Biesiadna, wystarczyło zbierać punkty za zakupy dokonywane w sieci sprzedaży Inter
Cars SA. Klienci spółki – przedstawiciele warsztatów, sklepów z warsztatem i firm transportowych – którzy uzyskali największe obroty, wzięli udział
w finałowej Gali i mieli szansę wygrać
wartościowe nagrody na łączną kwotę
2 mln zł. Zanim zaproszeni goście dowiedzieli się, kto jest zwycięzcą, wzięli
udział w interesujących działaniach przygotowanych przez organizatora.
W piątek na zainteresowanych czekała ekspozycja wyposażenia warsztatów, gdzie dostawcy pokazali wiele nowości, które swoją premierę miały podczas
wrześniowych targów Automechanika
we Frankfurcie. Przygotowane zostały
również pokazy praktyczne poszczególnych urządzeń, można było skonsultować
się ze specjalistami z branży czy wziąć
udział w rywalizacji na profesjonalnym symulatorze rajdowym 3D. Zarówno w piątek, jak i sobotę właściciele warsztatów
mieli okazję spotkać się z przedstawicielami sieci serwisowych skupionych
wokół Inter Cars. W trakcie prezentacji

Tradycyjnie odbyły się „minitargi” – miejsce spotkań biznesowych
z przedstawicielami dostawców części warsztatowych

„Z drogi do uścisku dłoni, czyli jak podnosić standard przy rosnących potrzebach klientów” dowiedzieli się, jak dopasować standard serwisu do stale rosnących
oczekiwań klientów.

Pół żartem, pół serio
Galę Biesiadną 2016 oficjalnie zainaugurowano w piątkowy wieczór wystąpieniem Roberta Kierzka, prezesa Inter Cars, który opowiedział o planach
spółki i przedstawił obecną kondycję
rynku motoryzacyjnego. Prezes Inter
Cars zwrócił uwagę na potrzebę dosto-
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sowywania funkcjonowania warsztatów
do sytuacji zarówno technologicznej, jak
i społeczno-rynkowej. Obecnie zmienia
się profil klienta i można rozróżnić nowe
mobilne pokolenie, które oczekuje usługi
od razu, szybko i bez żadnych komplikacji. Z takimi właśnie realiami musi sobie
radzić każdy przedsiębiorca. „Osoby urodzone w latach 1980–2000 to bez mała
11-milionowa rzesza konsumentów stanowiąca 30% społeczeństwa. Szacuje
się, że do 2025 r. tzw. milenialsi stanowić będą 75% rynku podaży pracy. Będzie to dominująca siła na rynku, będąca
jednocześnie najlepiej wyedukowanym

| BIZNES |

© K. Biskupska

Ekspozycja wyposażenia warsztatów oraz
Show Car sieci serwisowych dostępne były
dla klientów przez cały galowy weekend

pokoleniem w historii. Jednocześnie będzie to grupa społeczna dysponująca
największą siłą nabywczą” – podkreślił
Robert Kierzek. „Klienci chcą jednocześnie mieć w pakiecie produkt, jakim
jest samochód, wszystkie niezbędne wartości dodane, a więc przede wszystkim
usługę serwisową, ubezpieczenie, usługę
wymiany opon, usługę assistance itp.
Dlatego też obszarem szczególnie ważnym dla niezależnych warsztatów samochodowych jest tzw. obecność serwisu
w sieci” – dodał.
Po wystąpieniu prezesa Inter Cars
głos zabrali przedstawiciele partnerów
strategicznych Gali Biesiadnej 2016, a mianowicie firm Castrol, Bosch oraz połączonych w jedną strukturę spółek TRW i ZF.
Po części oficjalnej nadszedł czas na wieczór kabaretowy – zgromadzonych gości
bawiły skecze polskich kabaretów: Kabaretu pod Wyrwigroszem, Paranienormalnych oraz Macieja Stuhra.

Atrakcje towarzyszące
W sobotę od samego rana do dyspozycji gości oddano specjalnie przygotowaną w formie „minitargów” strefę eks-

pozycji, podczas której uczestnicy mieli
możliwość odbycia spotkań biznesowych
z przedstawicielami dostawców – partnerów konkursu galowego. Odbyło się
również spotkanie z koordynatorami programu Bio Service, podczas którego chętni
dowiedzieli się o korzyściach wynikających z audytu energetycznego. W ciągu
dnia wręczono również wyróżnienia klientom i filiantom Inter Cars zaangażowanym w działania proekologiczne.
Podczas gdy właściciele warsztatów
zdobywali wiedzę nt. przedsięwzięć
IC, osoby towarzyszące mogły korzystać
z udogodnień hotelowych, wysłuchać po-

rad kulinarnych Magdy Gessler, znanej
restauratorki, czy wziąć udział w spotkaniu motywacyjnym z Jackiem Walkiewiczem. Podczas tego ostatniego
uczestnicy dowiedzieli się, jak ważne
(zwłaszcza w branży warsztatowej) są
zmiany, kreowanie odważnej wizji i celu,
a także wysoki standard obsługi i relacji z klientem.

Cała sala śpiewa z nami
Sobotni wieczór to już główna część
Gali Biesiadnej, w której uczestniczyło
blisko 2000 zaproszonych gości. Lau-
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Na zdjęciu laureaci regionu wschodniego rynku
ciężarowego: 1. m-ce Intertransport Sp. z o.o.
(w środku) 2. m-ce P.H.U. Tirmet Kulik Mirosław
(z prawej), 3. m-ce EREM Serwis S.c. R.M. Parol,
R.M. Danielak

Gala Biesiadna nawiązywała do tradycji
gal piosenki biesiadnej – było i doskonałe jedzenie, i muzyka, i wspólne
śpiewanie, i zabawa

reaci konkursu wzięli udział w prawdziwej biesiadzie, nawiązującej charakterem do niezapomnianych gal piosenki
biesiadnej. O repertuar i wspaniałe widowisko zadbał Zbigniew Górny, pomysłodawca oryginalnej gali z lat 90., wraz
ze swoją orkiestrą oraz towarzyszący im
artyści, m.in. Hanna Śleszyńska, Robert
Rozmus, Jacek Wójcicki, Gang Marcela

oraz Kwartet Rampa. Przygotowany na
najwyższym poziomie program artystyczny i rozrywkowy porwał wszystkich gości do wspólnych śpiewów i zabawy w najlepsze. W roli prowadzących
wystąpili Radosław Grześkowiak, dyrektor ds. reklamy i marketingu Inter
Cars, oraz piosenkarka Sabina Jeszka, finalistka programu „Mam talent”. Podczas wieczoru wręczono nagrody zwycięzcom galowego konkursu.
Z racji naszych zainteresowań skupimy się głównie na rynku ciężarowym.
Zwycięzcami konkursu Gala Biesiadna
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2016 w rankingu warsztatów ciężarowych są (według regionów): Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Prymus,
Paweł Połeć (region północno-wschodni),
Kampol Kamila Biedrzycka (region centralny), Auto-Matunin Sp. z o.o. (region
południowy), Firma Handlowo-Usługowa
BJM Sp. z o.o. (region północny) i Intertransport Sp. z o.o. (region wschodni).
Zwycięzcy otrzymali po 10 000 zł w postaci doładowania multikarty IC Premia
Cash, a kulminacją całej uroczystości była
Loteria Mistrzów Warsztatu. W jej ramach
spośród uczestników Gali wyłoniono
szczęśliwca, który wygrał 50 000 zł oraz
dwie osoby, które wygrały po 25 000 zł.
Zwieńczeniem Gali Biesiadnej był koncert gwiazd muzyki disco polo – zespołów
Afterparty, Weekend i Boys – które zaprezentowały swoje największe przeboje. Atrakcje wieczornej Gali na długo
pozostaną w pamięci uczestników.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Inter Cars
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Branża leasingowa
podsumowała trzeci kwartał
W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku firmy leasingowe
sfinansowały aktywa o łącznej wartości 42 mld zł. O 1/3 wzrosło
finansowanie pojazdów lekkich oraz środków transportu ciężkiego.

wiązek Polskiego Leasingu, reprezentujący polską branżę leasingową, podał, że wzrost obrotów
w ciągu trzech pierwszych kwartałów
bieżącego roku wyniósł 17,1%.
„Wyniki opublikowane przez ZPL
po trzech kwartałach 2016 r. mówią
o znaczącej roli branży leasingowej w finansowaniu inwestycji firm w ruchomości. 17,1-procentowa dynamika rynku
oraz 42 mld zł udzielonego finansowania to dobre informacje dla całego 2016 r.

– zarówno dla przedsiębiorców korzystających z usług branży, jak i dla firm leasingowych. Najważniejsze jest jednak
to, że małe i średnie przedsiębiorstwa,
które są klientami firm leasingowych,
wykazują znaczny wzrost inwestycji.
Jest to bardzo dobra informacja, biorąc
pod uwagę ujemną dynamikę inwestycji w całej gospodarce. Szacunki Związku
Polskiego Leasingu pokazują, że polska
branża leasingowa sfinansuje w tym roku
aż 43,1% nakładów inwestycyjnych firm

osobowe
ciężarowe o dmc. < 3,5 t
ciężarowe
ciężarowe o dmc. > 3,5 t
ciągniki siodłowe
naczepy/przyczepy
autobusy
Inne

22 208,1
10 702,3
2 453,8
8 722,3
1 461,2
4 641,1
1 973,3
646,7
329,7

Styczeń–wrzesień 2016
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29 379,9
14 031,4
3 214,7
11 807,0
1 876,5
6 210,9
2 574,4
1 145,3
326,9

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

Pojazdy:

Styczeń–wrzesień 2015

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

© ZPL

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

Finansowanie rynku po III kwartale 2016 r. (wartość netto w mln zł)
Zmiana r/r

w aktywa ruchome, a jej udział w tworzeniu polskiego PKB będzie nadal wzrastał” – powiedział Andrzej Krzemiński,
przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.
W omawianym okresie firmy leasingowe najczęściej finansowały samochody
osobowe i dostawcze do 3,5 t (transakcje te stanowiły 41% udziału w rynku),
środki transportu ciężkiego (30,6% rynku),
maszyny i urządzenia liczone łącznie z IT
(26,6%), znacznie rzadziej nieruchomości (1,2%).

Pojazdy lekkie i środki
transportu ciężkiego

32,3%
31,1%
31,0%
35,4%
28,4%
33,8%
30,5%
77,1%
–0,9%

Segment samochodów osobowych
i dostawczych do 3,5 t dmc. odnotował
31,1-procentowy wzrost finansowania.
Od stycznia do końca września br. firmy
leasingowe sfinansowały pojazdy lekkie
o łącznej wartości 17,2 mld zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wartość ta wyniosła 13,2 mld zł).
W przypadku transportu ciężkiego
(raportowane dane dotyczą samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych,
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Raiffeisen-Leasing Polska
Pekao Leasing
mLeasing

1 219
14 018
17 364
7 160
17 807

naczep i przyczep, autobusów, samolotów, statków oraz sprzętu kolejowego)
branża leasingowa odnotowała jeszcze
większy, bo 35-procentowy wzrost. Według danych ZPL łączna wartość transakcji dotyczących finansowania udzielonego na wymienione aktywa wyniosła
w ciągu trzech pierwszych kwartałów
2016 r. 12,8 mld zł. Dla porównania zestawmy te dane z ubiegłorocznymi wy-

9
4 729
0
8 724
11 450
3 682
12 676

6 252
631
169
1 795
41
2 523
2 515
1 320
3 043

9 299
5 121
55
1
1 423
0
1 993
2 221
1 031
2 743

1 245
1 131
576
168
372
41
530
294
289
300

nikami. W tym samym okresie w 2015 r.
łączne finansowanie w omawianym segmencie wyniosło 9,5 mld zł.

Maszyny i urządzenia
W segmencie maszyn i urządzeń
(łącznie z IT) po trzech kwartałach bieżącego roku zanotowano spadek obrotów
(–5,9%). Stało się to głównie za sprawą

reklama

3 689
2 401
2 046
1 641
1 205
1 161
1 123
1 073
992
842

3 869
2 466
2 323
531
1 783
17
1 407
1 721
1 020
936

Autobusy
233
75
213
6
172
0
103
50
58
268

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

BZ WBK Leasing

9 826

11 807

10 544

Naczepy/
przyczepy

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

MAN Financial Services Poland

2 356

12 758

Ciągniki
siodłowe

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

Millennium Leasing

17 196

23 264

o masie
powyżej 3,5 t

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

Scania Finance Polska

24 213

o masie
do 3,5 t

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

PKO Leasing

42 126

Ciężarowe:

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

Europejski Fundusz Leasingowy

Osobowe

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

Grupa Idea Getin Leasing

Samochody

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

Spółka

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

Finansowanie rynku po III kwartale 2016 r. – ranking dziesięciu najlepszych spółek ze względu na liczbę wyleasingowanych ciągników siodłowych
Inne
pojazdy
527
261
176
0
142
0
138
555
88
42
© ZPL

niższego niż w roku ubiegłym finansowania udzielonego na maszyny rolnicze,
co należy wiązać z końcem perspektywy
UE na lata 2007–2013 i oczekiwaniem
na nową perspektywę finansową. Łącznie
jednak w ciągu trzech kwartałów tego
roku branża leasingowa sfinansowała
maszyny oraz urządzenia na kwotę 11,2
mld zł (w tym samym okresie w roku
ubiegłym było to 11,9 mld zł).

Małgorzata Terlecka-Urbanik,
dyrektor Departamentu Transportu
i Maszyn Budowlanych Idea Leasing

Przedsiębiorcy z branży TSL w Polsce istotnie zwiększają liczbę zamówień na
swoje usługi w całej Europie, w związku
z tym potrzebują nowych środków transportu i chętnie korzystają z finansowania
taboru poprzez leasing. Zgodnie z raportem Związku Polskiego Leasingu dotyczącym struktury finansowania transportu ciężkiego po 9 miesiącach tego roku
udział firm leasingowych wzrósł do 30,6%
(+4,1% r/r). Firmy leasingowe w tym
czasie udzieliły finansowania polskim
transportowcom o wartości 12,8 mld zł,
czyli aż o 35% więcej niż w tym samym
okresie rok temu. Dla porównania: wzrost
całej branży leasingowej w tym czasie
wyniósł tylko 17,1%. Wynikom sektora
TSL pomógł wzrost gospodarczy, dzięki
któremu rozwija się eksport oraz utrzymują się relatywnie niskie ceny paliw.
Popyt na usługi polskich przewoźników
w Europie (głównie do Niemiec i Fran-

cji) jest bardzo duży, a wpływ na to mają
nie tylko niższe stawki rodzimych przewoźników, ale przede wszystkim terminowość i wysoka jakość oferowanych
przez nich usług.
Zgodnie z raportem ZPL-u Grupa Idea
Getin Leasing jest obecnie liderem zarówno tego segmentu, jak również całego rynku leasingu w Polsce. Po 9 miesiącach miała obrót na poziomie ponad
4,2 mld zł i udzieliła w tym czasie finansowania dla sektora TSL o wartości
niemal 1,3 mld zł.
Polscy transportowcy najczęściej nabywali ciągniki siodłowe (ich udział w sektorze wzrósł do 42,4%) oraz naczepy
i przyczepy (wzrost 35,5%). Ten trend
widać również w strukturze Grupy Idea
Getin Leasing, właściciele firm transportowych bowiem najchętniej kupowali z nami ciągniki siodłowe (były to zakupy o łącznej wartości 728,44 mln zł)
i naczepy, które sfinansowaliśmy na
370,52 mln zł.
W dalszym ciągu spodziewamy się wzmożonego zainteresowania usługami transportowymi, szczególnie dla branży hand-

lowej, co w konsekwencji wpłynie na
jeszcze większy popyt na usługi finansowania pojazdów poprzez leasing. Przedsiębiorcy zwiększają skalę działalności,
a do tego potrzebują większego taboru,
wymieniają także stare pojazdy na nowe,
zgodne ze standardem Euro VI, co jest
szczególnie ważne w transporcie międzynarodowym i pozwala na niższe opłaty
drogowe. Transportowcy wybierają także
najem, bo coraz bardziej zwracają uwagę
na koszt użytkowania pojazdów, a ta
forma finansowania pozwala na otrzymanie nie tylko środka transportu, ale
również zawiera usługi dodatkowe, jak
np. serwis, assistance, ubezpieczenie.
Ponadto firmy leasingowe dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami –
w przypadku Idea Leasing są to m.in.
DBK, Wielton i Eurotrailer – mogą zaoferować klientom korzystniejsze ceny
naczep czy ciągników siodłowych.
Największym problemem i hamulcem
w dalszych wzrostach branży transportu
ciężkiego jest przede wszystkim brak
kierowców na polskim rynku, stąd przewidujemy, że koniec tego roku będzie
słabszy, a rok 2017 może być dla nas
dużą zagadką. Wszyscy dostawcy sprzętu
ciężkiego szacują jednak, że przyszły
rok zakończy się wzrostem na poziomie
10–15%, a ten optymizm może w dużej
mierze przełożyć się na realny wynik.

Koniunktura branży leasingowej

© ZPL

Zrealizowane przez ZPL badanie koniunktury branży leasingowej przeprowadzone wśród osób odpowiedzialnych
za sprzedaż w firmach leasingowych pokazuje, że badane firmy spodziewają się
w IV kwartale br. przyspieszenia aktywności sprzedażowej, stabilizacji jakości
portfela leasingowego oraz stabilizacji
zatrudnienia.
Jednocześnie branżowi eksperci oczekują wyższego poziomu finansowania dla
wszystkich głównych grup ruchomości,
czyli pojazdów lekkich, transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń.
Struktura rynku branży leasingowej
po trzech kwartałach 2016 r.
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Opracowała Renata Pawliszko
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Pojazdy Renault Trucks CNG
Dzięki minimalnej
emisji zanieczyszczeń modele Renault Trucks zasilane
CNG są z powodzeniem użytkowane w strefach o zaostrzonym rygorze emisyjnym, np. do utrzymywanie czystości ulic, wywózki śmieci
czy transportu dystrybucyjnego
na obszarach miejskich
i podmiejskich

– inwestycja w czasie
Najpierw było gazowe Midlum i Premium Distribution, a od ubiegłego roku jest
podwozie nowej gamy D Wide CNG – Renault Trucks już od 12 lat konstruuje
i sprzedaje pojazdy dystrybucyjne zasilane sprężonym gazem ziemnym.

o ogromne doświadczenie Renault
Trucks potwierdzają liczby – w Europie użytkowanych jest na co
dzień ponad 600 zasilanych gazowo pojazdów tej marki. Nic dziwnego, pojazdy
bowiem zasilane sprężonym gazem ziemnym to poza modelami elektrycznymi
ekonomicznie opłacalna alternatywa dla
oleju napędowego, pozwalająca na ograniczenie emisji hałasu i zanieczyszczeń.
Modele wykorzystujące metan emitują
do 98% mniej cząstek stałych i do 80%
mniej tlenków azotu niż silniki wyso-

koprężne. Oprócz tego nie wymagają
stosowania dodatku AdBlue, a w warunkach eksploatacji miejskiej pojazd
gazowy zapewnia zasięg porównywalny
do odpowiednika napędzanego silnikiem
dieslowskim.

Ekonomiczne i bezpieczne
Podwozie nowej gamy D Wide CNG
oferowane jest w konfiguracji osi 4×2
(dmc. 19 t) i 6×2 (dmc. 26 t). Moc drzemie w ich silniku – zainstalowana 320-
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-konna jednostka napędowa o maksymalnym momencie obrotowym 1356 Nm
może być zasilana zarówno gazem ziemnym (CNG), jak i biogazem (biometanem)
– paliwem odnawialnym, pozyskiwanym
z materiałów organicznych. Samochód
ten jest też tańszy w eksploatacji, a to
chociażby przez brak filtra PDF i brak konieczności jego regeneracji. Sprężony
gaz ziemny jest również bezpiecznym paliwem. Jak podkreślił Piotr Ziemniak,
product manager Renault Trucks Polska,
w sytuacji kolizji i rozszczelnienia me-
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Przekazane śmieciarki
na specjalistycznym
podwoziu Renault Trucks
D26 Wide dostarczone
z zabudową Ekocel
Midlum XLS to ciekawa
propozycja – niezawodne, przystosowane
do zadań transportu
komunalnego podwozie
i zabudowa ciesząca
się dobrą opinią użytkowników

tan jako paliwo lżejsze od powietrza bezpiecznie ulatnia się do atmosfery, rozprasza i nie stwarza niebezpieczeństwa
tak jak olej napędowy. Butle z gazem modeli D Wide CNG standardowo zaopatrzone są w bezpiecznik termiczny, który
w przypadku wysokiej temperatury wewnątrz stopniowo się otwiera i pozwala
na powolny upływ gazu.

Nie za rok, nie za dwa…
Oszczędności z inwestycji w CNG należy rozpatrywać w dłuższym czasie –
zwrot kosztów użytkowania pojazdu następuje dopiero po 3–5 latach. Dobrze to

przeliczył Paweł Wojna, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie, i na własnej firmie przetestował
wykorzystanie technologii sprężonego
gazu ziemnego w pojazdach. Obecnie
w śremskiej flocie liczącej 35 jednostek
jeździ 6 ciężarówek na metan. Jak deklaruje prezes spółki, do zakupu pojazdów
na CNG przekonała go ekonomia, a utwierdzają w dobrze podjętej decyzji wyniki
dwumiesięcznych obserwacji i zestawień
kosztów utrzymania 6 pojazdów zasilanych paliwem konwencjonalnym i 6 na
gaz. Pojazdy były podobnie skonfigurowane, pracowały na podobnej trasie
zbiórki odpadów mierzącej w sumie ok.
15 000 km i wykonywały te same zadania transportowe. Jedynie rezultaty się
różniły – pojazdy na metan okazały się
o 35% tańsze, jeśli chodzi o koszty tankowania, niż flota z silnikiem dieslowskim.

Artur Bartosiewicz,
dział podwozi Renault Trucks Polska

Nasza najnowsza propozycja dla rynku pojazdów
CNG to model D Wide CNG zasilany sprężonym
gazem ziemnym i wyposażony w nowy 9-litrowy silnik gazowy, spełniający normę emisji
spalin Euro VI. Jest to sprawdzona amerykańska jednostka napędowa marki Cummins specjalnie zaprojektowana pod kątem spalania metanu i – co istotne – użytkowana na całym świecie
w ponad 34 tys. pojazdów.

Zanim zatankujemy metan
Pojazd zasilany gazem to dopiero połowa sukcesu. Aby można było mówić
o zwrocie takiej inwestycji, potrzebna
jest dostępność stacji tankowania, np. takiej jak obiekt w Śremie. I mimo iż dyrektywa unijna zakłada wybudowanie
do 2025 r. w naszym kraju stacji CNG
ulokowanych w maksymalnej odległości
co 150 km, prawodawcy nie wypracowali
do tej pory konkretnego projektu wspomagającego rozwój branży paliw gazowych. Dlatego zanim branża komunalna
za sprawą zmian prawnych w pełni
„otworzy” się na technologię gazową,
pojazdy napędzane konwencjonalnymi
paliwami nadal z powodzeniem realizują swe zadania w zakładach oczyszczania miasta. W lipcu br. do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach dostarczone zostały 2
podwozia Renault Trucks D26 Wide 6×2.
Zamówione modele, napędzane silnikiem
DTI 8 o mocy 320 KM, to specjalistyczne
podwozia wyposażone m.in. w tylną oś
skrętną, przystosowane do realizacji zadań transportu komunalnego. Są to pierwsze modele z nowej gamy producenta we
flocie katowickiej spółki, liczącej niemal
150 środków transportu w większości
składającego się z modeli Renault Trucks
Premium.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Renault Trucks
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Unimog ma 70 lat

Dariusz Piernikarski

We wrześniu br.
Mercedes-Benz obchodził
70-lecie powstania
samochodu Unimog,
a muzeum Unimoga
w Gaggenau świętowało
10-lecie swojego istnienia.
Korzystając z zaproszenia
Mercedes-Benz Polska,
wzięliśmy udział w tych
uroczystościach.

Pierwsze szkice samochodu rolniczego sporządził Albert Friedrich; na zdjęciu pokazane są odręczne
szkice podwozia Unimoga, które wykonał Heinrich Rößler w grudniu 1945 r. Jego podstawowe cechy pozostają niezmienne do dziś: koła jednakowej wielkości, napęd na wszystkie koła, przestrzeń
ładunkowa, przygotowanie do montażu osprzętu i duża siła napędowa

konstruowany w ciężkich czasach
bezpośrednio po zakończeniu II
wojny światowej, Unimog stał się
jedną z niewielu wciąż żywych legend motoryzacji. Unikatowa koncepcja i ogromna
wytrzymałość – oto cechy, dzięki którym
„pojazd uniwersalny” (niem. UniversalMotor-Gerät – uniwersalne urządzenie

silnikowe, skąd wzięła się popularna nazwa Unimog) zbudował swój legendarny
wizerunek. Dziś służy nie tylko do pracy
w wymagających warunkach zimowych
czy na terenach zielonych, ale również
przy odwiertach, wykopaliskach i projektach infrastrukturalnych. Unimog jeździ
również w wojsku, straży pożarnej oraz
wszędzie tam, gdzie od środków transportu wymagana jest ponadprzeciętna wytrzymałość i możliwości jazdy terenowej.
Doczekaliśmy się wielkiego jubileuszu: ponad 60 lat dzieli nowoczesny po-

© Unimog-Museum
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jazd o podwyższonej mobilności, jakim
jest Unimog U 5023 (rok produkcji 2016)
i U 401, który w 1955 r. zjechał z taśmy
produkcyjnej. Samochód zamiatający
ulice Berlina można było zobaczyć jeszcze w 1974 r. Dzisiaj ten pięknie odrestaurowany U 401 stanowi jedną z atrakcji
muzeum Unimoga w Gaggenau. Przez
dziesięć lat istnienia muzeum liczni ochotnicy i pasjonaci troszczą się o to, by te samochodowe skarby pozostawały sprawne
i cieszyły oko kolejnych pokoleń miłośników tej wyjątkowej marki.

© Unimog-Museum /© D. Piernikarski
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Unimog – początki legendy
Początkowo Unimog był pomyślany
jako użytkowa maszyna rolnicza – ówczesne władze okupacyjne wydały zezwolenie na rozpoczęcie produkcji, a w powojennych Niemczech istniało duże
zapotrzebowanie na tego typu pojazdy.
Pierwsze szkice samochodu rolniczego
powstały jeszcze w 1945 r. Ich autorem
był Albert Friedrich, ówczesny szef działu
silników lotniczych Daimler-Benz, nad
projektem współpracował z nim konstruktor Heinrich Rößler. Friedrich uzyskał wsparcie projektowe i produkcyjne
firmy Erhard & Söhne z miejscowości
Schwäbisch Gmünd – tam właśnie powstały pierwsze cztery prototypy (U 1–
U 4). Dwa kolejne (U 5, U 6) ukończono

Muzeum Unimoga w Gaggenau (Murgtal) powstało z inicjatywy członków klubu Unimog Club Gaggenau (UCG) i innych miłośników tego wyjątkowego pojazdu, zrzeszonych w wielu innych klubach
Unimoga rozrzuconych na terenie całych Niemiec; gdy w sierpniu 2002 r. produkcję samochodu
przeniesiono do fabryki Mercedes-Benz w Wörth, kluczyki do ostatniego samochodu wyprodukowanego w Gaggenau odebrał Michael Wessel – ówczesny przewodniczący klubu UCG. 5 listopada
to data oficjalnej rejestracji stowarzyszenia Unimog-Museum e.V. Uroczyste otwarcie budynku
wraz z przyległym torem testowym miało miejsce 3 czerwca 2006 r.

w zakładzie w Göppingen należącym do
firmy Gebr. Boehringer GmbH. Przed
70 laty, 9 października 1946 r., U 1 wykonał swoją pierwszą jazdę. 25 koni mechanicznych (18 kW) – tyle wynosiła
moc silnika OM 636 o pojemności skokowej 1,7 dm3 napędzającego prototyp
Unimoga U 1, który rozwijał maksymalną prędkość 50 km/h. Niewiele się
pod tym względem zmieniło aż do połowy lat 50. – wtedy rozpoczęto produkcję modelu Unimog 404.1, realizując

© D. Piernikarski

Pierwszym dużym odbiorcą Unimogów poza branżą rolniczą była armia szwajcarska, która w 1950 r.
złożyła zamówienie na 250 samochodów – pierwsze 44 sztuki serii U 70200 wyprodukowała firma
Gebr. Boehringer GmbH w Göppingen, po przejęciu produkcji przez Daimler-Benz kolejne wyprodukowano już w Gaggenau jako Unimog seria 2010; na pierwszym planie na zdjęciu Unimog „Paulchen”
z 1952 r. (seria 404), eksploatowany niegdyś przez armię szwajcarską

jedno z pierwszych dużych zamówień
dla wojska (250 szt. dla armii szwajcarskiej). Od tego czasu Unimog stawał się
coraz większy i silniejszy. Jego podstawowe cechy pozostają jednak niezmienne
do dziś: koła jednakowej wielkości, napęd na wszystkie koła, przestrzeń ładunkowa, przygotowanie do montażu
osprzętu i wysoka siła napędowa.
Seryjna produkcja pojazdu rozpoczęła
się w 1948 r. w zakładach Boehringer
w Göppingen (seria 70.200). Wkrótce
istniejące możliwości produkcyjne okazały
się niewystarczające. Jesienią 1950 r.
Unimoga przejął Daimler-Benz, nowa fabryka w Gaggenau rozpoczęła produkcję
3 czerwca 1951 r. (U 2010). Od maja
1953 r., począwszy od modelu U 401,

© D. Piernikarski

© D. Piernikarski
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Unimog dziś
Wraz z wprowadzeniem normy Euro VI Mercedes-Benz dokonał zdecydowanego przegrupowania oferty produkcyjnej. Obecnie Unimog dostępny
jest w dwóch rodzinach produktowych
przeznaczonych do zupełnie różnych
zastosowań.

© Mercedes-Benz

Unimog nosi na masce gwiazdę Mercedesa (wcześniej logotypem była stylizowana głowa wołu), a dwa lata później
z linii produkcyjnych zjechały pierwsze
pojazdy serii 404 z podwoziem przystosowanym do jazdy terenowej. Model ten
z niewielkimi zmianami był produkowany do 1980 r. i eksportowany do wielu
krajów świata.
W sierpniu 2002 r., po 51 latach i wyprodukowaniu 320 748 pojazdów, produkcję Unimoga przeniesiono z Gaggenau
do Wörth. Niniejsze informacje zostały
zaczerpnięte z książki Dietera Mutarda
Faszination Unimog Museum, wydanej
przez Unimog-Museum e.V. w 2011 r.
Eksploatowany w Berlinie przy oczyszczaniu miasta Unimog U 401 miał 25-konny silnik, generowane ciepło przenikało do wnętrza przez blachy kabiny nagrzewając ją niemiłosiernie; niewielkie
jej rozmiary powodują, że kierowca musi się praktycznie wślizgnąć za kierownicę… Wejście do
środka jest nieco kłopotliwe, oparcie dla stopy daje specjalna obręcz na feldze koła, nie ma żadnych uchwytów ani poręczy… Deska rozdzielcza oraz różne dźwignie wyglądają bardzo rustykalnie, ale są proste w obsłudze i jest ich niewielka ilość. Pedały są bardzo małe i leżą bardzo blisko
siebie, pedał gazu jest wręcz mikroskopijny. Przyzwyczajenia wymaga obsługa niesynchronizowanej skrzyni biegów. Malutki U 401 niewiarygodnie sprawnie pokonuje drogę nieutwardzoną, nic się
pod tym względem nie zmienia, gdy z drogi zjeżdżam na łąkę. Jadąc, mam uczucie, że to
prawdziwy, trudny do pokonania król bezdroży…

© Unimog-Museum

Pierwszą rodzinę tworzą pojazdy Unimog UGE – jest to w sumie 7 bazowych
modeli (U218/U318, U423, U427/U527
oraz U430/U530) o dmc. od 7,5 do 16,5 t.
Są to terenowe nośniki narzędzi, niezastąpione w letnim i zimowym utrzymaniu
dróg, wyposażone w silniki o mocy od
160 do 300 KM, skrzynie biegów nawet
z 24 przełożeniami. Samochody te mogą
poruszać się z prędkością 120 m (metrów!)/h i oczywiście – 90 km/h. Unimogi
UGE mają stały napęd na 4 koła i bloUnimoga nie mogło zabraknąć w rajdach terenowych – prezentowany na zdjęciu U 400 (seria 405)
uczestniczył w Rajdzie Dakar w latach 2006 i 2007
jako samochód serwisowy
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Aby w pełni zaprezentować możliwości
Unimoga U 1650 (seria U 427 z 1998 r.)
w wersji szosowo-szynowej, na terenach
przyległych do muzeum zbudowano kilkudziesięciometrowy odcinek torów

© D. Piernikarski

kady 3 mechanizmów różnicowych, standardowym wyposażeniem są układy hydrauliki roboczej i siłowej oraz przedni wał
odbioru mocy (150 kW).
Druga rodzina Unimogów to bazowe
modele serii UHE: U 4023 oraz U 5023.
Są to ciężarówki dużej mobilności, wyposażone w silniki o mocy 230 KM i skrzynie biegów z grupą biegów terenowych.
Unimog UHE to idealny pojazd dla organizacji pomocowych i pomocy technicznej, jest również chętnie wykorzystywany

© Unimog-Muzeum

Klasyka w terenie: U 1100 L (seria 416) z 1979 r. –
jazda w terenie tym samochodem wymagała sporych
umiejętności, ale niczym podróż do przeszłości pozwoliła na ocenę, jak bardzo rozwój technologiczny ułatwił
pracę kierowcy

Współczesny Unimog U 5023 na fabrycznym torze testowym w Ötigheim
pokazuje pełnię swoich możliwości
jako pojazd dużej mobilności

w straży pożarnej i wielu armiach świata.
Standardowym wyposażeniem serii UHE
jest przystawka odbioru mocy do napędu pompy hydraulicznej (np. żurawia), dołączalny napęd na przednią oś,
blokady mechanizmów różnicowych oraz
układ centralnego pompowania kół.

Obchody 70-lecia zorganizowano
w Gaggenau na terenie muzeum Unimoga. Impreza miała z założenia charakter nieformalny: goście mogli zapoznać się z ekspozycją, a o historii marki
i poszczególnych eksponatach opowiadali eksperci muzeum – pasjonaci, często
wieloletni pracownicy fabryki. Kluczowym
wydarzeniem były niewątpliwie jazdy
różnymi modelami Unimogów na terenie
zbudowanego wokół muzeum specjalnego

© D. Piernikarski

70-lecie Unimoga

toru testowego, pozwalającego w zupełności na zaprezentowanie niezwykłych
możliwości tych samochodów. Do jazd
udostępniono kilkanaście pojazdów –
większość z nich to eksponaty muzealne,
najstarszy U 401 pochodził z 1952 r., naj-

nowszym był U 4023 z 2014 r. Dodatkową atrakcją była krótka wizyta na fabrycznym torze Unimoga w Ötigheim,
gdzie można było przekonać się o potędze najnowszych terenowych Unimogów UHE.
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Rynek opon zróżnicowany
Renata Pawliszko
Na początku października firma Continental Opony Polska zaprezentowała wyniki
sprzedaży opon na rynku wymiany w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r.
Zaproszeni na konferencję goście mogli zapoznać się z analizami dotyczącymi
zarówno rynku europejskiego, jak i polskiego.

Rynek opon w Europie
Według danych ETRMA sprzedaż opon
w Europie na rynku wymiany w okresie
od stycznia do sierpnia 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego, wzrosła o 1,4%. Poza lipcem,
kiedy nastąpił spadek sprzedaży (–10,6%),
w pozostałych miesiącach odnotowywano jej wzrost: w styczniu było to 6%,
w lutym 8,6%, marcu 3,6%, kwietniu
1,4%, czerwcu 1,2% oraz w sierpniu 0,9%.
Jakie będą kolejne miesiące 2016 r. dla
tego rynku? Trudno powiedzieć, gdyż
zwykle październik i listopad są dla
branży ciężarowej miesiącami najlepszymi pod względem sprzedaży. Tym
razem tak dobre miesiące w pierwszej
połowie roku wskazują na zaburzenie
tradycyjnego schematu sprzedaży opon
ciężarowych. Można mieć jednak nadzieję na dobry wynik kończący rok

bieżący, od 2012 r. bowiem rynek opon
w Europie rośnie i stabilizuje się, więc
jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to rok 2016 będzie kolejnym rokiem wzrostów.
Dziesięć najbardziej popularnych rozmiarów opon
ciężarowych w Europie w pierwszej połowie 2016 r.
i zmiana poziomu ich sprzedaży w porównaniu
z rokiem ubiegłym. Pierwsze trzy najbardziej
popularne rozmiary stanowią 53% całego rynku, są
one również najchętniej kupowane (w odróżnieniu
od pozostałych siedmiu), o czym świadczą wyniki
ich sprzedaży

Rozmiar
385/65 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
295/80 R22,5
215/75 R17,5
385/55 R22,5
13 R22,5
265/70 R19,5
235/75 R17,5
275/70 R22,5
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rzedstawione wyniki dotyczące
rynku sprzedaży opon przygotowano na podstawie danych zgromadzonych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy
(European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association).

styczeń–czerwiec 2016/
styczeń–czerwiec 2015
2,7%
1,9%
18,0%
–1,8%
–3,0%
–1,2%
6,5%
–7,0%
–2,9%
–14,8%

Udział rynkowy opon nowych ze względu
na sposób montażu (dane dla Europy w okresie
styczeń–sierpień 2016 r.) oraz odniesienie
tych danych do rynkowego wzrostu sprzedaży
w omawianym okresie

.eu

| BIZNES |

Rynek opon w Polsce
Dane dotyczące sprzedaży opon w Polsce po ośmiu miesiącach bieżącego roku
wyglądają następująco. Mimo że ostateczny wynik wzrostu sprzedaży jest
jeszcze dodatni (0,3%), to więcej w oma-

Dziesięć najbardziej popularnych rozmiarów
opon ciężarowych w Polsce w pierwszej
połowie 2016 r. i zmiana poziomu ich
sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Rozmiary te stanowią 83% polskiego rynku
opon, natomiast opony z pierwszych trzech
miejsc pokrywają rynek w prawie 61%.
Liderem wzrostu jest znajdująca się
na 4. miejscu opona 315/60 R22,5
Rozmiar
385/65 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5
315/60 R22,5
215/75 R17,5
235/75 R17,5
295/80 R22,5
295/60 R22,5
385/55 R22,5
275/70 R22,5

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

Z analizy danych pod kątem miejsca
montażu opon wynika, że najwięcej do
sierpnia br. w Europie sprzedało się opon
na oś prowadzącą (39,4%), następnie
na oś naczepową (33,7%) i napędową
(26,9%). Łączny w omawianym okresie
1,4-procentowy wzrost sprzedaży opon
przełożył się na następujące wyniki w poszczególnych segmentach: –0,3% w grupie opon na oś prowadzącą, 0,9% w segmencie opon naczepowych oraz 4,8%
w grupie opon napędowych.
Z kolei w przypadku analizy pod
kątem użytkowania opon możemy zaobserwować niewielkie zmiany udziałów
rynkowych (w porównaniu z pierwszymi
ośmioma miesiącami roku 2015) w segmencie opon autostradowych oraz on/off
road. O ile opony on/off road zwiększyły
swoje udziały w rynku (wzrost z 12,5%
w 2015 r. do 13% w 2016 r. ), o tyle opony
autostradowe odnotowały niewielki spadek – z 13% w 2015 r. do 12,4% w roku
2016. Opony w pozostałych segmentach
(regionalne, miejskie, zimowe) utrzymują się na stabilnym poziomie.
W zestawieniu na temat opon bieżnikowanych widać spadek sprzedaży tych
produktów. Na łączny wynik (–4,9%
mniej niż w analogicznym okresie w roku
ubiegłym) składają się spadki w segmencie opon bieżnikowanych na zimno
(–6,9%) oraz na gorąco (–2,7%). Wyniki
te i tak są lepsze od zeszłorocznych,
kiedy łączny spadek wyniósł –7,2%.
Tradycyjnie również na konferencji
przedstawiono informacje (na podstawie danych Eurostatu) dotyczące sprzedaży opon importowanych z Azji. Wynika
z nich, że po latach dużych wzrostów
(szczególnie w latach 2013–2014) rynek stabilizuje się. W pierwszym półroczu 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym import
w Europie opon z Chin wzrósł o 11,2%,
natomiast opon z Rosji o 20,7%. Mimo
jednak pewnej stabilizacji opony importowane notują stały wzrost sprzedaży od 3 lat, co oznacza, że w pewnym
sensie „zadomowiły” się już na europejskim rynku.

styczeń–czerwiec 2016/
styczeń–czerwiec 2015
0,6%
16,9%
–17,5%
40,2%
–3,9%
–3,8%
–6,5%
11,0%
–4,6%
3,9%

wianym okresie było miesięcy, w których
odnotowano spadki. Tak było w marcu
(–0,6%), kwietniu (–2,9%), maju (–22,5%),
lipcu (–8,1%) oraz sierpniu (–0,6%). Miesiącami, które zakończyły się dodatnimi
wynikami sprzedaży, były: styczeń (22,8%),
luty (6,5%) oraz czerwiec (8,3%). W odróżnieniu od europejskiego rynek polski
wykazuje się niestabilnością (miesiące
wzrostów przeplatają się ze spadkami),
dlatego też trudno pokusić się o jakiekolwiek prognozy dotyczące kierunku
rozwoju tego rynku.
W pierwszych ośmiu miesiącach w Polsce najwięcej sprzedało się opon na oś
prowadzącą (37,8%), następnie naczepową (34,9%) oraz napędową (27,3%).
Na łączny wzrost 0,3% przełożyły się następujące zmiany sprzedaży w poszczególnych segmentach: –1,3% w grupie
opon na oś prowadzącą, –0,2% w segmencie opon napędowych oraz 3,4%
w przypadku opon naczepowych.
W zestawieniu pod kątem użytkowania różnice widać najbardziej w segmencie opon regionalnych (77,1% po
pierwszych ośmiu miesiącach 2016 r.
kontra 76,4% w analogicznym okresie
roku ubiegłego), następnie w grupie
on/off road (4,7% w 2016 r. do 5,9%
w 2015 r.) oraz autostradowych (16%
w roku bieżącym do 15,5% w roku

Udział rynkowy opon nowych ze względu
na sposób montażu (dane dla Polski w okresie
styczeń–wrzesień 2016 r.) oraz odniesienie
tych danych do rynkowego wzrostu sprzedaży
w omawianym okresie

ubiegłym). W pozostałych segmentach
(opony zimowe i miejskie) wyniki są porównywalne.
W Polsce sytuacja opon bieżnikowanych na tle rynku europejskiego przedstawia się zupełnie inaczej. Łączna zmiana poziomu sprzedaży (styczeń–sierpień
2016 r. w porównaniu z analogicznym
okresem w 2015 r.) tego rodzaju produktów to 2,9%. Jego składowe: w sprzedaży opon bieżnikowanych na zimno odnotowano wzrost o 3,4%, natomiast
bieżnikowanych na gorąco o 2,2%.
Z danych na temat opon importowanych z Azji wynika, że największą
popularnością cieszył się w Polsce import
opon z Chin. Wzrost sprzedaży (w pierwszej połowie 2016 r. w porównaniu z tym
samym okresem roku poprzedniego)
wyniósł 32,3%. Import opon z Rosji odnotował natomiast spadek w wysokości –27,4%.
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Opony. Targowe nowości
Większe oszczędności w zakresie zużycia paliwa, lepszy komfort
prowadzenia oraz doskonalenie mieszanki gumowej i rzeźby bieżnika to
jedne z najważniejszych elementów, na których skupiają się producenci
ogumienia, opracowując nowe modele. Oto kilka nowości, które zostały
zaprezentowane na ostatnich targach IAA w Hanowerze.

Bridgestone i Firestone
Na wspólnym stoisku firmy Bridgestone i Firestone przedstawiły kilka różnych produktów.
Bridgestone pokazał Tirematics, czyli
rozwiązanie monitorujące stan opon
online, przeznaczone dla operatorów samochodów użytkowych. Ma ono zapewnić flotom korzyści płynące z regularnej kontroli opon, co wpłynie też na
skrócenie czasu przestojów i awarii pojazdów w trasie.
Zaprezentowane w Hanowerze rozwiązanie łączy wszystkie oferowane przez
Bridgestone systemy informatyczne, które
za pomocą czujników zdalnie monitorują,
przesyłają i analizują w czasie rzeczywistym takie parametry, jak ciśnienie
czy temperatura opon w samochodach
ciężarowych i autobusach.
W ramach rozszerzania dotychczasowego systemu Tirematics firma Bridgestone testuje rozwiązania zapewniające flotom dodatkowe korzyści. Poza
mierzeniem ciśnienia i temperatury opon
system daje także wgląd w kluczowe
parametry pojazdu. Przeprowadzana
przez Bridgestone zaawansowana analiza tych danych pozwala szybciej rea-

gować na problemy związane z oponą,
informując obsługę floty o możliwej awarii lub gwałtownym spadku ciśnienia.
Jak podaje producent, z pierwszej wersji
rozwiązania Tirematics korzysta obecnie
ponad 60 operatorów dużych flot.
Z kolei firma Firestone na targach IAA
zaprezentowała nową oponę Vanhawk 2
do samochodów dostawczych i lekkich
ciężarowych. Ogumienie to zapewnia
wysoki komfort prowadzenia i trwałość
w codziennym użytkowaniu. Udoskonalony model w porównaniu ze swoją poprzedniczką cechuje większa wytrzymałość i odporność na zużycie. W nowej
oponie zadbano również o poprawę prowadzenia na mokrej nawierzchni i ob-
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Rozwiązanie
Tirematics firmy Bridgestone służy do monitorowania, przesyłania i analizowania
danych w czasie rzeczywistym głównych parametrów
dotyczących opon

niżenie zużycia paliwa. W efekcie klient
otrzymuje oponę wszechstronną (sprawdzi się prawie w każdej pracy), która
daje pewność prowadzenia na drodze.
Inżynierowie Firestone poprawili też
osiągi opony – zmodernizowali wzór
bieżnika (poprawa hamowania na mokrej
nawierzchni), udoskonalili mieszankę
gumową (niższe opory toczenia i emisja
CO2) oraz zapewnili oponie solidną konstrukcję, co ma wpływ na długie życie
i odporność na ścieranie. Opony będą dostępne od stycznia 2017 r. w 20 najpo-
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pularniejszych rozmiarach, w drugiej
połowie roku dołączą do nich dwa dodatkowe rozmiary.

Continental
Na targach w Hanowerze Continental zaprezentował m.in. dwie nowe linie
opon. Linia Conti EfficientPro przeznaczona jest do jazdy po autostradach
w transporcie dalekobieżnym, natomiast
Conti LightPro to gama opon przeznaczona do cystern transportujących ciecze, zwłaszcza paliwo.
Conti EfficientPro na oś kierowaną
i napędową to opony, które opracowano
specjalnie, by zmniejszyć zużycie paliwa. Rozwiązania zastosowane w oponie
ograniczają opory toczenia, w porównaniu z modelem Conti EcoPlus gwarantują zużycie paliwa obniżone o 0,64 l na
100 km (kalkulacja na przykładzie 40-tonowego ciągnika z naczepą z zamontowanymi na osiach kierowanej i napędowej oponami Conti EfficientPro oraz
oponami Conti EcoPlus na osi naczepy),
co oznacza, że przy rocznym przebiegu
120 000 km flota może zaoszczędzić około
750 l paliwa rocznie i tym samym zmniejszyć roczną emisję CO2 o ponad 2 t.

jazdy w ogumienie z unijną oceną A na
wszystkich osiach. Obecnie opona Conti
EfficientPro jest wykorzystywana głównie na pierwszy montaż. Na rynku wtórnym będzie dostępna w pierwszej połowie 2017 r.
Z kolei Conti LightPro to pierwsze
opony Continental o obniżonej masie
własnej opracowane specjalnie do zastosowania w cysternach transportujących
ciecze, a w szczególności paliwo. Dzięki
wykorzystaniu lżejszych opon możliwy

Najnowsze
opony firmy Continental to kolejny krok przynoszący klientom
oszczędności w zakresie zużycia paliwa

Użycie specjalnych mieszanek gumowych, zastosowanie wielowarstwowej
konstrukcji bieżnika oraz zoptymalizowane opory toczenia pozwoliły na przyznanie oponie Conti EfficientPro oceny
A na unijnej etykiecie w zakresie efektywności paliwowej. Dlatego firmy transportowe montujące opony Conti EfficientPro na osi kierowanej i napędowej
oraz oponę Conti EcoPlus HT3 na osi
naczepowej mogą wyposażyć swoje po-

jest przewóz większego ładunku cieczy
bez przekraczania dopuszczalnej masy
całkowitej.
W przypadku montażu na wszystkich
osiach (kierowanej, napędowej i naczepowej) opony Conti LightPro ograniczają,
w porównaniu z oponami Conti Hybrid,
masę całkowitą pojazdu o około 80 kg.
Większa ładowność i mniejsze zużycie
paliwa zwiększają efektywność kosztową
nawet o 900 euro rocznie (kalkulacja na

Gama opon
Hankook e-cube Blue
to większa efektywność
paliwowa i wytrzymałość, a także
dłuższe przebiegi

przykładzie 40-tonowej cysterny wykorzystywanej do transportu cieczy przy
rocznym przebiegu 120 000 km).

Hankook
W Hanowerze firma Hankook po raz
pierwszy zaprezentowała pełną gamę
opon do transportu dalekobieżnego e-cube
Blue. Do dostępnych wcześniej opon do
naczep e-cube Blue TL20 dołączyły opony
e-cube Blue AL20 na oś skrętną i ecube
Blue DL20 na oś napędową. Ogumienie
to, czyli wszystkie modele w gamie, zyskały ocenę A w kategorii efektywności
paliwowej na unijnej etykiecie.
Jak deklaruje producent, dzięki nowemu ogumieniu klienci zyskają o 8%
większą efektywność paliwową, dłuższe
o 17% przebiegi oraz wytrzymałość
(m.in. większą odporność na nieregularne zużycie) większą o 55% w porównaniu z obecnymi produktami.
Opony na oś skrętną e-cube Blue
AL20 z dwoma blokami bieżnika w części
środkowego żebra współpracują ze sobą
dzięki zazębiającej się konstrukcji. Zwiększa to sztywność bloków i pozwala ograniczyć opory toczenia. Schodkowe ułożenie głównych rowków bieżnika zapewnia
dodatkowe wsparcie gumowych bloków
z obu stron. Ogumienie to zapewnia też
bardzo dobrą stabilność podczas jazdy na
wprost, a w znacznym stopniu zamknięta
konstrukcja żeber barków pozwala na
równomierne zużycie opon.
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Z kolei bieżnik opon na oś napędową
e-cube Blue DL20 wyróżnia się czterema blokami umieszczonymi w obszarze
masywnego żebra środkowego. Specjalne umieszczenie poszczególnych bloków bieżnika gwarantuje ich zazębianie się po obu stronach. Dzięki temu
opona charakteryzuje się bardzo dobrą
przyczepnością i niskimi oporami toczenia. Oprócz tego poziomo ułożone rowki
o średniej głębokości i łączniki w rzeźbie bieżnika w odsłoniętym obszarze
bloków części barkowej jeszcze bardziej
zwiększają przyczepność.
Natomiast opona e-cube Blue TL20
do naczep to stabilna jazda i optymalna
odporność na zużycie. Zastosowanie licznych lameli w obszarze środkowego żebra
zapobiega nieregularnemu zużyciu, nie
wpływając na stabilność opony. Zamknięta konstrukcja czoła opony z czterema rowkami zapewnia stabilność boczną i niski opór toczenia.
We wszystkich trzech produktach
linii e-cube Blue zastosowano nowo
opracowaną mieszankę gumową. Proces nazywany IMS (innowacyjny system
mieszania) pozwala na szczególnie równomierne rozłożenie cząsteczek sadzy
i gumy w mieszance. Technologia ta,
wraz z obniżeniem temperatury mieszania oraz wydłużeniem czasu trwania
procesu, skutkuje utworzeniem większej
liczby wiązań chemicznych pomiędzy
cząsteczkami sadzy i gumy. W wyniku
tego opony e-cube wytwarzają mniej
ciepła w trakcie jazdy. Opatentowana
przez firmę Hankook technologia SCCT
(Stiffness Control Contour Theory) pozwala uzyskać równomierne rozłożenie
ciśnienia, co zwiększa stabilność i ogranicza ruch wewnątrz opony. Dzięki temu
osnowa jest też bardziej wytrzymała.
W czasie tegorocznych targów IAA
firma Hankook zaprezentowała także
m.in. nowe opony do autokarów, przeznaczone do transportu dalekobież nego. Opony SmartTouring AL22 na
wszystkie osie dostępne są w rozmiarach
295/80 R22,5 i 315/80 R22,5.
Ogumienie to cechuje się pięciożebrowym profilem z zamkniętym, solidnym żebrem środkowym, co zapewnia
komfort i dobre prowadzenie w czasie
jazdy na wprost. Specjalne lamele multi
3D pozwalają uzyskać zarówno dobrą
przyczepność, jak i skuteczne hamowanie. Do tego pojedyncze warstwy osnowy
nowego modelu SmartTouring AL22

ułożono w taki sposób, aby zmniejszyć
ilość wytwarzanego ciepła. W rezultacie
nie tylko zmniejszono opory toczenia,
ale też znacznie wydłużono żywotność.

Michelin
Michelin X Line Energy to pierwsza
w ofercie producenta gama opon, której
każda opona na oś sterującą, napędową
i naczepową spełnia wymagania klasy A
w zakresie oporów toczenia w systemie
unijnych etykiet.
W skład tej gamy wchodzi Michelin
X Line Energy D2 315/70 R22,5 na oś
napędową, Michelin X Line Energy F
385/55 R22,5 na oś prowadzącą i Michelin X Line Energy T 385/55 R22,5 na
osie naczep.

W porównaniu z poprzednią generacją opon Michelin X Line Energy (klasy
BBA) montaż nowej gamy na całym pojeździe (ciągnik siodłowy plus naczepa)
pozwala zaoszczędzić do 1 l paliwa na
100 km i tym samym obniżyć emisję
CO2 o 2,66 kg. Średnia oszczędność paliwa z tego tytułu wyniesie 1610 euro
w pierwszym życiu opony (przed pogłębianiem i bieżnikowaniem).
Opony gamy Michelin X Line Energy
klasy AAA na wszystkie osie: prowadzącą, napędową i wleczoną, powstały
w oparciu o nowatorskie technologie.
Wśród nich znajdują się m.in. Silicion
(mieszanka gumy zawierająca krzemionkę, która znacznie zmniejsza opór
toczenia opony oraz obniża zużycie paliwa pojazdu), Carbion (mieszanka gumy
powstała w specjalnym procesie łączenia składników w fazie ciekłej, która
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charakteryzuje się większą jednorodnością z korzyścią dla trwałości (a zatem
przebiegu opony), a także Regenion,
czyli elementy rzeźby bieżnika uzyskane
w procesie wulkanizacji (w formach wydrukowanych w technologii 3D), które
zapewniają optymalną przyczepność
oponie – wraz ze zużywaniem się bieżnika odsłaniają się w nim nowe rowki
gwarantujące długie życie.
Linia opon Michelin X Line Energy
dostępna jest również w wersjach o profilu 60, które zaprojektowano specjalnie
do transportu objętościowego. Opony te
łączą takie cechy, jak niskie zużycie paliwa, wytrzymałość oraz zdolność do
przewożenia większych ładunków. Opony
z tej serii mają nośność 8 t na pojedynczą
oś. Dostępne rozmiary to: 295/60 R22,5

Michelin X Line
Energy to pierwsza
w ofercie producenta
gama opon, która spełnia
wymagania klasy A w zakresie oporów toczenia
w systemie unijnych
etykiet

Michelin X Line Energy Z, 315/60 R22,5
Michelin X Line Energy Z (opony na oś
prowadzącą), 295/60 R22,5 Michelin X
Line Energy D i 315/60 R 22,5 Michelin X Line Energy D (opony na oś napędową). Opona Michelin X Line Energy T
445/45 R19,5 do naczep ma być w sprzedaży od jesieni 2016 r.
W ofercie producenta dostępna jest
także nowa opona 355/50 R22,5 Michelin X Energy Z na oś prowadzącą, której
całkowity przebieg jest o 50% wyższy niż
w przypadku opony 315/60 R22,5 Michelin X Energy XF.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © R. Pawliszko
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Volvo Buses
na rzecz e-mobilności w miastach

olvo Buses to lider na rynku elektromobilności, który dostarczył już ponad
2800 elektrycznych hybryd oraz autobusów elektrycznych do 21 krajów na świecie. Producent oferuje zelektryfikowane autobusy oraz
rozwiązania biznesowe, by ułatwić klientom odejście od standardowych paliw na rzecz publicznego
transportu zasilanego energią elektryczną.
Zeszłej wiosny firma Volvo Buses wraz z innymi
producentami autobusów i powiązanej infrastruktury podjęła inicjatywę stworzenia otwartego
i ujednoliconego interfejsu pomiędzy stacjami ładowania i pojazdami. Razem z ABB, wiodącym
dostawcą technologii energetyki i automatyki,
przygotowała stację ładowania elektrycznych autobusów bazującą na otwartym interfejsie do szybkiego ładowania, tj. OppCharge. Jest to pierwsza
w Szwecji stacja ładowania autobusów elektrycznych wyprodukowana przez ABB. Została
zamontowana na zewnątrz terminalu autobusu
elektrycznego Volvo w Arendal w Göteborgu.
Celem tego przedsięwzięcia jest współpraca przy
rozwoju i komercjalizacji autobusów elektrycznych oraz elektrycznych hybryd, wyposażonych
w system szybkiego ładowania prądem stałym wykorzystujący ogólnodostępne standardy.

© Volvo Buses

Firmy Volvo Buses i ABB
wspólnie realizują projekt, który
ma ułatwić rozwój transportu
elektrycznego w miastach
na całym świecie.

Wspólne ładowanie
Kilka danych o OppCharge
Standard ładowania OppCharge jest oparty na
statycznym ładowaniu przewodowym z wykorzystaniem pantografu i interfejsu wyposażonego
w WiFi. Ze względu na to, że wyposażenie jest
standardowe, każde miasto może indywidualnie
wybrać dostawcę systemu ładowania. Oznacza
to również, że jedna stacja ładowania może obsługiwać autobusy różnych marek. „Dzięki OppCharge
autobusy elektryczne oraz systemy ładowania
od różnych producentów są ze sobą kompatybilne, co gwarantuje, że miasta nie będą zależne od wybranych dostawców. Zapewnia to dobre
warunki dla wprowadzenia systemów elektrycznych autobusów w miastach na całym świecie”
°
Agnevall, prezes Volvo
– podsumował Hakan
Buses.

• otwarty interfejs pomiędzy stacjami
ładowania i pojazdami
• moc ładowania 150 kW oraz 300 kW
• wszystkie ruchome części interfejsu
znajdują się w pylonie ładującym
• 3 do 6 minut ładowania wystarcza
na 30 minut jazdy
• ładowanie odbywa się przez pantograf z komunikacją pomiędzy pojazdem i stacją ładowania dzięki
WiFi
• szyny do ładowania zamontowane
na dachu pracują przy temperaturach od –25°C do +45°C
• w zakresie infrastruktury ładowania Volvo Buses współpracuje ze
spółkami ABB oraz Siemens

Opracowała Katarzyna Biskupska

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2016 | 75

| TECHNIKA |

Eurocargo ML180E25:
pojemny i ładowny

Dariusz Piernikarski

Od ubiegłorocznego faceliftingu Iveco Eurocargo nabrało przyjaznego,
uśmiechniętego wyglądu. Czy ten uśmiech odzwierciedla również wewnętrzne
zalety tego samochodu, mogliśmy sprawdzić, jeżdżąc 18-tonowym modelem
Eurocargo ML180E25 z zabudową objętościową Wielton.

miany w przepisach związanych
z opłatami autostradowymi na terenie Niemiec spowodowały spadek popularności lekkich samochodów
ciężarowych na rzecz segmentu ciężkiego
i cięższych wersji samochodów dostawczych, tym samym Iveco odnotowało pewien spadek udziałów rynkowych w segmencie, w którym Eurocargo czuło się
dotychczas świetnie. Modernizacja samochodu przeprowadzona w 2015 r.
miała na celu poprawę tej sytuacji i stworzenie szansy na odbudowanie pozycji.

Eurocargo – samochód,
który lubi miasto
Szczegółowo o przemianach, jakim zostało poddane Iveco Eurocargo, pisaliśmy
w ubiegłym roku („Samochody Specjalne”
nr 10/2015). Najbardziej widocznym,
zewnętrznym wyrazem tych modyfikacji był nowy kształt przedniej maski nadający tym ciężarówkom bardzo ciekawy, nieco „uśmiechnięty” wygląd, na
którego widok powinniśmy mieć pozy-
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tywne konotacje, oraz agresywnie zarysowany zderzak przedni. Ostatnie modyfikacje Eurocargo dotyczą oczywiście
nie tylko wyglądu wewnętrznego – wprowadzono również sporo zmian, które powinny przywołać uśmiech zadowolenia
u kierowcy, którego praca włożona w realizację zadań dystrybucyjnych powinna
stać się lżejsza i bardziej komfortowa.
Wprowadzone zmiany docenili jurorzy
międzynarodowego konkursu na ciężarówkę roku 2016, przyznając właśnie
Iveco Eurocargo ten zaszczytny tytuł.

© Iveco

Zestaw objętościowy Eurocargo ML180
z zabudową i przyczepą Wielton: niska
masa własna, duża objętość i ładowność
– zalety nie do przecenienia
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kabina Iveco Eurocargo w największym
wariancie ma szerokość zewnętrzną wynoszącą 2390 mm, natomiast wysokość
w środku wynosi 2110 mm. Zdecydowanie ułatwia to poruszanie się we wnętrzu, tunel silnika o wysokości 95 mm
specjalnie w tym nie przeszkadza, zwłaszcza że wygodnie obniża się ku przodowi pojazdu.
Nie brakuje miejsca zarówno w otoczeniu kierowcy, jak i pasażera, liczba
schowków także jest wystarczająca: dwa
z nich umieszczono pod dolną leżanką,
dostęp do nich jest możliwy również
z zewnątrz, trzy niewielkie schowki rozlokowano nad krawędzią szyby przedniej,
są spore kieszenie na drzwiach i nie-

Samochód testowy: Iveco Eurocargo ML180E25
z zabudową objętościową Wielton napędzane
250-konnym silnikiem Euro VI

Samochód użyczony nam na jazdy
testowe przez Iveco Poland to Eurocargo
ML180E25 o rozstawie osi wynoszącym
5670 mm, przygotowany jako zestaw
objętościowy z zabudową kurtynową
ZS24K/19W2 i przyczepą tandem PC1K
made by Wielton (jeździliśmy samą ciężarówką, bez przyczepy). Pod maską znajdował się 6-cylindrowy silnik Tector 7
Euro VI o pojemności skokowej 6,7 dm3
rozwijający maksymalną moc 185 kW
(250 KM) w zakresie 2100–2500 obr/min
i maksymalny moment obrotowy 850 Nm
w bardzo szerokim zakresie prędkości od
1250 do 2100 obr/min. Dzięki zastosowaniu aktywnej regeneracji cząstek
stałych i wykorzystaniu wyłącznie SCR
w układzie oczyszczania spalin do neutralizacji szkodliwych tlenków azotu
Eurocargo w porównaniu z podobnymi pojazdami konkurencji w segmencie 18-tonowym ma niską masą własną i dużą
nośność podwozia. Ciężarówka miała aż
9370 kg ładowności, ładowność przyczepy (z której nie skorzystałem) wynosiła 7300 kg – zatem całkowita ładowność zestawu 16 670 kg to bardzo dobry
wynik w tej klasie pojazdów.

Deska rozdzielcza monotonnie szara, choć
do ergonomii rozmieszczenia przełączników
czy też jakości plastików i ich montażu nie
można się przyczepić

Wnętrze
Miejsca w kabinie sypialnej jest wystarczająco dużo – testowany egzemplarz miał kabinę sypialną MLL z wysokim dachem i dwiema leżankami. Nowa

Eurocargo miało ładowność aż 9370 kg – to
bardzo dobry wynik w tej klasie, chociaż za
obciążenie podczas testu posłużyły zbiorniki
z wodą o ciężarze ok. 5 t

wielkie schowki po bokach podwyższenia dachu. Nad górną leżanką znajduje
się niewielka półka.
Niestety leżanki rozlokowano dość
niefortunnie, ponieważ odległość między
górną a dolną wynosi zaledwie 550 mm,
co u bardziej wrażliwych może wywoływać poczucie ciasnoty. Dopiero pochylenie górnej leżanki i wykorzystanie
jej jako półki na bagaż rozwiązuje ten
problem noclegowy.
We wnętrzu kabiny Eurocargo wykorzystano wiele elementów z większego modelu Stralis. Dotyczy to całego
instrumentarium, koła kierownicy z przyciskami wielofunkcyjnymi i systemów
wspomagających kierowcę: na pokładzie
znajdował się tempomat adaptacyjny,
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asystent zmiany pasa ruchu. Aktywny
tempomat ACC z kontrolą odległości od
pojazdu poprzedzającego i system kontroli zmiany pasa ruchu działały bardzo
sprawnie, choć uruchomienie sygnału
ostrzegawczego wymagało dość agresywnego najechania na linie ograniczające pas ruchu. Biorąc jednak pod uwagę
fakt, iż samochód sporą część czasu poruszać się będzie po raczej ciasnych drogach, ta mniejsza czułość wydaje się
rozwiązaniem lepszym niż zbyt częste
ostrzeganie, szybko prowadzące do tego,
że sięgniemy do przycisku na desce rozdzielczej, aby asystenta pasa ruchu wyłączyć. Był też autonomiczny asystent
awaryjnego hamowania, z którego na
szczęście nie trzeba było korzystać.
Chociaż czytelność monochromatycznego wyświetlacza oraz przeniesionych ze Stralisa wskaźników nie budziły
zastrzeżeń, to dziwi nieco, że producent
nie zdecydował się na wprowadzenie
wersji kolorowej. Przednie słupki są sporych rozmiarów, co ogranicza nieco widoczność, za to na dole na drzwiach
znajdują się niewielkie okienka, przydatne przy manewrowaniu. Wsiadanie
do testowego Eurocargo odbywa się po
trzech stopniach, uchwyty rozmieszczono
tam, gdzie się ich spodziewamy, a stopnie rozsunięto tak, że zajęcie miejsca
jest łatwe i bezpieczne.
Jeśli ktoś pomyśli, że po modernizacji nowe Eurocargo stało się cichsze czy
też ma lepiej wytłumioną kabinę, nic
bardziej złudnego – wciąż słychać „dystrybucyjne korzenie”. Do wysokiego poziomu dźwięku panującego w kabinie
podczas jazdy trzeba się przyzwyczaić:
sześciocylindrowy bas mruczy miarowo
wraz ze sprężarką, słyszymy opony i powietrze opływające lusterka i kabinę.
W całej akustyce wnętrza najgorzej jednak wypada denerwujący, ostry dźwięk
towarzyszący włączeniu kierunkowskazu
– o tym, że da się to zrobić inaczej,
można się przekonać, wsiadając do kabiny Stralisa.

Eurcargo ML180E25 na trasie
Ruszając z miejsca i rozpędzając silnik do zaledwie 1000 obr/min (prędkość
biegu jałowego to 800 obr/min), mamy
już do dyspozycji ok. 725 Nm, co w zupełności wystarcza do pokonania początkowych oporów ruchu i uzyskania
dobrej dynamiki jazdy, co w dystrybu-

Dwie leżanki rozstawiono zbyt blisko
siebie, na górze w manewrach przeszkadza półka – wykorzystanie tylko
łóżka dolnego eliminuje problem

szym pojazdem: nieco ciężko, ale bardzo
pewnie. Nie jest to wada, ale trzeba się
na pewno do tego przyzwyczaić. Jazda
w koleinach i po nierównościach powoduje przenoszenie nierówności na kolumnę i koło kierownicy, drgania nadwozia wyraźnie przenoszą się również na
lusterka boczne – pod tym względem
Eurocargo ma zatem zdecydowanie bardziej cechy charakterystyczne dla lekkiego samochodu dystrybucyjnego.

Tablica wskaźników czytelna, choć wyświetlacz mógłby być kolorowy;
zużycie paliwa na trasie 24,11 l/100 km mogłoby być niższe, ale 200-kilometrowy odcinek testowy zdominowały przejazdy przez zatłoczone podwarszawskie miejscowości

cyjnej jeździe miejskiej jest nie do przecenienia. Parametry silnika dobrano tak,
aby samochód również dobrze radził sobie w trudniejszych zadaniach, pracując
w zestawie z przyczepą na dłuższych
trasach. Obniżaniu zużycia paliwa ma
służyć funkcja eco-roll, która współpracując z tempomatem, chwilowo rozłącza
sprzęgło, co powoduje, że silnik zaczyna
pracować na biegu jałowym. Warunkiem uruchomienia jest niewielki spadek
i spokojna, płynna jazda przez kilkanaście sekund.
Długi rozstaw osi i duża kabina powodują, że samochód mocno „siedzi”
na przedniej osi, co wpływa na działanie
układu kierowniczego, ma się odczucie,
jakby kierowało się zdecydowanie cięż-
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Na 12-biegowej zautomatyzowanej
skrzyni ZF 12 AS 1210 o rozpiętości
przełożeń 10,369:0,813 można całkowicie polegać. Do jej obsługi służył wygodny panel z przyciskami D–N–R umieszczony na konsoli w miejscu, gdzie typowo
znajdowałaby się dźwignia zamiany biegów. Ruszanie z miejsca odbywa się
płynnie, a nierównomierna jazda w korkach nie powoduje nieprzewidzianych
zachowań przekładni w związku z koniecznością doboru odpowiedniego przełożenia. Przy wyższych prędkościach gdy
jest to tylko możliwe, szybko zostaje
załączony bieg najwyższy, co oczywiście
sprzyja jeździe ekonomicznej. W nieco
trudniejszym terenie, na podjazdach,
następuje szybka redukcja do przełożenia
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Solidnie wykonana
(spełniająca normę
VDI – DIN EN 12642 XL)
zabudowa kurtynowa
Wielton ZS24K/19M2
pozwalała na przewiezienie 55,7 m3 ładunku,
na podłodze można ustawić do 19 europalet

Samochód testowy:
Iveco Eurocargo
ML180E25 z zabudową objętościową
Wielton napędane
250-konnym silnikiem Euro VI

niższego, aby zapewnić wymaganą dynamikę jazdy. Jeśli jednak zdecydujemy
się na załączenie ekonomicznego trybu
pracy skrzyni, o przyzwoitej dynamice
rozpędzania należy zapomnieć – jazda
w tym trybie uczy kierowcę cierpliwości.
Hamulce zasadnicze działają poprawnie, niestety użycie hamulca silnikowego
pozostawia pewien niedosyt – o jego
działaniu przekonujemy się dość późno
i zdaniem piszącego działa on zdecydowanie za słabo. Testowane Eurocargo
miało zawieszenie mieszane – przednia
oś, o maksymalnej nośności 7,1 t, miała
zawieszenie na wielopiórowych resorach
parabolicznych, oś tylna (dopuszczalny
nacisk 11,5 t) miała zawieszenie pneumatyczne z dwoma miechami z każdej
strony. Chociaż podczas jazdy odczuwalna była sztywność osi przedniej, to
pneumatyka z tyłu skutecznie eliminowała nierówności drogi. Dużą zaletą jest

możliwość regulacji wysokości ramy (sterowanie elektroniczne pilotem obok siedzenia kierowcy). Zakres regulacji wynoszący +120/–75 mm pozwalał na
precyzyjne dopasowanie nadwozia do
obciążenia czy też różnych wysokości
rampy podczas za- i rozładunku.

również można było wstawić 19 palet.
Zatem zestaw objętościowy samochód–
przyczepa mógł zabrać w sumie 113,7 m3
ładunku, rozstawionego na jednym poziomie na 38 europaletach.
W zabudowie podłogę wykonano z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, mocowanie ładunku ułatwiały uchwyty systemu Safety Lock (obciążenie testowe
stanowiły zbiorniki z wodą o ciężarze
ok. 5 t). Między przesuwnymi kłonicami
umieszczono 4 rzędy desek aluminiowych o wysokości 100 mm, przy podłodze
znajdował się jeden rząd desek o wysokości 150 mm. Dach przesuwany był
niezależnie do przodu i tyłu pojazdu oraz
hydraulicznie podnoszony z drugim poziomem + 50 mm. Belkę tylną zabezpieczały odboje stalowe Roll Stop. Cała
zabudowa spełniała wymagania normy
VDI – DIN EN 12642 XL.

Jednym zdaniem…

Zabudowa i przyczepa Wielton
Przygotowana przez Wielton zabudowa kurtynowa ZS24K/19M2 miała
długość wewnętrzną 7745 mm i wysokość 2875 mm (wysokość ramy 955 mm),
co w efekcie tworzyło ładownię o pojemności 55,7 m3, a na podłodze można
było rozlokować do 19 europalet. Z kolei przyczepa centralnoosiowa z pojedynczą osią miała ładownię o wymiarach wewnętrznych 7745 × 3025 mm
(długość × szerokość) i kubaturze 58,7 m3,
wysokość podłogi wynosiła 945 mm. Tu

Chociaż najnowsze wersje Mercedesa Atego czy MAN-a TGL pod względem komfortu pracy kierowcy wypadają
nieco lepiej, to jednak bardzo dobre
własności użytkowe (ładowność, osiągi,
zużycie paliwa) sprawiają, że Iveco Eurocargo na pewno zapewni sobie znaczący
udział rynkowy w gamie samochodów dystrybucyjnych segmentu lekkiego i średniego. Jego przystępna cena z pewnością mu w tym pomoże.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Rusza produkcja Craftera
w Białężycach
24 października br. odbyło się uroczyste otwarcie fabryki
Volkswagena w Białężycach koło Wrześni. Inwestycja warta prawie
800 mln euro jest już gotowa do produkcji nowego Craftera.

Zakład
produkcyjny
w Białężycach
został zbudowany
w czasie zaledwie
23 miesięcy

a uroczystość otwarcia fabryki
zaproszono około tysiąca gości.
Wśród nich znaleźli się przedstawiciele świata polityki i gospodarki, członkowie załogi i związków zawodowych
z Polski i Niemiec, a także przedstawiciele
zarządu marki Volkswagen Samochody
Użytkowe koncernu Volkswagen AG. Podkreślić trzeba, że fabrykę wybudowano
w rekordowym tempie – ten najnowocześniejszy zakład do produkcji Craftera

powstał w czasie zaledwie 23 miesięcy
(licząc od wmurowania kamienia węgielnego do rozpoczęcia produkcji).

Znamienici goście
Podczas uroczystości otwarcia Andreas
Renschler, członek zarządu koncernu
Volkswagen AG, odpowiedzialny za ob-
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szar samochodów użytkowych i jednocześnie prezes spółki Volkswagen Truck
& Bus, podziękował wszystkim pracownikom: „Budowa zakładu w rekordowym
tempie pokazuje wyjątkowego ducha, którym cechują się wszyscy pracownicy Volkswagen Samochody Użytkowe: jasne cele,
wspólne dążenie do ich realizacji oraz
wysoki poziom indywidualnej odpowiedzialności pozwoliły odnieść temu ambitnemu przedsięwzięciu sukces”.
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Fabryka Craftera w liczbach

Planuje się, że w nowym zakładzie
Volkswagena produkowanych będzie
100 000 Crafterów rocznie

Andreas Renschler podkreślił również, jak ważny dla strategii grupy Volkswagen Samochody Użytkowe jest nowy
Crafter oraz fabryka we Wrześni: „Wraz
z nową koncepcją Craftera oraz nową fabryką, której roczny wolumen produkcyjny
będzie wynosił 100 000 aut, jesteśmy
dobrze spozycjonowani na rosnącym rynku samochodów użytkowych”. Trzeba dodać, że efektem budowy nowej fabryki
jest też kooperacja pomiędzy dwiema
markami produkującymi samochody dostawcze w ramach grupy Volkswagen
Samochody Użytkowe, czyli Volkswagen Samochody Użytkowe (Crafter) oraz
MAN Truck & Bus (TGE).
Na uroczystej gali otwarcia obecny był
również Stephan Weil, premier Dolnej
Saksonii. „Jak państwo wiedzą, branża
motoryzacyjna znajduje się w tej chwili
w fazie zmian. Wszystko, co tutaj zobaczyłem, sprawia, iż jestem przekonany, że
to miejsce jest przygotowane na wejście
w przyszłość” – powiedział Weil, wyrażając swoje uznanie dla nowego zakładu.
Z kolei dr Eckhard Scholz, przewodniczący zarządu marki Volkswagen Samochody Użytkowe, oświadczył: „Jesteśmy dumni nie tylko z powodu precyzyjnej
oraz terminowej realizacji tego projektu,
ale przede wszystkim z ludzi, którzy tego
dokonali. Wszyscy państwo mają osobiste
zasługi w osiągnięciu tego ambitnego
celu. Za to serdecznie dziękuję. To za-

angażowanie to przykład przyszłości naszej marki. Zaledwie kilka tygodni temu
Crafter wybrany został przez renomowane
jury vanem roku, otrzymując tytuł International Van of the Year 2017. Pokazuje to, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli
chodzi o nasz pojazd oraz naszą fabrykę”.
Natomiast Jens Ocksen, prezes zarządu
Volkswagen Poznań, tłumaczył, że nowy
zakład produkcyjny jest połączeniem świetnie wykwalifikowanych i wysoce zmotywowanych pracowników oraz nowoczesnych, wydajnych oraz ergonomicznych
procesów produkcyjnych. Podczas tworzenia koncepcji zakładu, a następnie
jego budowy i wyposażenia budynków
oraz wdrażania procesów produkcyjnych
oprócz aspektów ekologicznych uwzględniono również aspekty społeczne oraz
kulturowe. „Udało nam się wdrożyć wiele
innowacyjnych rozwiązań. Zakład koło
Wrześni zbudowany został z myślą o przyszłości, zastosowano w nim najnowocześniejsze oraz korzystne dla środowiska
rozwiązania techniczne” – podkreślił
w trakcie uroczystości Jens Ocksen.
Z tego względu fabryka w Białężycach, a także przynależne do niej tereny
zielone, udogodnienia socjalne oraz instalacje produkcyjne zostały niedawno
nagrodzone przez Niemieckie Stowarzyszenie Zrównoważonego Budownictwa.

Kilka dodatkowych informacji
W nowej fabryce ma znaleźć zatrudnienie 3000 pracowników pracujących
w trybie trzyzmianowym, w tym około
620 specjalistów i menedżerów odpowie-

Wielkość zakładu: 220 ha (2,2 km2), co równa
się wielkości 300 boisk piłkarskich
Planowana wielkość produkcji: 100 000 samochodów rocznie, co w przeliczeniu daje
17 pojazdów na godzinę, a 380 na dobę
Obszary produkcyjne:
• Hala budowy karoserii ma 92 800 m2;
produkcja będzie zajmować powierzchnię 64 227 m2, liczba punktów spawalniczych wyniesie ponad 5000 na pojazd
• Lakiernia to 70 420 m2, z czego 57 869 m2
stanowi powierzchnia produkcyjna, długość lakierni wynosi 422 m, jej szerokość
to 136 m, a wysokość 34 m
• Hala montażu ma 107 000 m2, z czego
na powierzchni około 57 300 m2 będzie
odbywać się produkcja. Hala ma długość
850 m, a w najszerszym miejscu 250 m.
Długość systemów transportujących karoserię po montażu wynosi 2,8 km
• Hala produkcji pilotażowej
• Hala zabudów specjalnych (13 493m2),
w skład której wchodzą stanowiska do
wykonywania prac adaptacyjnych mających za zadanie przystosowanie typowych samochodów do celów specjalnych
(np. samochody policyjne i wojskowe, dla
służby zdrowia oraz firm logistycznych,
warsztatowe, ze specjalnym oprzyrządowaniem lub ze specjalistyczną zabudową)
• Park dostawców (34 560 m2)

dzialnych za zarządzanie i rozwój zakładu
oraz około 2400 wykwalifikowanych pracowników na liniach produkcyjnych.
Do budowy nowego zakładu zużyto
22 000 t stali, 8000 t stali zbrojeniowej,
50 000 m3 betonu przywiezionego za
pomocą około 6000 betoniarek, 4000
pali wzmacniających fundamenty, które
wchodzą w ziemię na głębokość 16 m
oraz 15 km rur instalacyjnych. W szczytowym okresie na budowie pracowało
około 3500 robotników.
Nakłady finansowe w wysokości 800
mln euro przeznaczone na budowę fabryki oraz wyposażenie jej w urządzenia
produkcyjne powodują, że zakład koło
Wrześni jest największą dotychczasową
inwestycją zagraniczną w Polsce.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Volkswagen

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2016 | 81

| TECHNIKA |

Ursus – elektryczne
samochody z Lublina

Piotr Ignaciuk

Ursus to marka z ponad 120-letnią tradycją, kojarzona z ciągnikami rolniczymi.
Obecnie oferta produkcyjna Ursusa obejmuje: ciągniki i maszyny rolnicze,
trolejbusy i autobusy oraz samochody z napędem elektrycznym.

e wrześniu br. zostaliśmy
zaproszeni na oficjalną prezentację nowego produktu
firmy Ursus. Był to samochód komunalny z napędem elektrycznym. Nie jest
to pierwszy elektryczny pojazd Ursusa.
Pierwszymi pojazdami z napędem elektrycznym były lubelskie trolejbusy. Są
one dodatkowo wyposażone w generator
zasilany silnikiem spalinowym umożliwiający im jazdę na liniach niewyposażonych w sieć elektryczną. W lubelskiej
fabryce Ursusa wyprodukowano ok. 30
takich trolejbusów.

Elektryczne autobusy miejskie
Autobus miejski Ursus Ekovolt powstał przy współpracy spółki Ursus z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie oraz Politechniką Lubelską.
Autobus jest wykorzystywany przez lubelskie MPK do transportu pasażerów
Portu Lotniczego Lublin. Autobus ma
akumulatory litowo-jonowe umieszczone
po bokach pojazdu, co ułatwia ich wymianę. Zastosowane akumulatory zapewniają praktyczny zasięg rzędu 110 km

Autobus
Ursus
Ekovolt

i mogą być szybko doładowywane w cyklach 15-minutowych na przystankach
końcowych, co zwiększa zasięg pojazdu
o kolejne ok. 70 km. Drugim elektrycznym autobusem Ursusa jest Ursus City
Smile wykonany na bazie produkowanego w AMZ-Kutno autobusu City Smile.
Autobus ten został wyposażony w akumulatory o pojemności 175 kWh pozwalające mu przejechać na jednym
ładowaniu ok. 170 km, jednak praktyczny zasięg autobusu ze względu na
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zasilanie urządzeń peryferyjnych, jak
np. klimatyzacja, jest trochę krótszy.
Przeprowadzone w warunkach letnich
testy wykazały, że wynosi on średnio
130 km. Wspomniany autobus również
ma możliwość szybkiego 15-minutowego
doładowywania akumulatorów na przystankach końcowych. Podłączenie do
układu doładowującego odbywa się z wykorzystaniem pantografu, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem w przypadku transportu publicznego.
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Ursus
City Smile –
drugi autobus
elektryczny
Ursusa

Kolejnym elektrycznym pojazdem
Ursusa jest autobus wyposażony w baterie akumulatorów i ogniwa paliwowe.
Prototyp był wystawiony na tegorocznych
targach IAA w Hanowerze. Autobus ma
ogniwa paliwowe zasilane sprężonym
wodorem magazynowanym w butlach
umieszczonych na dachu pojazdu. Zaletą
autobusu ma być duży zasięg wynoszący
400 km.
Ursus stawia na pojazdy z napędem
elektrycznym. Rozwój pojazdów o zerowej emisji związków toksycznych daje
szansę na ekspansję przedsiębiorstwa.
W przeciwieństwie do samochodów z silnikami spalinowymi nie ma tu ograniczeń związanych ze spełnieniem norm
emisyjności. Władze firmy liczą, że wiele
miast w Polsce i Europie będzie dążyło
do coraz szerszego użytkowania autobusów elektrycznych. Ich zalety to zerowa emisja związków toksycznych oraz
hałasu. Istotne są również niskie koszty
paliwa. Autobus elektryczny, np. Ekovolt,
jest co prawda w momencie zakupu ok.
dwukrotnie droższy od autobusu konwencjonalnego, ale koszt energii elektrycznej jest o 75% niższy niż oleju napędowego, a jak wiadomo, koszty paliwa
to największy składnik kosztów eksploatacji. Pomimo że trwałość akumulatorów
jest ograniczona i w zależności od oferowanej wersji będą one musiały być wymieniane co kilka lat, to jest to wliczone
w cenę pojazdu i wymiana akumulatorów
w okresie 10 lat eksploatacji będzie się
odbywała w ramach ceny zakupu.
Na podstawie badań marketingowych
szacuje się, że w ciągu kilku najbliższych
lat będzie można sprzedać w Polsce ok.

oś, może przewozić dwie osoby (łącznie
z kierowcą) oraz 600 kg ładunku na
skrzyni ładunkowej. Obecna wersja pojazdu uzyskała homologację L7e.
Zasięg pojazdu na jednym ładowaniu
to 140 km, ale może on być ładowany
z klasycznego gniazdka z prądem o napięciu 230 V, co jest niewątpliwą zaletą. Pełne ładowanie trwa ok. 6 godzin.
Istotne są również koszty eksploatacji –
przejechanie 100 km kosztuje zaledwie
4 złote. Według producenta cecha ta powoduje, że jest to pojazd idealny dla
służb miejskich i drobnych dostawców.

Elektryczny
samochód
dostawczy
Ursusa

500–600 autobusów elektrycznych. Autobus Ekovolt ma homologację pozwalającą na sprzedawanie go na rynkach
całej Unii Europejskiej.
Na rynku autobusów elektrycznych
panuje konkurencja. W samej tylko Polsce
są jeszcze dwaj producenci, których wyroby mogą skutecznie konkurować z autobusami Ursusa, a są to Solaris oraz Volvo.

Nie tylko autobusy
Poszukiwanie niszy produkcyjnej na
rynku pojazdów elektrycznych doprowadziło do opracowania małego samochodu
dostawczego o masie poniżej 600 kg,
całkowicie zbudowanego tylko z polskich
podzespołów i komponentów. Pojazd ma
lekką aluminiową ramę, na której opiera
się konstrukcja części towarowej oraz
konstrukcja kabiny pasażerskiej. Część
elementów karoserii wykonano z tworzyw sztucznych i kompozytów. Wyprodukowany prototyp ma napęd na tylną

W tym aspekcie prowadzone są rozmowy
z Pocztą Polską dotyczące wykorzystania go jako pojazdu do rozwozu paczek
i przesyłek pocztowych. Planowana jest
również wersja z napędem 4×4.
Prezentacja samochodu pokazała, że
jest to pojazd o bardzo prostej konstrukcji,
a więc nie powinien stwarzać problemów z serwisowaniem. Polscy producenci podzespołów i elementów powinni
też zagwarantować współmierne do polskich warunków ceny. Niestety na razie
nie podano ceny wyjściowej pojazdu,
należy jednak oczekiwać, że nie powinna być ona zbyt wysoka jak na auto takiego segmentu.
Na zakończenie należy dodać, że Ursus
planuje współpracę z amerykańską firmą
Tesla w celu budowy elektrycznego auta
osobowego. Można więc mieć nadzieję, że
jest to dopiero początek szerszej produkcji pojazdów elektrycznych Ursusa.

Zdjecia: © P. Ignaciuk
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Targi Energetab już za nami
Katarzyna Biskupska

argi te – organizowane corocznie
przez firmę ZIAD Bielsko-Biała
SA – zgromadziły wystawców z 22
krajów Europy i Azji, którzy na powierzchni
prawie 4 ha prezentowali najnowocześniejszy sprzęt i technologie służące zwiększaniu niezawodności przesyłania energii
elektrycznej oraz podnoszeniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.
Znalazły się tu zarówno międzynarodowe korporacje dostarczające produkty
na globalne rynki, jak i większość liczących się dostawców krajowych.
Gama prezentowanych urządzeń była
bardzo szeroka, od stacji transformatorowych, rozdzielnic, wyłączników, przekładników, agregatów prądotwórczych
i napędów, przez odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, automatyki, przesyłania i obróbki informacji,
po kable, przewody i urządzenia UPS. Kolejna, jubileuszowa 30. edycja tej imprezy
odbędzie się 12–14 września 2017 r.

Sprzęt mobilny dla energetyki
Sporą grupę na terenach plenerowych tworzyli wystawcy przygotowujący
i wyposażający pojazdy specjalistyczne
dla energetyki. Swoje stoiska miały firmy
zabudowujące i wyposażające pojazdy

© HEWEA

Aż 750 wystawców z branży energetycznej, elektrotechnicznej oraz automatyki
energetycznej zaprezentowało się na tegorocznych 29. Międzynarodowych
Energetycznych Targach Bielskich Energetab, które odbyły się w dniach
13–15 września br. w Bielsku-Białej.

Spółka HEWEA prezentowała pełną gamę wyciągarek hydraulicznych
marki Runva i Presko Winch oraz model żurawia Fassi F155A.0.22

specjalistyczne dla energetyki, jak 4×4
Terenowiec, Dragon Winch, EWPA Maszyny Budowlane, Graco, HEWEA, HMF
Polska, Transmed. Byli również wystawcy
prezentujący rozwiązania dla mobilnego
pogotowia energetycznego – Modesto,
Modul-System, Pronar.
Ponieważ naprawa i konserwacja napowietrznych linii energetycznych odbywa się w trudnym, często niemal niedostępnym, terenie wymagającym użycia
jednocześnie skomplikowanych podnośników koszowych, na targach swe produkty prezentowali również dystrybu-
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torzy podwozi ciężarowych – Iveco Poland,
Mercedes-Benz Polska i Kamaz Polska.
Przeznaczone dla branży energetycznej
pojazdy tych producentów to zarówno
samochody dostawcze, jak i terenowe
ciężarówki, przystosowane do jazdy offroad z dużym obciążeniem. Dzięki stałemu napędowi na wszystkie koła, wysokim prześwitom, dużym możliwościom
wykrzyżowania osi czy blokadom mechanizmów różnicowych pojazdy te mogą
dojechać tam, dokąd żaden pojazd szosowy nie ma szans się dostać i to przy
każdej pogodzie.

| TECHNIKA |
nizowanym podczas imprezy konkursie
spośród 55 zgłoszonych produktów komisja konkursowa wyróżniła te najnowsze i najbardziej innowacyjne – rozdano
w sumie 21 nagród, medali i wyróżnień.
Tradycyjnie też dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko strategicznego
partnera targów – firmy Tauron Dystrybucja SA, na którym w tym roku zachęcano
do korzystania z pojazdów elektrycznych.
Sporym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się konkurs multimedialny,
zorganizowany po raz pierwszy na targach. Po zalogowaniu się i sprawnym
udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanej oferty wystawców można było wygrać atrakcyjne na-

© KH-kipper

Firma Mercedes-Benz
zaprezentowała podwozie
Arocs 8×8 ze skrzynią
KH-kipper i żurawiem

© Iveco Poland

Na stoisku Modesto prezentowano rozwiązania dla mobilnych serwisów – na przykładzie Iveco Daily E6 pokazano,
jak modułowa zabudowa StoreVan może zwiększyć efektywność oraz ergonomię pracy serwisantów

Dodatkowe atrakcje
Mercedes-Benz pokazał
również modele Unimoga
dla branży energetycznej:
U 218 z zamontowanym
podnośnikiem koszowym
oraz U 5023 ze skrzynią
ładunkową i niewielkim
żurawiem

© ZIAD Bielsko-Biała

Targom Energetab towarzyszyły konferencje i seminaria poruszające aktualne
zagadnienia związane z produkcją energii elektrycznej, także tej z odnawialnych
źródeł energii. Chętni mogli wziąć udział
w warsztatach zorganizowanych przez
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej, w trakcie których
omówione zostały m.in. zagadnienia monitorowania i ocen stanu technicznego
stacji transformatorowych i rozdzielnic
oraz automatyzacji eksploatacji sieci.
Podobnie jak w ubiegłym roku na konferencji zorganizowanej przez Polskie
Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne poruszone zostały tematy związane z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi Smart Grids. Jeden z paneli
dyskusyjnych zorganizowała Agencja
Czech Trade, starająca się o wzmocnienie kooperacyjnych związków polskich

i czeskich producentów. Swoją obecność
zaznaczyło też Stowarzyszenie Elektryków Polskich, starając się utworzyć radę
współpracy firm przemysłu elektrotechnicznego i energetyki. Targi Energetab
to również miejsce, gdzie nagradzane
są wyróżniające się produkty. W orga-

grody, jak np. złoty zegarek czy tablet.
Ten nowy sposób promowania produktów
przyciągnął ok. 1,5 tys. chętnych, którzy
zalogowali się ze swojego smartfona do
specjalnej sieci WiFi i wzięli udział w konkursie. Targi odwiedziło ok. 20 tys. zwiedzających z kraju i zagranicy.
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Pod względem
niezawodności i komfortu obie ciężarówki
dzieli przepaść.
Tę starszą jednak
znacznie łatwiej
naprawić

Długowieczność bywa różna.
Cykl życia ciężarówki
Trudno jednoznacznie określić, jak długi okres eksploatacji mają przed sobą
produkowane dziś ciężarówki. Jedno jest pewne – technicznie są o wiele
bardziej zaawansowane niż te wytwarzane przed kilkoma dekadami.

branży transportowej krąży
wiele legend na temat trwałości ciężarówek z lat 70.,
80. i początku 90. ubiegłego wieku. Opowieści, że do ich naprawy na trasie wystarczał podstawowy zestaw narzędzi
(w tym koniecznie – młotek), z jednej
strony mają w sobie trochę prawdy, ale
z drugiej poziom wiedzy technicznej i zaradność ówczesnych kierowców były zupełnie inne niż obecnie.
Produkowane przed kilkudziesięcioma
laty pojazdy wymagały przede wszystkim nieporównywalnie więcej zabiegów obsługowych i nieustannej kontroli
działania podzespołów. Codzienna dba-

łość kierowców w połączeniu z ich wiedzą techniczną sprawiała, że w porę wykrywali usterki i niedomagania mogące
przyczynić się do powstawania poważniejszych awarii. To jeden z powodów,
dzięki którym ówcześnie produkowane
ciężarówki osiągały znaczne przebiegi i to
po znacznie gorszych niż obecnie drogach.
Kolejną legendą krążącą w branży
transportowej jest, to że produkowane
kiedyś ciężarówki zużywały mniej paliwa
niż obecnie oferowane. Niemiecki branżowy magazyn „Lastauto Omnibus” postanowił ostatnio zweryfikować ten mit
i zorganizował test porównawczy trzech
generacji dalekobieżnych ciągników sio-
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dłowych Mercedes-Benz: model SK 1844
z 1996 r. (o przebiegu 610 tys. km), Actrosa 1846 z 2003 r. (o przebiegu 55 tys.
km) oraz Actrosa 1845 z ubiegłego roku,
który miał na liczniku zaledwie 8 tys. km.
Wszystkie ciągniki zestawiono z takimi
samymi naczepami i obciążono ładunkiem do jednakowej masy całkowitej 32 t.
Wszystkie zestawy pokonały jednakową,
zróżnicowaną pod względem warunków drogowych, liczącą 1536 km trasę.
Nad przebiegiem testu czuwali specjaliści z Instytutu Dekra, a kierowcy zmieniali się w jednakowych kilkusetkilometrowych odstępach. Wyniki tego testu
przedstawiają się następująco:

.eu

© Mercedes-Benz

Marek Rutka

| TRANSPORT |
1. SK 1844 z 1996 r. zużył średnio
40,8 l/100 km,
2. Actros 1846 z 2003 r. zużył średnio
37,4 l/100 km,
3. Actros 1845 z 2015 r. zużył średnio
31,9 l/100 km.
Nie wymaga to żadnego komentarza.

Księgowi dobrze liczą

Stąd też aby móc w pełni korzystać
z zalet opieki serwisowej autoryzowanych
warsztatów i aby było to ekonomicznie
uzasadnione, pojazd nie może mieć jednocześnie zbyt dużego przebiegu i być
zbyt leciwy. Wielu przewoźników przyjmuje, że czas intensywnej eksploatacji
nowego pojazdu nie powinien przekraczać
okresu, na jaki zawarta została umowa
leasingowa lub kredytowa. Po tym czasie jeszcze wysoko wyceniany z wiarygodną historią serwisową pojazd jest zastępowany przez nowy, nabywany na
podobnych warunkach.
Nie tylko wiek, przebieg czy ogólny
stan techniczny pojazdu są czynnikami,
które sprawiają, że jego właściciel decyduje się na zakup nowego (lub nowszego)
pojazdu. Bardzo istotnym powodem napędzającym ruch na rynku ciężarówek
i autobusów są wprowadzane na terenie
Unii Europejskiej kolejne ostrzejsze normy
emisji spalin. Przy stale zwiększającej się
sieci dróg objętych opłatami za przejazd
(e-myto, winiety, a także podatek drogowy) przewoźnicy, chcąc być konkurencyjni cenowo, są zmuszeni do odmładzania posiadanej floty (wymienione stawki
opłat są bezpośrednio uzależnione od
normy emisji spalin jaką spełnia pojazd).

Spośród krajów
UE tylko na
Malcie można
spotkać najstarsze na co dzień
eksploatowane
ciężarówki

© M.Rutka

W porównaniu z produkowanymi przed
kilkoma dekadami ciężarówek dzisiejsze
samochody znacznie rzadziej ulegają
awariom – szczególnie w pierwszych
kilku latach eksploatacji, czyli wówczas,
gdy obowiązuje fabryczna gwarancja.
Wysoka precyzja wykonania, odpowiednio dobrane materiały i środki smarne
pozwalają producentom oferować gwarancje na znaczne przebiegi. Dla przykładu:
Mercedes-Benz w przypadku zespołów
przeniesienia napędu w ciężarówkach
szosowych udziela standardowej gwarancji do 450 tys. km przebiegu, a MAN
w programie rozszerzonym nawet do
800 tys. km (oczywiście obowiązują również maksymalne okresy trwania gwarancji – w wariancie podstawowym nie
przekraczają najczęściej 36 miesięcy).
Nabywcy ciężarówek doskonale zdają
sobie sprawę, że trwałość pojazdów jest
znacznie większa niż wynosi okres gwarancyjny. Firma Iveco podczas niedawnej
prezentacji modelu Stralis XP podała,
że trwałość najnowszej 12-biegowej zautomatyzowanej przekładni HI–Tronix,
zbudowanej we współpracy z firmą ZF,
jest szacowana na 1,6 mln km i jest prawie dwukrotnie większa niż poprzedniej konstrukcji.

Tym, co sprawia najwięcej kłopotów
i unieruchamia pojazdy, nie są kwestie
związane z awariami czysto mechanicznymi, lecz problemy z ich elektronicznym,
elektromechanicznym, elektropneumatycznym czy elektrohydraulicznym oprzyrządowaniem.
Wysoki poziom skomplikowania i nasycenia elektroniką dzisiejszych ciężarówek i autobusów sprawia, że w praktyce
usunięcie awarii bezpośrednio na drodze
jest mało prawdopodobne. Zarówno ze
względów bezpieczeństwa, jak i w trosce
o jakość i szybkość i naprawy dąży się
do tego, aby pojazd został jak najszybciej odholowany do wyspecjalizowanego
serwisu.
Warto podkreślić, że o ile standardem
jest 24-godzinna usługa assistance, o tyle
coraz częściej w takim samym trybie pracują także stacje serwisowe. Niektóre
sieci serwisowe (np. DAF) dają swoim
klientom gwarancję czasu naprawy poniżej np. 8 godzin W przypadku, gdy
usunięcie awarii nie jest możliwe odpowiednio szybko, klient może skorzystać
z pojazdu zastępczego (to, na jakich warunkach zostanie on użyczony, zależy
od rodzaju umowy opieki serwisowej,
jaką wcześniej zawarł).

© Northstar Alliance

Duża liczba leciwych używanych ciężarówek z Europy
trafia do Afryki

Należy pamiętać, że rośnie także
liczba zleceniodawców przewozów, którzy w umowach jasno określają parametry pojazdu, m.in. jego maksymalny
wiek, spełnianą normę emisji spalin, kolor nadwozia czy – co nie jest takie rzadkie – także markę pojazdu. Specjaliści od
marketingu coraz częściej używają określenia o tzw. starzeniu się moralnym samochodów. Innymi słowy zleceniodawca
usługi przewozowej chce, aby tabor, jakim
są realizowane jego zlecenia, nie odstawał od tego, co na rynku jest aktualne.
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Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego w 2014 r. najliczniejszą
grupę ciężarówek, bo aż 24,6%, stanowiły pojazdy w wieku 10–15 lat, a tych
najmłodszych do 5 lat było 12,5%.
Trudno jednoznacznie określić, ile
wynosi ekonomicznie uzasadniony czas
eksploatacji pojazdu, ponieważ jest to
uzależnione od wielu czynników: intensywności użytkowania, przebiegów, typu,
rodzaju pojazdu i jego zabudowy. Przyjmuje się jednak, że w przypadku przewozów międzynarodowych długodystansowych to około 5–7 lat, krajowych
i lokalnych 10–15 lat. Najdłużej eksploatowane są pojazdy z zabudowami specjalistycznymi. w tym komunalne, m.in.
śmieciarki, zamiatarki, żurawie, pompy
do betonu itp. W Polsce w 2014 r. pojazdów specjalistycznych w wieku powyżej 20 lat było aż 44%.
Ciężarówki, autobusy, a także naczepy i przyczepy, których z przyczyn
ekonomicznych nie opłaca się eksploatować lub doprowadzać do stanu technicznego wymaganego na drogach Unii

s-Benz

W przeprowadzonym niedawno profesjonalnym teście dokładnie zweryfikowano zużycie
paliwa przez ciągniki siodłowe Mercedes-Benz
trzech generacji; wyniki obaliły kilka mitów

© Mercedes-Benz

„Drugie życie” nie tylko w Afryce

ercede

Europejskiej, znacznie częściej trafiają
poza jej granice niż do stacji demontażu
i na złomowiska. Tradycyjnie ważnym
kierunkiem eksportu takich pojazdów są
kraje za naszą wschodnią granicą, choć
trzeba przyznać, że na tych rynkach coraz
silniejszą konkurencją dla używanych „zachodnich” pojazdów są nowe ciężarówki
i autobusy rodem z Chin czy Turcji.
Oczywiście ważnym kryterium przy
zakupie używanych ciężarówek pozostaje
cena, ale nabywcy z tych krajów gotowi
są dobrze zapłacić nawet za leciwy samochód, o ile jest to model ceniony za
trwałość, łatwość w naprawie i zakupie
części zamiennych. Od lat na liście szczególnie pożądanych ciężarówek są trwałe
i nieskomplikowane modele Mercedesa,
Scanii i Volvo z drugiej dekady lat osiemdziesiątych i początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Drugim – oprócz wschodniego –
ważnym kierunkiem eksportu używanych
samochodów jest Bliski Wschód i Afryka.
O ile do krajów byłego Związku Radzieckiego ciężarówki docierają na kołach
przeważnie o własnych siłach, o tyle na
Bliski Wschód i do Afryki na pokładach
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statków. W swą podróż z Europy wyruszają przede wszystkim z portów włoskich,
francuskich i niemieckich.
O ile jeszcze kilkanaście lat temu
używane samochody eksportowano głównie z Niemiec, Francji, Holandii, o tyle
obecnie coraz więcej jest pojazdów wysyłanych z Polski. To wyraźny dowód na
to, że nasz kraj nie należy już do tych,
gdzie ciężarówki eksploatuje się do technicznego kresu ich wytrzymałości, lecz
sprzedaje, gdy można za nie dostać jeszcze dobrą cenę. Używane ciężarówki z Polski spotkać można m.in. w Tunezji, Maroku, Iraku, Pakistanie, Gruzji i Kirgistanie.
W Polsce istnieje kilka firm skupujących
używane ciężarówki, które następnie
dostarczane są m.in. do portów w Hamburgu i Bremerhaven, skąd trafiają do
afrykańskich portów. Te pojazdy, które
są niekompletne lub w najgorszym stanie
technicznym, są przeznaczane na części.
Biorąc pod uwagę zdolności techniczne
i improwizacyjne mechaników z tych
egzotycznych krajów, wyprodukowana
przed 20 laty i sprowadzona z Europy
ciężarówka może mieć przed sobą jeszcze
raz tak długi okres eksploatacji.
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Sprinter 316
CDI 4×4 – samochód dostawczy,
który terenu się
nie boi

Sprinter terenowo

Dariusz Piernikarski

Mercedes-Benz Sprinter 316 4×4 to bohater tej prezentacji. Czy jest to
samochód terenowy z krwi i kości, który śmiało wyruszy na bezdroża?
Próbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

udzie żyją w bardzo oddalonych
miejscach i niekiedy trzeba dostarczyć im jakąś paczkę. Ekipy
remontowe lub budowlane, zabierając ze
sobą sporo sprzętu, muszą czasem dojechać w trudno dostępne miejsca po
drogach, na których nie zmieści się duży
samochód ciężarowy, a zwykły tylnonapędowy dostawczak nie da rady.
Na redakcyjny test trafił Mercedes-Benz Sprinter 316 4×4 w wersji typowo
towarowej (furgon) z rozstawem osi wynoszącym 3665 mm i wysokim dachem.
Samochód był wyposażony w silnik

OM 651 Euro 6 (2,1 dm3) o mocy 163 KM
(120 kW) rozwijanej przy 3800 obr/min
i momencie obrotowym 360 Nm przy
1400–2400 obr/min. Przeniesienie napędu zapewniała 6-biegowa skrzynia
automatyczna.

Dostawczak na kiepskie drogi
W swym ostatnim wcieleniu z roku
2015 Sprinter 4×4 otrzymał nowoczesne
silniki zgodne z normą Euro 6, niejako
przy okazji na pokładzie znalazły się również nowe systemy wspomagania, które

jeszcze do niedawna były zastrzeżone
wyłącznie dla samochodów osobowych.
Wśród nich warto wymienić tempomat
adaptacyjny, asystenta pasa ruchu, automatyczne przełączanie świateł oraz
system ostrzegania o obiektach znajdujących się w martwym polu. Brakuje
(chyba) jedynie asystenta bocznego wiatru – system ten jest standardowo montowany w wersjach 4×2.
Przyglądając się Sprinterowi 4×4, od
razu zauważamy jego rozszerzone możliwości w stosunku do typowej wersji z napędem na tylne koła. Pojazd jest zawie-
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szony wyżej o 120 mm na osi przedniej,
a 80 mm wyżej na osi tylnej, co w połączeniu z kołami uzbrojonymi w wysokoprofilowe opony 225/75 R16 robi
wrażenie. Znacznie na tym ustawieniu
zyskał prześwit, który stanowi piętę achillesową każdego samochodu zapuszczającego się w teren. Wspomniane właściwości nie czynią z pewnością ze Sprintera
rasowego samochodu terenowego, którym bez obaw można by pokonywać nawet bardzo strome wzniesienia, zapuszczać się w piach, błoto i nie bać kolein…
Minusem jest oczywiście podwyższenie
progu załadowczego, jednak w warunkach placu budowy czy też podczas jazdy
po mocno zabłoconych drogach podwyższone zawieszenie Sprintera może
okazać się bezcenne.

Po aktywacji napęd
na koła osi przedniej
i tylnej jest rozdzielany
w proporcjach 35%/65%
– trochę nietypowo,
ale skutecznie

Na tylnej osi zamontowane
są pojedyncze koła, co ułatwia
poruszanie się w głębszych
koleinach, a we wnętrzu
ładowni osłony nadkoli są tym
samym węższe – możliwe jest
poprzeczne wstawienie palety

Wnętrze
We wnętrzu nie zauważamy szczególnych różnic – kokpit przypomina absolutnie ten „normalny”, czyli stosowany
w wersjach z tylnym napędem. Trywialne wręcz będzie stwierdzenie, że
jakość użytych materiałów oraz jakość
montażu nie budzą żadnych zastrzeżeń.
Ponieważ testowany Sprinter to typowy samochód dostawczy, jego wnętrze zostało podporządkowane przede
wszystkim praktyce wykorzystania, natomiast komfort, choć oczywiście ważny,
nie jest sprawą priorytetową. W wyniku
tego we wnętrzu dominują plastiki, siedzenia są pokryte odpornym na przetarcia i zabrudzenia materiałem, a nowinki technologiczne zostały ograniczone
do minimum. Wszystkie elementy tworzące otoczenie kierowcy, czyli stylistyka,
możliwości regulacji fotela czy kolumny
kierownicy, przejrzystość przełączników
i kontrolek, komponowały się w kompletną, dobrze przemyślaną całość.

Elektronika zamiast blokady
Mercedes w przypadku Sprintera 4×4
zastosował dość niekonwencjonalne rozwiązanie dotyczące załączania napędu na
wszystkie koła. Gdy jest on aktywny, moment napędowy jest rozdzielany w stałych proporcjach pomiędzy osie: na przód
trafia 35%, na tył 65%. Ma to jednak
miejsce jedynie w ekstremalnych sytuacjach, gdy potrzebna jest maksymalna
trakcja na kołach, np. w głębokim piachu lub podczas podjazdu pod śliskie

Przycisk uruchamiający napęd 4x4
znajduje się po prawej stronie
na desce rozdzielczej, aktywacja jest
możliwa do prędkości ok. 10 km/h

i strome wzniesienie. W warunkach normalnej eksploatacji nie zauważymy najprawdopodobniej różnicy w porównaniu z pojazdami ze zmiennym rozdziałem
siły napędowej lub tych z podziałem
równym 50/50.
W Sprinterze 4×4 próżno by szukać
mechanicznej blokady mechanizmów
różnicowych. O poprawę własności trakcyjnych troszczy się system określany
jako 4ETS, dohamowujący w odpowiedni
sposób koła, co daje efekt bardzo zbliżony
do pracy blokady. Zaletą i jednocześnie
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wadą takiego rozwiązania jest to, że ABS
i ESP pozostają aktywne we wszystkich
warunkach jazdy.

Bardzo bezpieczna jazda
Nie, to nie jest pomyłka. W rzeczywistości dla wielu użytkowników i w większości przypadków elektroniczne systemy
wspomagające bezpieczeństwo aktywne
są wielce pomocne i niemal bezwarunkowo są gwarantem bezpieczeństwa
(oczywiście o ile nie zapomnimy o rea-
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Obsługa skrzyni
biegów bardzo wygodna,
choć sama przekładnia jest
już chyba trochę przestarzała
– zwłaszcza przy rozpędzaniu
zdarzało się jej długie poszukiwanie właściwego
przełożenia

liach praw fizyki). Sprinter na szosie prowadzi się bardzo pewnie – kierownica
działa lekko, ale mamy pewność obranego kierunku, manewrowanie nie stanowi większego problemu, ułatwia to
doskonała widoczność przez szyby i lusterka. Samochód również pewnie hamuje, naciskając pedał hamulca, czujemy liniowe narastanie siły hamowania.
Zawieszenie – nawet gdy jedziemy bez
ładunku – ma na tyle poprawną charakterystykę, że nie odczuwa się zbytnio
wstrząsów i drgań pustego samochodu.

Ściany ładowni wyłożono
płytą warstwową, w której
zamocowano listwy do montażu drążków zabezpieczających ładunek

Przyznać muszę, że czasami przydałaby się jednak możliwość „uśpienia”
tych elektronicznych opiekunów. Hamowanie na mocno zapiaszczonej drodze ze względu na interweniujący stale
ABS było zdecydowanie za długie. Mimo
pełnego wciśnięcia pedału gazu kontrola trakcji i ESP były całkowicie odmiennego zdania niż kierujący, co skutecznie opóźniło dynamiczne ruszenie
z miejsca z niewielkim przecież poślizgiem kół… ASR można rzecz jasna wyłączyć, co zdecydowanie ma sens, gdy ruszamy po oblodzonych, zaśnieżonych
lub zabłoconych nawierzchniach. System po kilku – kilkunastu sekundach włącza się automatycznie, ma to także miejsce przy prędkościach powyżej 40 km/h,
gdy wykryty zostanie poślizg kół napędzanych.
Biorąc pod uwagę rozmiary i ciężar
Sprintera, silnik o mocy 120 kW (163 KM)
i momencie obrotowym wynoszącym
360 Nm sprawował się nad wyraz dobrze
– chociaż nie pozwalał na zbyt dynamiczne rozpędzanie, to możliwa była
płynna jazda nawet w nieco bardziej pofałdowanym terenie. Ważnym atutem
było też niskie zużycie paliwa – na kilkusetkilometrowej trasie w warunkach
mieszanych średnie spalanie wyniosło
zaledwie 10,2 l/100 km.

Podsumowanie

W kabinie Sprintera
jak zawsze wzorowo;
kierowca ma do dyspozycji wiele schowków,
półek i uchwytów

Podczas bardziej dynamicznej jazdy
Sprinter zachowuje stoicki spokój – dynamika jazdy tego uterenowionego dostawczaka o w końcu sporych gabarytach
jest nienaganna, a zachowania na drodze przewidywalne. Sprawnie działający
system ESP pewnie dopasowuje swoje
reakcje do zmiennych warunków obciążenia samochodu (pusty – częściowo załadowany – załadowany niemal całkowicie) i dość energicznie wkracza do akcji,
gdy zachodzi tego potrzeba, pomagając
utrzymać furgon na zadanym torze jazdy.

Mercedes-Benz Sprinter jako taki jest
wzorcem praktyczności i klasą samą
w sobie – w zasadzie modelu tego nie
trzeba specjalnie reklamować. W większości przypadków normalnej, szosowej
eksploatacji wersja 4×4 to zbędny wydatek – dysponujemy bowiem samochodem o możliwościach, które sprawdzimy
bardzo sporadycznie. Zgoła inaczej sprawa wygląda, gdy samochód ten ma być
środkiem transportu często operującym
w rzeczywiście trudnych warunkach terenowych: na placu budowy, jako turystyczny kamper zapuszczający się na
bezdroża lub samochód serwisowy interweniujący np. w przypadku unieruchomienia maszyn budowlanych. Ekstremalnego off-roadowca, jakim jest
Unimog, z pewnością nie zastąpi, zresztą
producent nie ukrywa jego ograniczonych możliwości.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Andreas Schenkel
Kieruje nowo powstałą spółką Mercedes-Benz Manufacturing Polska
(MBMP), która od 2019 r. będzie produkować czterocylindrowe silniki
do pojazdów osobowych Daimlera w fabryce w Jaworze. Ukończył
studia na kierunku budowa maszyn w Stuttgarcie i obronił pracę
doktorską na uniwersytecie w Karlsruhe. Karierę w ówczesnej spółce
DaimlerChrysler AG rozpoczął w roku 1996 jako praktykant
w zakładach produkcji silników w Untertürkheim koło Stuttgartu.
Potem pełnił różne funkcje kierownicze w dziale produkcji samochodów osobowych Mercedes-Benz, w tym szefa montażu tylnych osi
oraz szefa działu centralnego zarządzania systemu produkcji Mercedes-Benz Cars. Ostatnio był odpowiedzialny za planowanie produkcji
podwozi w fabryce w Untertürkheim.

Dariusz Wójcik
W październiku został mianowany zastępcą dyrektora generalnego polskiego oddziału koncernu Continental. Jest absolwentem Wyższej Szkoły
Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Obecnie kończy studia Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W Continental Opony Polska pracuje od ponad 17 lat. Karierę rozpoczął jako
przedstawiciel handlowy, po pewnym czasie odpowiadał już za sprzedaż opon specjalistycznych, następnie objął stanowisko dyrektora
marketingu. Od 2010 r. był odpowiedzialny za budowę i rozwój sieci
serwisowej BestDrive. Realizował różnorodne projekty związane
m.in. z rozwojem sieci franczyzowych oraz z europejskim rynkiem
e-commerce. Od wielu lat jego największą pasją jest tenis.
Urlopy najchętniej spędza na stokach narciarskich.

Małgorzata Bieniaszewska

Pierre Gerfaux

Właścicielka MB Pneumatyka. W firmie odpowiada za kluczowych
klientów z sektora producentów pneumatycznych układów
hamulcowych i zawieszeń. Zajmuje się także rozwojem sprzedaży
na rynkach wschodnich. Z wykształcenia filolog angielski i psycholog,
wybrała biznes. Jeszcze w trakcie studiów tworzyła inżynieryjną firmę
MB Pneumatyka w Sulechowie. Z rodzinnego zakładu produkcyjnego
przekształciła ją w prężne przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne
sektora automotive. Dziś złącza produkowane w Lubuskiem są używane
w większości pneumatycznych układów hamulcowych i zawieszeń
w samochodach powyżej 3,5 t.
Prekursor idei współpracy biznesu z nauką w regionie. Wierzy, że Polska
może kształtować innowacyjne rozwiązania w światowym przemyśle
samochodowym, zamiast kopiować zagraniczne patenty.

Od 1 listopada zarządza w strukturach Nissan Europe czterema rynkami:
Polską, Węgrami, Słowacją i Czechami. Jego miejscem pracy jest Budapeszt. Zastąpił Antoine Barthesa, który przenosi się do Azji i będzie odpowiedzialny za całokształt działalności marki Nissan w Tajlandii.
Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę dla koncernu Fiata, zajmował
się m.in. planowaniem produktu dla marki Iveco. Do Nissan Europe
przeniósł się w 2005 r., obejmując stanowisko menedżera odpowiedzialnego za samochody dostawcze. W latach 2008–2010 był menedżerem ds. strategii i planowania, w latach 2008–2010 – dyrektorem
generalnym ds. sprzedaży i dystrybucji. Kolejny etap to praca w Datsunie, gdzie był zastępcą dyrektora programu w centrali marki w Jokohamie. Następnie pełnił w Nissanie obowiązki dyrektora generalnego
odpowiedzialnego za rynki niezależne.
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zaprosili nas
Hyva Polska na jubileusz firmowy.
Volkswagen na międzynarodową prezentację
prasową nowego Craftera.
Scania na konferencję prasową połączoną
z przekazaniem pierwszym klientom z Polski
pojazdów nowej generacji.

W LISTOPADZIE NA ANTENACH

Solaris na konferencję prasową „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”, odbywającą się w ramach XI
Forum Nowej Gospodarki.
Land Rover na prezentację nowego modelu
Discovery na targach Warsaw Motoshow 2016.

ORAZ

Listopad przebiegnie pod znakiem nowości prezentowanych na tegorocznych targach IAA
w Hanowerze. Będzie kilka relacji ze zlotów, ciekawe ciężarówki i ich kierowcy oraz firmy
mające interesujące propozycje dla branży transportowej.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+ oraz
w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

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

sponsor
programu

1. odcinek listopadowy
Reprezentacja polskich firm na targach
IAA w Hanowerze; DAF uhonorowany
tytułem „Master Truck of the Year 2016”;
piknik w rybnickiej siedzibie firmy Inter
Cars; druga część relacji z manewrów
„Tarcza 2016”; Scania „Nostalgia”.

2. odcinek listopadowy
Ekspozycja Iveco na targach IAA;
trzyosiowy DAF XF w roli holownika
przyczepy; pierwsza część relacji ze
spotkania przewoźników w Tęgoborzu;
kilka przykładów ciekawych rozwiązań
w sprzęcie rolniczym; bardzo kolorowy
zlot w Veronie.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek listopadowy
Ekspozycja firmy MAN na IAA;
zmagania inspektorów ITD z motocyklem
i radiowozami; druga część relacji ze
spotkania przewoźników w Tęgoborzu;
wymyślony w SAF-ie sposób napędzania
osi w naczepie; zlot w Turbii
koło Rzeszowa.

4. odcinek listopadowy
Najnowsze osiągnięcia DAF-a pokazane
na IAA; ciekawe propozycje sieci MOYA
pozwalające zaoszczędzić; amerykańska
ciężarówka pełną gębą; firma, która
potrafi uporać się z rozliczaniem czasu
pracy kierowców; zlot ciężarówek
w Rimini we Włoszech.

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

Zapraszamy do oglądania!
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