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Przyszłość pojazdów użytkowych na targach IAA 2018

„Driving Tomorrow”, czyli „Napędzamy jutro”
– takie motto przyświecało tegorocznym targom pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze.
Cyfryzacja, łączność, elektryfikacja i logistyka
miejska – to najważniejsze trendy.
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Chociaż dla branży przewozów nienormatywnych najważniejszą imprezą wystawienniczą
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Dystrybucja nowej
generacji – Scania P280

Korzystając z zaproszenia firmy Scania Polska,
wybraliśmy się na 130-kilometrową trasę po
okołowarszawskich miejscowościach za kierownicą dystrybucyjnego pojazdu Scania P280
B4×2NA z nową dzienną kabiną generacji CP17N.

Witamy
w przyszłości
Przyszłość należy do tych, którzy myślą z wyprzedzeniem
– tak mogę stwierdzić po obejrzeniu tego, co producenci
działający w branży pojazdów użytkowych mieli do zaproponowania na targach IAA w Hanowerze.

I

nnowacja w zakresie produktów i usług staje
się ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ to
cyfryzacja napędza największą transformację,
jaką kiedykolwiek widzieliśmy w naszej
branży. Producenci muszą bardzo ściśle
współpracować ze swoimi klientami i partnerami, aby kształtować podróż ku przyszłości
w sposób konkurencyjny i zrównoważony.
Digitalizacja. Przemysł 4.0. Oprogramowanie opanowuje świat. Bez względu na chwytliwość hasła czy jego głębszy sens merytoryczny
zauważalne na IAA było to, że niezależnie od
wielkości producenta wszyscy odczuwają już
skutki tego, że świat wszedł w erę rewolucji
cyfrowej. W zasadzie jest ona już w pełnym
rozkwicie i kształtuje branżę transportu,
spedycji i logistyki.
Prywatne życie i działalność biznesowa
w coraz większym zakresie stają się zależne od
nowoczesnych technologii cyfrowych. To czyni
je centralną częścią codziennych interakcji,
podejmowania decyzji i elementem budowania
przewagi konkurencyjnej. Zmiany te mają
również wpływ na naszą branżę: innowacje
cyfrowe – od podłączonych do chmury magazynów po autonomiczne pojazdy realizujące dostawy ostatniej mili – zwiększają znaczenie
i obecność logistyki w życiu codziennym, trafiają na pierwsze strony gazet i zmieniają starą
branżę w ekscytujące miejsce, w którym wprowadzane są zmiany zmierzające do poprawy
funkcjonowania społeczeństwa.

Patrząc w przyszłość, wierzymy, że cyfryzacja stanowi największą szansę w logistyce
i w transporcie od czasu globalizacji, tworząc
niespotykane wcześniej możliwości w zakresie
wydajności operacyjnej, zrównoważonego rozwoju, nowych modeli biznesowych i głębszych
kontaktów z klientami. W świecie transportu,
aby nadążać i aktywnie kształtować tę transformację, specjaliści muszą stale identyfikować
i wykorzystywać nowe trendy. Chciałoby się
przytoczyć stare powiedzenie: kto nie
maszeruje, ten ginie.
Powiedzenie, że klient jest królem, nigdy
nie było tak prawdziwe jak teraz, gdy transport
wkracza w erę cyfrową. Klienci mają większą
siłę nabywczą niż kiedykolwiek wcześniej.
E-commerce napędza zapotrzebowanie na
przejrzystość łańcucha dostaw, przystępność
cenową, wygodę i szybkość dostarczania, dlatego niezbędne jest tworzenie nowych modeli
biznesowych i rozwiązań, które zaspokajają
te potrzeby.
Równolegle trwa transformacja w zakresie
wykorzystywanych źródeł napędu. Powoli silnik Diesla, jeszcze do niedawna nie do ruszenia na swej pozycji dominującego źródła napędu, zaczyna oddawać pola napędom
alternatywnym – silnikom gazowym i układom
elektrycznym. W tym ostatnim przypadku wydaje się, że nadchodzi nieuniknione – napęd
elektryczny będzie dominującą formą w transporcie miejskim. Kiedy to ostatecznie nastąpi,
wciąż jest jeszcze kwestią kilku–kilkunastu lat.
Batalia toczy się o zasięg, trwałość i infrastrukturę ładowania oraz całkiem banalnie
– o pieniądze.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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THE EUROPEAN
VAN COMPANY
NA IAA 2018
he European Van Company to międzynarodowa, znana i ceniona na rynku firma,
specjalizująca się w produkcji izolowanych i kompozytowych paneli sandwichowych
odpowiadających potrzebom transportu samochodowego, a także oferująca pełny zakres wysokiej jakości zabudów dla transportu chłodniczego, produktów głęboko mrożonych i transportu
suchych frachtów. W tym roku na targach IAA
w Hanowerze firma zaprezentowała najnowsze
produkty swoich marek.

T

Pierwszy z nich to nowoczesna zabudowa FrigoBox Light (FB7i Light) marki PolyVan przeznaczona
do transportu produktów w temperaturze 0–10°C,
z globalnym współczynnikiem przenikania ciepła
poniżej 0,7 W/m2K. Cechami charakterystycznymi zabudowy są: beznitowa konstrukcja, anodowane profile okalające oraz rama tylna ze stali
nierdzewnej.

Zabudowa Frigo Box jest łatwa w montażu, wydajna termicznie i bardzo lekka. Charakteryzuje się
beznitową konstrukcją, anodowanymi profilami okalającymi oraz ramą tylną ze stali nierdzewnej
Beznitowa zabudowa
PolyStarX (PSX) marki
Aluvan. Nie wymaga
dodatkowego uszczelnienia w trakcie montażu dzięki zintegrowanym gumowym
uszczelkom wewnątrz
aluminiowych profili

reklama

Panele, z których wykonywane są zabudowy FrigoBoxLight, to gładkie panele o estetycznym wyglądzie, produkowane na stołach próżniowych metodą
„na mokro”. Estetyczny wygląd paneli sprawia, że
nie wymagają już malowania. Zabudowa jest
łatwa w montażu, dostępna w wersji zmontowanej
(box) lub w zestawie do montażu (kit). Dzięki minimalnej masie własnej 4-metrowa zabudowa
FrigoBox Light wraz z aluminiową ramą pośrednią waży tylko 540 kg.
Kolejna zabudowa marki DistriCool to idealne rozwiązanie dla większości współczesnych furgonów. Panele zabudowy są idealnie dopasowane
do wnętrza pojazdu bez konieczności dodatkowych
adaptacji. Montuje się ją łatwo i szybko za pomocą
wysokiej jakości kleju poliuretanowego. Wraz
z izolowanymi panelami dostarczane są wszystkie pozostałe poliestrowe elementy wykańczające
(dla ramy i drzwi tylnych, drzwi bocznych przesuwnych, nadkoli, skrzyni na koło zapasowe itp.).
Przestrzeń pomiędzy powłoką poliestrową paneli
a stalowym poszyciem furgonu jest szczelnie wy-
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pełniona izolacją z pianki PU. Konstrukcja jest
bezszwowa, higieniczna i łatwa w utrzymaniu
czystości. Zabudowa jest bardzo wydajna termicznie, a dzięki niewielkiej wadze elementów samonośnych i idealnej koncepcji paneli gwarantuje
maksymalną ładowność.
Kolejnym flagowym produktem firmy jest zabudowa PolyStarX (PSX) marki Aluvan – beznitowa,
o lekkiej konstrukcji. Dzięki zintegrowanym gumowym uszczelkom wewnątrz aluminiowych profili nie wymaga nakładania dodatkowego uszczelnienia między elementy zabudowy w trakcie
montażu. Zabudowy PSX są dostępne z poszyciem
wykonanym z największej na rynku gamy paneli
kompozytowych lub aluminiowych, w każdym kolorze z palety RAL, z fabrycznie malowaną ramą
tylną i profilami okalającymi. Producent może dostarczyć wstępnie zmontowane zabudowy lub
zestawy montażowe z podłogą i ramą pośrednią
do pojazdów o tonażu do 12 t.
(KW)
Zdjęcia: © The European Van Company
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OPEL COMBO
– UNIWERSALNY
I PRAKTYCZNY
owy Opel Combo Life zakwalifikował
się do finału europejskiego plebiscytu
„Autobest 2019”. Jury stanowi grupa
dziennikarzy reprezentujących 31 europejskich
krajów. Ocenia kandydatów w różnych kategoriach,
takich jak funkcjonalność, stylistyka i nowe technologie, a także sieć serwisowa, dostępność części
zamiennych i cena.
Combo piątej generacji ma bardzo dużo przestrzeni, jest uniwersalne i praktyczne. Wyposażono go w jedne lub dwoje drzwi przesuwnych,
występuje w wersji standardowej (4,4 m) lub XL
(4,75 m), w obu przypadkach z pięcio- lub siedmiomiejscowym przedziałem pasażerskim. W drugim
rzędzie siedzeń zmieszczą się aż trzy foteliki dzie-

©Opel

N

cięce z mocowaniami Isofix, gdyż każde z trzech
miejsc jest standardowo wyposażone w odpowiednie zaczepy. Pozostałe atuty samochodu to
m.in. duża liczba schowków, kieszeni i przegródek,
typowe dla Opla nowoczesne systemy multimedialne kompatybilne z Apple CarPlay i Android
Auto, a także gama oszczędnych silników ben-

zynowych i wysokoprężnych. Dostępne jednostki
napędowe rozwijają moc od 56 kW/76 KM do
96 kW/130 KM (zużycie paliwa: 6,9–4,5 l/100 km
w cyklu miejskim, 5,2–3,8 l/100 km poza miastem, 5,8–4,1 l/100 km w cyklu mieszanym, przy
emisji CO2 133–108 g/km) i już teraz spełniają
normę emisji spalin Euro 6d.
(KW)

reklama

HALDEX NA IAA
a targach IAA Haldex zaprezentował
sprawdzone produkty oraz nowe rozwiązania. Podobnie jak w przypadku innych wielkich producentów kluczowe zagadnienia przyszłości to dla Haldeksu elektromobilność,
autonomiczna jazda i inteligentne komponenty.
Wśród nowych technologii na stoisku prezentowano elektromechaniczne hamulce (EMB), obecnie testowane w autobusach miejskich, oraz
szybko działające zawory hamulcowe (FABV)
mogące współpracować z różnymi systemami.
Ważny premierowy produkt to LifeSeal +, nowy
sprężynowy siłownik hamulca z podwójną membraną do hamulców tarczowych. Jest to rozwiązanie do typowych naczep dalekobieżnych,
ale nadające się też do wywrotek budowlanych.

N

Jednocześnie targi IAA były dla firmy Haldex
okazją, aby pochwalić się osiągniętą pozycją na
rynku. Podkreślano więc sukces hamulców z gamy
ModulT, które sprzedały się w ponad milionie egzemplarzy. Inne produkty Haldex to automatyczny
regulator hamulców S-ABA, uniwersalny układ
ABS oraz elektroniczny układ hamulcowy EB+
z kontrolą ciśnienia w oponach.
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Hal

dex

Ake Bengtsson, szef Haldeksu, podsumował mocne
strony firmy w następujący sposób: „Opracowujemy indywidualne rozwiązania w ścisłej współpracy z klientami. Nasze systemy są elastyczne,
a przede wszystkim skalowalne, aby pasowały do
szerokiej gamy konfiguracji pojazdów. To wyraźnie
odróżnia nas od wielu naszych konkurentów, którzy
oferują, by tak rzec, »skrzynki pod klucz«”. (KW)
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onad 200 spotkań, nowe kontakty, duże
zainteresowanie nowościami i udział w prestiżowym konkursie Trailer Innovation 2019
– to najważniejsze korzyści z targów IAA w Hanowerze dla polskiej firmy MB Pneumatyka.

P

Złącza produkowane w fabryce w Sulechowie
znajdują się w większości pojazdów użytkowych
pracujących na całym świecie. MB Pneumatyka
dostarcza je m.in. do firm Wabco, Haldex czy
Knorr Bremse.
Firma pokazała na IAA swoje najnowsze produkty,
m.in. własne rozwiązanie do układu zawieszenia

© MB Pneumatyka

Z SULECHOWA
NA ARENĘ
MIĘDZYNARODOWĄ

naczep, bloki rozdzielaczy, Pneumobox (blok złączy
kontrolnych stosowany w autobusach) oraz nową
gamę złączy do pneumatycznych układów hamulcowych i zawieszeń.
„Dotarliśmy do potencjalnych kontrahentów z Japonii, Nowej Zelandii, Malezji, Chin, Arabii Saudyjskiej. Nie jesteśmy już postrzegani jako mała firma
z Sulechowa w Lubuskiem, ale polska marka o zasięgu międzynarodowym” – mówi Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka.

Firma, jako jedyna z Polski, została nominowana
do nagrody Trailer Innovation w kategorii Komponenty za blok modułowy z tworzywa.
„Otrzymując nominację do nagrody Trailer Innovation, byliśmy wymieniani w jednym gronie z takimi markami jak Kässbohrer czy Schmitz Cargobull. To dla nas bardzo duży prestiż, a dla naszych
klientów dowód, że współpracują z firmą inwestującą w badania i rozwój” – dodaje Małgorzata
Bieniaszewska.
(KW)

reklama

NOWE RODZAJE STALI SSAB

W

gamie Multisteel pojawiły się nowe stale stoczniowe do budowy zbiorników ciśnieniowych i statków. Są zgodne z normami europejskimi i amerykańskimi w zakresie granicy
plastyczności 260–355 MPa.

Nowe stale Multisteel mają bardzo precyzyjnie określoną tolerancję wymiarową, skład chemiczny i właściwości mechaniczne. Doskonała wydajność spawania zapewniona jest przez wartość CEV (równoważnik
chemiczny węgla), niższą niż w przypadku większości innych gatunków stali. Właściwości w zakresie
gięcia są wyższe niż przewidują euronormy. Stała granica plastyczności i idealnie taka sama grubość
w każdej partii zapewniają przewidywalne i powtarzalne zachowanie w obrębie granicy plastyczności.
Minimalny promień gięcia to dwukrotna wartość grubości we wszystkich kierunkach.
(KW)

EUROPART
Z NAGRODĄ
zytelnicy niemieckiego specjalistycznego
pisma PROFI Werkstatt uznali Europart
za najlepszą markę w zakresie sprzedaży
części do pojazdów używanych. Tytuł ten Europart otrzymał od nich po raz trzeci z rzędu. Firma
została wyróżniona za specjalistyczny i przyjazny
dla klienta serwis, szybką i precyzyjną logistykę
oraz szeroki asortyment towarów.

C
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„W ramach naszej marki własnej Europart Premium
Parts oferujemy jakościowo równoważną alternatywę dla wiodących producentów. To jest dla
wielu naszych klientów istotna podstawa współpracy” – mówi Michael Vennemann, kierownik
ds. zbytu dla Europy Środkowej.
Firmę nagrodzono też w innych kategoriach. „Drugie miejsca w kategorii olejów i substancji smarnych oraz koncepcji warsztatowych i trzecie miejsce
w kategorii czyszczenia i pielęgnacji są doskonałe”
– cieszy się Olaf Giesen, CEO Europart. (KW)
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Przyszłość pojazdów użytkowych

©

Dariusz Piernikarski

VDA

na targach IAA 2018
„Driving Tomorrow”, czyli „Napędzamy jutro” – takie motto
przyświecało tegorocznym targom pojazdów użytkowych IAA
w Hanowerze. Cyfryzacja, łączność, elektryfikacja i logistyka
miejska – to najważniejsze trendy.

rganizowane w cyklu dwuletnim targi pojazdów użytkowych
IAA w Hanowerze są doskonałym
miejscem na pokazanie przyszłych – niekiedy futurystycznych – rozwiązań transportowych, z których część trafia do produkcji seryjnej. Można zatem powiedzieć,
że wizja przyszłości, którą zaprezentowano na IAA, wcale nie jest tak nierealna.
Targi często mają oficjalne motywy
(IAA nie są tu wyjątkiem), które wymyślają ich twórcy w nadziei na wywołanie
szumu, pobudzenie zainteresowania i podniesienie frekwencji. Ale naprawdę dobry
show często sam generuje swój klimat

lub tematy. Na plan pierwszy wybijały się
dwa motywy, które z pewnością odcisną
swoje piętno na europejskiej (i zapewne
na światowej) branży transportowej.
Były to napędy elektryczne i cyfryzacja
transportu. IAA 2018 tętniły życiem
i elektryzowały nowymi produktami, firmami i technologiami, które mają wypłynąć na szerokie wody w nadchodzących
miesiącach. Przemysł transportowy obiecywał zmiany od dłuższego czasu. IAA
w tym roku dały jasno do zrozumienia,
że obietnice te będą sukcesywnie spełniane – zapraszam na subiektywną relację z targów.
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Nadchodzą elektryczne
ciężarówki
Tematyka pojazdów autonomicznych,
dominująca na różnych targach i spotkaniach przedstawicieli branży transportowej w ciągu ostatnich kilku lat, została zepchnięta na plan dalszy przez
technologię rozwijaną równolegle – chodzi oczywiście o elektryfikację napędu.
Napędy elektryczne przeszły najwyraźniej przez fazę badań i rozwoju i teraz
są mocno promowane, szuka się dla nich
jak najszerszych możliwości zastosowa-
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W tym roku swoje produkty na targach zaprezentowało 2174 wystawców z 48 krajów (w 2016 r. było ich 2013). Rekordowa okazała
się też powierzchnia ekspozycyjna oddana do dyspozycji wystawcom,
która wyniosła 282 tys. m2. Dobry nastrój wśród wystawiających
i zwiedzających towarzyszył 435 premierom nowych produktów –
w 2016 r. było ich 332, co oznacza wzrost o 31%. W tym roku targi
odwiedziło ok. 250 tys. zwiedzających.
Najsilniejszą grupę wystawców zagranicznych stanowiły firmy z Chin
(252 wystawców). Większość z nich to dostawcy prezentujący swoje
produkty na wspólnych stoiskach. Dało się zauważyć, że i wśród wystawców Państwa Środka główny nacisk kładziony jest na cyfryzację
i mobilność elektryczną. Warto dodać, że w czasie IAA aż 7 chińskich
producentów OEM wystawiło się na targach, w tym BYD i SAIC. Kolejnymi krajami silnie reprezentowanymi w Hanowerze były też firmy
z Włoch (137 przedsiębiorstw), Holandii (135), Turcji (126) i Francji
(101). Oprócz wystawców pochodzących z całego świata także zwiedzający targi stają się coraz bardziej międzynarodowi. Jedna trzecia
odwiedzających przybyła do Hanoweru z zagranicy. Najwięcej obcokrajowców pochodziło z Chin, Japonii i Holandii.
Dobra wiadomość dla wystawiających się jest taka, że chęć inwestorów do inwestowania wzrosła po obejrzeniu targów. Według Bernharda Mattesa, prezesa Niemieckiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA): „60% odwiedzających, którzy mają wpływ na decyzje
zakupowe, planuje zainwestować w pojazdy komercyjne w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy. Sporo z nich odwiedza targi
podczas przygotowań do inwestycji, a wśród gości zagranicznych
odsetek ten jest nawet wyższy (68%)”.
„W czasie IAA zawarto więcej umów zakupu niż kiedykolwiek wcześniej. Nie jestem w stanie wymienić żadnych firm. Ale mogę powiedzieć
jedno: tutaj, na IAA, jedna firma logistyczna kupiła 2500 ciężarówek od
trzech producentów i kolejne 1000 przyczep” – dodał Bernhard Mattes.

© K. Biskupska

Mercedes-Benz Vision
URBANETIC: autonomiczny
i elektryczny – wizja miejskiego samochodu dostawczego oraz po raz pierwszy
pokazany publicznie Actros
w najnowszym wcieleniu

Volvo Trucks promuje innowacyjne rozwiązania w transporcie
komunalnym – na targach pokazano śmieciarkę zabudowaną
na modelu FE z napędem elektrycznym
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nia, słowem – czekają na linii startowej.
Każdy z wystawiających się producentów samochodów ciężarowych lub dostawców układów napędowych dysponował już gotowym pojazdem z napędem
elektrycznym lub komponentami do jego
budowy. Co istotne, były to rozwiązania
znajdujące się już w produkcji seryjnej lub
w ostatecznej fazie walidacji. Potwierdzeniem tego była całkiem liczna flota
samochodów elektrycznych różnych marek krążąca po terenach targowych w ramach przygotowanych jazd testowych.
Można oczywiście być nieco sceptycznym, narzekając chociażby na niedorozwój infrastruktury ładowania elektrycznych ciężarówek. Moim zdaniem
wydaje się niemal pewne, że rok 2019
będzie rokiem przełomowym dla pojawienia się elektrycznych ciężarówek i autobusów na dużą skalę, a ta technologia
raczej nie będzie czymś chwilowym ze
względu na ogromne zainteresowanie
i… pieniądze płynące z samych Chin.
Chińczycy są dziś liderem w produkcji
i wykorzystaniu elektrycznych ciężarówek
i autobusów, a producenci europejscy nie
pozostają wcale daleko w tyle.

| BIZNES |

TRATON – nadchodzi
Globalny Mistrz
Na targach IAA 2018 Grupa TRATON, w którą przekształciła się globalna
Grupa Volkswagen Truck & Bus, przedstawiła postępy w realizacji swojej strategii Global Champion (Globalny Mistrz)
oraz misję przeniesienia transportu na
wyższy poziom – pomocne w tym ma być
imponujące portfolio jednostek biznesowych i partnerów. Obecnie Grupę
TRATON tworzą tacy producenci i marki,
jak Volkswagen Samochody Użytkowe,
MAN Truck & Bus, Scania, Volkswagen
Caminhõ es e Ônibus (Brazylia), RIO.
Grupa TRATON ma również umowy partnerskie z takimi producentami, jak Navistar (USA), Hino Motors (Japonia), Sinotruk (Chiny) oraz oferującym rozwiązania
cyfrowe międzynarodowym holdingiem
Solera. W 2018 r. Grupa TRATON osiągnęła kilka ważnych kamieni milowych,
w tym kluczowa jest gotowość do wejścia na rynki kapitałowe, co ma nastąpić
– jak to powiedziano – „w najbliższej
przyszłości”.
TRATON przenosi transport na wyższy poziom. Marki Grupy rozwijają przyszłe technologie – jazdę autonomiczną,
czyste napędy, łączność oraz przyszłe modele biznesowe. Towarzyszą temu liczne
programy pilotażowe realizowane wspólnie z klientami. Scania i MAN doskonalą
obecnie możliwości jazdy w konwojach
połączonych (platooning) – jak np. MAN
wraz z DB Schenker w Niemczech. Scania dostarczyła już klientom pierwsze autonomiczne ciężarówki, które będą wykorzystane w kopalniach i logistyce portowej.
Dzięki współpracy z Navistar TRATON

Ford V-Vision – koncepcyjna
wizja ciągnika siodłowego
przyszłości przygotowana
przez specjalistów Forda,
a niżej opracowany z myślą
o rynkach światowych
nowy model Ford F-MAX,
który obwołano Ciężarówką
Roku 2018

ma połączyć ponad 900 000 pojazdów,
a platforma RIO stanowi podstawę cyfrowego ekosystemu Grupy, oferując cyfrowe
rozwiązania dla transportu i logistyki.
Dyrektor generalny Grupy TRATON,
Andreas Renschler, podczas przedtargowego wieczoru powitalnego gościł na
scenie różnych dyrektorów generalnych
z całego świata. Był to wyraźny sygnał

do całej branży transportowej: Jesteśmy
tutaj, rośniemy szybko, a jeśli nie sprzedajemy już produktów w twoim zakątku
świata, bądź pewien, że wkrótce to nastąpi. Była to wiadomość skierowana do
klientów, konkurentów, dostawców i potencjalnych inwestorów, ponieważ TRATON przygotowuje się do pierwszej oferty
publicznej.

reklama
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Przewidziana do realizacji zadań logistycznych tzw. ostatniej mili 15-tonowa,
niskowejściowa, koncepcyjna elektryczna ciężarówka miejska MAN CitE
wyraźnie zrywa z dotychczasową stylistyką modeli tej marki

Jest jasne, że dyrektorzy firm wchodzących w skład Grupy TRATON dobrze
przeanalizowali cały wachlarz partnerstw
i sojuszy zawieranych wśród producentów
samochodów ciężarowych na całym świecie, a także przyjrzeli się temu, w jaki sposób główni konkurenci, Daimler i Volvo,
wykorzystali to środowisko, aby osiągnąć
wspaniałe sukcesy na globalnej scenie.
Decyzja Grupy TRATON jest jasna: Możemy to również zrobić. Konsekwencje
tego posunięcia nie mogą być wyraźniejsze – w niedalekiej przyszłości branża
transportowa będzie mieć zupełnie nowego, silnie zarabiającego gracza na
scenie. Będzie on korzystać z innowacji
i inspiracji inżynierów i projektantów
pracujących w dobrze ugruntowanych
organizacjach na całym świecie. Wydaje
się prawie pewne, że ten napływ nowych
technologii, nowych pomysłów i nowych
graczy na globalne rynki przewozów towarowych zwiększy konkurencję, napędzi
nowe technologie i spowoduje zakłócenia
obecnego status quo na całym świecie.

Renault Trucks od dawna stawia
na napędy i pojazdy elektryczne,
przykładem jest choćby D Wide Z.E.
– dystrybucyjny model w wersji
elektrycznej

Świat staje się coraz bardziej mobilny. W związku
z tym organizatorzy IAA przygotowali dla odwiedzających targi New Mobility World platformę
spotkań, w ramach której przemysł motoryzacyjny i nowe grupy docelowe, takie jak firmy
technologiczne, dostawcy mobilności, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność i firmy cyfrowe oraz przedstawiciele wysokiej rangi z kręgów
politycznych, środowisk akademickich i społeczeństwa mogły dyskutować na temat przyszłej
mobilności i prezentować innowacje. W ramach
prezentacji nowych rozwiązań zorganizowano
również na terenie otwartym pokazy na żywo.
19 wystawców prezentowało 16 pokazów dziennie, transmitując wydarzenie na dużym ekranie.
Organizatorzy szacują, że w pokazach uczestniczyło ponad 9000 widzów.
Autonomiczny ciągnik siodłowy to odważna wizja Volvo Trucks
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Schmitz Cargobull oprócz pełnej gamy
swoich pojazdów zademonstrował możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości, np. do szkolenia mechaników

Daimler stawia na autonomię
i elektryfikację
Martin Daum, stojący na czele zajmującej się samochodami ciężarowymi i autobusami części koncernu Daimler, podczas swojego wystąpienia na corocznym
spotkaniu producentów sprzętu ciężkiego

(HDMA – Heavy Duty Manufacturers
Association) zorganizowanym na targach
IAA zauważył, że transport ciężarowy
jest w trybie „analizy, niepowodzeń i uczenia się” związanym z adaptowaniem nowych technologii. Konsekwencją tego
jest to, że nie wszystkie nowe systemy
lub inicjatywy ostatecznie znajdą zastosowanie w pojazdach użytkowych.

„Nie każda innowacja zaczyna się
natychmiast. Potrzeba czasu, aby zdobyć
wiedzę na temat nowych pomysłów i uczyć
się na błędach. Ta faza to w dużej mierze
miejsce, w którym obecnie znajduje się
transport drogowy z wdrożeniem elektrycznych i autonomicznych technologii
pojazdów” – komentował Daum. „Jeśli
chodzi o technologię pojazdów zautomatyzowanych, dla tych systemów istnieje bardzo przekonujące uzasadnienie
biznesowe. Jednak jazda w konwoju połączonym może nie być »świętym Graalem«, jak początkowo sądziliśmy” – dodaje Daum.
Powodem jest to, że podczas testów
konwojów połączonych w przeszłości
przyniosły one dobre wyniki w zakresie
zmniejszania zużycia paliwa w starszych
modelach samochodów ciężarowych i naczep. Jednak ostatnie testy wykazały,
że obniżenie zużycia paliwa nie jest tak

reklama
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Wśród produktów
Grupy Wielton na stoisku
uwagę zwracała najnowsza wersja naczepy kurtynowej Wielton – Curtain
Master Mega, która dzięki
wyposażeniu w pakiet
aerodynamiczny Wabco
(niwelujące opory powietrza podczas jazdy) pozwala
zaoszczędzić 1.1 l paliwa
na 100 km

© K. Biskupska

wysokie jak oczekiwano dla nowszych,
wysoce wydajnych aerodynamicznie zestawów ciągnik–naczepa. „Dlatego – dodał Daum – jestem dzisiaj trochę krytyczny wobec platooningu, ale Daimler
będzie kontynuować testowanie tej technologii i zobaczymy, gdzie ostatecznie
nas to zaprowadzi”.
Zdaniem szefa Daimler Trucks można
mieć pełne zaufanie do elektrycznych
ciężarówek, które wkrótce przekształcą
miejskie trasy dostaw, a jednocześnie
będą bardziej przyjazne dla środowiska.
Jest jednak mało prawdopodobne, że nastąpi duża penetracja napędów elektrycznych w segmencie ciężkim, a większość
zamówień będzie dotyczyła autobusów
i samochodów ciężarowych operujących
w segmencie dystrybucyjnym i komunalnym oraz samochodów dostawczych.
Warto również zwrócić uwagę na
ostatnie zmiany w technologiach autonomicznych pojazdów poziomu 2 i 3 oraz
związanych z nimi aktywnych systemów
bezpieczeństwa. Dowodem dojrzałości
rynkowej tych rozwiązań jest rozpoczęcie
produkcji nowego ciągnika Mercedes-Benz
Actros, w którym zintegrowano już wiele
z tych systemów. Wśród nich warto wymienić aktywny system wspomagania
hamowania z trybem zatrzymania przed
pieszymi (ABA 5), częściowo zautomatyzowane możliwości jazdy, nowy system
Mirror Cam, który poprawia aerodynamikę
pojazdu i możliwości obserwacji otoczenia pojazdu przez kierowcę, a także nowy
multimedialny kokpit, który tworzy rewolucyjne środowisko pracy dla kierowcy.

Na stoisku Krone:
pokazy możliwości systemu do rozpoznawania
rozmieszczenia ładunku
w ładowni

Innowacyjne naczepy

Fliegl konsekwentnie promuje swoje naczepy w wersji 2-osiowej – tym razem
MegaRunner Twin X-tra Long, czyli pojazd wydłużony o 1,3 m
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Ponieważ konwergencja megatrendów, takich jak cyfryzacja, elektryfikacja
i łączność, zmienia strukturę światowego
przemysłu motoryzacyjnego, presja na
innowacje ma teraz znaczący wpływ na
produkcję samochodów ciężarowych i naczep. Koncepcje takie jak dodatkowy napęd elektryczny, współdzielenie zasobów
transportowych lub śledzenie ładunków
przenikają obecnie do tradycyjnych systemów transportowych i zaczynają podważać DNA komercyjnego transportu
drogowego, jakie znamy, a branży naczepowej w szczególności. O ile jednak
nawet najbardziej konserwatywni producenci samochodów ciężarowych przyjęli
koncepcję zelektryfikowanego, autono-
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micznego transportu jako wiarygodnego
scenariusza przyszłości i odważnie stają
przed licznymi wyzwaniami, to producenci naczep dopiero otwierają się na
burzące dotychczasowe schematy siły
nowej nadchodzącej rzeczywistości.
Kiedy mówimy o innowacjach w kontekście transportu drogowego, przeważnie
koncentrujemy się na ciężarówce. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zmiany, które obserwujemy, szybko
okaże się, że nie można rozwiązać skomKH-kipper na swoim stoisku prezentował
dwie wywrotki budowlane, do budowy
których wykorzystano wysokowytrzymałościową stal SSAB (podłoga ze stali
Hardox, ściany Strenx)

© K. Biskupska

Jeden z newsów targowych: EWT Truck&Trailer
zaczyna sprzedaż południowoafrykańskich silosów i cystern GRW. Schmitz Cargobull zakupił
34% akcji firmy GRW, a spółka EWT jako partner
będzie dystrybuowała naczepy GRW w Polsce,
Czechach i na Słowacji

reklama

| BIZNES |

© K. Biskupska

plikowanego równania, skupiając się na
pojedynczej zmiennej. Trzeba spojrzeć
na całość, na cały zestaw drogowy ciągnik–naczepa oraz środowisko, w którym
on pracuje. Zależność tę dostrzega na razie tylko kilku czołowych producentów
naczep, pozostali koncentrują się na doskonaleniu swoich produktów małymi
krokami.
Obserwując nowe naczepy i wprowadzane w nich innowacyjne rozwiązania, odniosłem wrażenie, że rok 2018
może być punktem zwrotnym w projektowaniu i produkcji tej grupy pojaz-

© K. Biskupska

Firma Meiller Kipper zaprezentowała m.in. izolowaną naczepę samowyładowczą typu LHKA44-3
o pojemności ładunkowej ok. 15 m3, wyposażoną m.in. w kamerę cofania, system pomiaru
temperatury z wyświetlaczem oraz elektrycznie
zasuwaną plandekę Meiller. Podłogę skrzyni
ładunkowej wykonano z blachy aluminiowej,
ściany boczne i wahadłową klapę tylną z izolowanych profili aluminiowych

Przyczepa centralnoosiowa tandem z zabudową wymienną Wecon typu Duke
wyposażoną w dwustronny system przesuwnych desek Rapido oraz system
pionowych drążków zabezpieczających ładunek w kierunku wzdłużnym

dów. Cykle innowacji się skracają: z jednej strony mamy niewątpliwie rosnące
zaległości w zakresie innowacji w tej
grupie produktowej, które będą wymagać sporych zasobów finansowych i badawczych, do których tylko nieliczni mają
dostęp. Z drugiej strony klienci oczekują rozwiązań – zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa – na poziomie porównywalnym z ciągnikiem siodłowym czy
nawet samochodem osobowym. Równie duży nacisk kładziony jest na stałe
podnoszenie wydajności. Wydaje się, że
nawet uznani producenci naczep zapewnią sobie przyszłą pozycję rynkową jedynie poprzez gruntowne przemyślenie
swojego podejścia do rozwoju produktu
i innowacji.
W trudnym położeniu znajdują się
producenci średniej i małej wielkości, którzy mogą nie być w stanie kontynuować
innowacji we własnym zakresie i widzą
potencjał dzięki zawieraniu sojuszy z więk-

szymi firmami lub nawiązują intensywną współpracę z dostawcami komponentów (np. układów hamulcowych czy
zawieszeń), którzy już jakiś czas temu
przekształcili się z wąskich specjalistów
w swoich dziedzinach technologii w dostawców zintegrowanych rozwiązań w zakresie mobilności o dużych przychodach
i odpowiednio potężnym potencjale w zakresie badań i rozwoju.
Patrząc na ewolucję producentów naczep, zauważamy, że firmy, które kiedyś
były wysoce wyspecjalizowanymi dostawcami wąskiej gamy produktów, stają
się dostawcami systemów transportowych rozumiejącymi trendy rynkowe na
poziomie mikro, gotowymi dostarczać
w stosunkowo krótkim czasie odpowiednie produkty zgodnie z oczekiwaniami
klientów.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Summary
"Driving Tomorrow" – this motto guided this year's IAA commercial vehicle fairs in Hannover. Digitalization, connectivity, electrification and
urban logistics – these are the most
important trends. The first plan was
marked by two motives: these were
electric powertrains and the digitization of transport. As the convergence
of megatrends, such as digitization,
electrification and connectivity, changes the structure of the global automotive industry, the pressure on
innovation now has a significant impact on the production of trucks and
semi-trailers. Concepts such as additional electric drive, sharing of transport resources or cargo tracking are
now permeating traditional transport systems and are beginning to
undermine the DNA of commercial
road transport as we know it, and the
industry in particular.
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Trailer
Innovation
2019
Dariusz Piernikarski
Nagrody Trailer Innovation 2019 w siedmiu
kategoriach tematycznych zostały wręczone
21 września podczas uroczystej ceremonii na
trwających w tym czasie targach pojazdów
użytkowych IAA 2018 w Hanowerze.

rzyznawana od roku 2002 co dwa
lata nagroda Trailer Innovation
promuje wyróżniające się pomysły i rozwiązania produktowe producentów naczep, przyczep i nadwozi. W skład
międzynarodowego jury wchodzi 16 dziennikarzy z wiodących czasopism branżowych z całej Europy. „Samochody Specjalne” są w tym gronie. Przewodniczącym
Jury jest od samego początku Jörg Montag, redaktor naczelny niemieckiego magazynu KFZ-Anzeiger.
Systemy i rozwiązana praktyczne stosowane w naczepach podążają za ogólnymi trendami, jakie dominują w branży.
Innowacyjność produktów oznacza dążenie do poprawy efektywności transportowej, coraz szerzej wykorzystywane
są rozwiązania bazujące na technikach
cyfrowych i łączności. Naczepy, zabudowy i komponenty w nich używane
stają się coraz bardziej inteligentne. Był
to wyraźnie zauważalny trend Trailer
Innovation 2019 – tak oto w skrócie
można podsumować tegoroczną edycję
konkursu.

© Trailer Innovation

Wspólne zdjęcie
laureatów konkursu
Trailer Innovation 2019
podczas gali rozdania
nagród na IAA
w Hanowerze
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KATEGORIA: NADWOZIE••
1. Goldhofer – BLADEX FSH 10:
adapter do podnoszenia transportowanych łopat turbin wiatrowych.
2. Delete Finland – Delete SkipUp:
system dwupoziomowego składowania kontenerów komunalnych
pozwalający na jednoczesną zamianę kontenera pełnego na pusty.
3. SDC Trailers – Hydraulic Lifting Deck Curtainsider:
dwupoziomowa naczepa kurtynowa z hydraulicznie unoszonym
pokładem środkowym.
KATEGORIA: PODWOZIE••
1. Kässbohrer Fahrzeugwerke – Podwozie podkontenerowe K.SHG AVMH:
wielofunkcyjne podwozie podkontenerowe z innowacyjną centralną
ramą oktagonalną.
2. BPW Bergische Achsen – Electro-hydraulic auxiliary steering system:
elektrohydrauliczny system wspomagania skrętu
osi wleczonej w naczepie.
3. Fliegl Fahrzeugbau – CLG dolly:
wózek do łączenia zestawów drogowych o długości 25,25 m.
KATEGORIA: KOMPONENTY••

W tym roku zgłoszono 69 innowacji. Zwycięskie rozwiązania w siedmiu konkursowych kategoriach: nadwozie,
podwozie, komponenty, koncepcja, ekologia, bezpieczeństwo,
pojazd inteligentny zostały uhonorowane podczas uroczystej
ceremonii na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych IAA 2018 w Hanowerze. Każde ze zwycięskich rozwiązań zostało przedstawione licznie zgromadzonej publiczności w postaci krótkiej prezentacji wideo, przedstawiciele
zwycięzców odebrali specjalne statuetki w postaci naczepy
wykonanej ze szczotkowanego aluminium – nagrody wręczał
dr Kurt-Christian Scheel, dyrektor zarządzający VDA, Niemieckiego Związku Przemysłu Samochodowego. Konkurs Trailer Innovation jest objęty ścisłym patronatem VDA.
Zestawienie obok przedstawia laureatów tegorocznego
konkursu Trailer Innovation 2019 z wyszczególnieniem rozwiązania.

reklama

1. Lamberet – Ergowall:
ścianka działowa w wielotemperaturowej naczepie chłodniczej.
2. Takler – WheelEasy:
kosz na koło zapasowe ze wspomaganiem.
3. Firestone Industrial Products, Knorr-Bremse – AiRide Pro-iLvl:
system inteligentnego sterowania zawieszeniem pneumatycznym
i elektroniczna regulacja wysokości.
KATEGORIA: KONCEPCJA••
1. Kögel Trailer – Kögel NOVUM Generation:
koncepcja konstrukcji nowej generacji naczep typu Cargo, Mega i Light.
2. HUESKER Synthetic – Flexcover Combi Plus:
aluminiowa naczepa wywrotka z systemem załadunku pozwalającym
na jednoczesny przewóz materiałów sypkich i płynnych.
3. Talson Trailer – Trailer Secure Box:
naczepa typu furgon o podwyższonym poziomie
bezpieczeństwa przed kradzieżą ładunku.
KATEGORIA: EKOLOGIA••
1. Carrier Transicold – Supra CNG:
agregat chłodniczy z silnikiem zasilanym CNG.
2. Thermo King/Frigoblock – SLXi Hybrid:
agregat chłodniczy z napędem hybrydowym SLXi Hybrid.
3. AddVolt – Plug-in electric system for refrigerated transport:
system pozwalający na zasilane elektryczne typu plug-in
agregatów chłodniczych.
KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO••
1. Fahrzeugwerk Bernard Krone – Smart Trailer Check:
inteligentny system kontroli stanu technicznego naczepy.
2. BPW Bergische Achsen – iGurt:
inteligentny system monitoringu napięcia pasów mocujących.
3. Wabco – Trailer EBS:
elektroniczny układ hamulcowy naczepy Trailer EBS nowej generacji.
KATEGORIA: POJAZD INTELIGENTNY••
1. Schmitz Cargobull – Smart Trailer:
inteligentny system telematyczny naczepy.
2. Chereau – Chereau Next:
naczepa chłodnicza nowej generacji z systemem
komunikacji CAN w standardzie FMS.
3. D-Tec Products – Weighing System for Containers:
system pomiaru ciężaru kontenerów na naczepach zgodny
z przepisami SOLAS.
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Kategoria:
nadwozie

aptera to 26 t, a tylny wspornik może być
obciążany ciężarem do 10 t – taka konfiguracja pozwala na transport nawet
najcięższych łopat. Użycie adaptera BLADEX FSH pozwala na obniżenie kosztów
transportu, ponieważ na trasie nie ma
konieczności użycia samobieżnych modułów transportowych z adapterami do
łopat typu FTV – drugi pojazd i dodatkowy żuraw załadunkowy stają się zbędne.
Dla większego bezpieczeństwa operator może obsługiwać całość, korzystając
ze zdalnego sterowania, tam też można
monitorować prędkość wiatru i kąt pochylenia bez konieczności wkraczania
do strefy niebezpiecznej.

Możliwe staje się zmniejszenie długości zestawu w tak newralgicznych
miejscach jak ronda, ponieważ BLADEX
mocowany jest na naczepie w prowadnicach szynowych i jego wzdłużne położenie może być regulowane zależnie od
długości naczepy. Całkowita nośność ad-

Kategoria:
podwozie

© Goldhofer

Goldhofer: adapter BLADEX FSH 10
do unoszenia łopat turbin wiatrowych
Aby sprostać rosnącym wymaganiom
logistycznym energetyki wiatrowej, firma
Goldhofer opracowała i wprowadziła na
rynek innowacyjny adapter do unoszenia końcówek transportowanych łopat
wirników elektrowni wiatrowych – BLADEX FSH 10. Wyposażenie naczepy
w ten adapter pozwala na jazdę z większymi prędkościami, likwiduje konieczność zamiany pojazdów i jest idealnym
rozwiązaniem w przypadku pokonywania
bardziej wymagających tras przejazdu.

że pokład nośny adaptera (FSH) znajduje
się na wysokości 10 m nad powierzchnią
gruntu. Końcówka łopaty przemieszcza
się wówczas nad przeszkodami (drzewa,
większe krzewy). Wysokość końcówki
łopaty nad ziemią zależy od rodzaju
(długości) transportowanego elementu.
Wbudowana przesuwna belka pozwala
na swobodne przemieszczanie adaptera
wzdłuż pokładu ładunkowego, gdy długość naczepy jest regulowana pod obciążeniem zależnie od sytuacji na drodze.
Aby zwiększyć niezawodność, urządzenie
zaprojektowano jako układ autonomiczny
z dedykowanym źródłem zasilania, który
uniezależnia je od instalacji hydraulicznej i elektrycznej ciągnika siodłowego.

© Kässbohrer

BLADEX FSH 10 to montowany na
szynach adapter do podnoszenia końcówek łopat wirników, który może być
zainstalowany na każdej naczepie platformowej firmy Goldhofer wyposażonej
w osie wahadłowe. Zintegrowany podnośnik nożycowy pozwala na uniesienie końcówki łopaty o 7 m, co sprawia,
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Kässbohrer: wielofunkcyjne podwozie
podkontenerowe K.SHG AVMH
Obecnie wszystkie wielofunkcyjne
podwozia kontenerowe mają ramę nośną
o przekroju prostokątnym. W podwoziu do
przewozu kontenerów Kässbohrer K.SHG
AVMH zastosowano, po raz pierwszy w pojazdach tego typu, teleskopową ramę środkową o przekroju ośmiokątnym. Belki
takie są szeroko stosowane w budowie
żurawi załadunkowych.

Kategoria:
komponenty
Lamberet: ERGOWALL
– ergonomiczna przegroda izotermiczna
Stosowane do tej pory przegrody izotermiczne
(ścianki działowe) generowały znaczne fizyczne ograniczenia ze względu na brak ergonomii i duży ciężar.
Te niekorzystne cechy potęgowały się z czasem (starzenie się podpór, deformacje spowodowane wstrząsami itp.). Warunki eksploatacji i intensywne użytkowanie prowadzą do zwiększonych kosztów konserwacji
i napraw – okazuje się, że naprawy ścianek działowych w chłodniach są często jednym z największych
składników kosztów napraw chłodni wielotemperaturowych.

reklama

Ośmiokątna konstrukcja środkowej ramy umożliwia bardziej równomierny rozkład naprężeń na
wszystkich spawanych częściach i komponentach,
przyczyniając się do trwałego zmniejszenia ryzyka
uszkodzenia podwozia. Po pierwsze, z powodu zewnętrznych kątów 150° ośmiokąta dostępna powierzchnia do spawania jest zwiększona o 66% w porównaniu z prostokątami jednakowej wielkości.
Dlatego też spawanie można zastosować na większej
powierzchni i pod większymi kątami, dzięki czemu
podwozie staje się bardziej wytrzymałe i odporne na
uszkodzenia. Po drugie, powierzchnia belki o przekroju ośmiokątnym jest większa w porównaniu z przekrojem prostokątnym, a więc obciążenia rozkładają
się na większej powierzchni i maleją naprężenia
w materiale.
W naczepie K.SHG AVMH zastosowano również
innowacyjny sposób rozprowadzenia wiązek elektrycznych: okablowanie jest buforowane w przejściach
ramy, a wstawki z rur falistych kompensują zmiany
długości ramy środkowej. Dokonano również rozdzielenia wiązek na 3 części na długości od przedniej konsoli z gniazdami do tylnej części podwozia.
Ponieważ mogą być przewożone również kontenery
45-stopowe, co wymaga wysuwu w części przedniej,
zastosowano łącznik pośredni ISO 12098 montowany
przed łabędzią szyją naczepy. W części środkowej spiralnie ułożone przewody elektryczne i pneumatyczne
(druga sekcja) prowadzone są wokół teleskopowej
rury ze stali nierdzewnej. Zasilanie elektryczne części
tylnej (3 sekcja) odbywa się ponownie poprzez złącze
ISO 12098. Podział wiązki na 3 sekcje pozwala na
ich niezależną diagnostykę i ułatwia ewentualną naprawę uszkodzonych fragmentów.
Przednie, środkowe i tylne przedłużenia naczepy
K.SHG AVMH oraz starannie zaprojektowane mechanizmy blokujące umożliwiają najbardziej przyjazną
dla użytkownika obsługę, nawet dla przeciętnego
kierowcy.

Firma Lamberet zidentyfikowała główne przyczyny niedociągnięć rozwiązań
stosowanych obecnie na rynku. Dzięki
nowym materiałom, takim jak poliwęglan i arkusze polistyrenu ekstrudowanego
(XPS), a także nowatorskiej technologii
prowadzenia i wspomagania podnoszenia ERGOWALL, nowa przegroda izotermiczna stanowi nowe, alternatywne
rozwiązanie. Ścianka doskonale nadaje
się do nowoczesnych warunków eksploatacji w coraz częściej wykorzystywanych wielotemperaturowych zabudowach
chłodniczych samochodów ciężarowych
i naczep. Jest lekka, elastyczna, wytrzymała, trwała i ergonomiczna, stanowi
ekonomicznie przekonującą alternatywę.
Dzięki nowej kinematyce prowadnic
i systemów wspomagania podnoszenia
oraz zoptymalizowanemu umieszczeniu
mocowania wewnątrz ładowni przestrzeń
zajmowana na dachu w pozycji spoczynkowej została zmniejszona o około połowę, zwiększając wysokość użytkową wnętrza i zmniejszając ryzyko zaczepienia
o ściankę podczas załadunku.
Obsługa ścianki jest intuicyjna. Wszystkie uchwyty zostały zaprojektowane i rozmieszczone tak, aby użytkownik zawsze
pozostawał w bezpiecznej, ergonomicznej pozycji, niezależnie od położenia
przegrody, która automatycznie blokuje
się w położeniu roboczym lub spoczyn-

© Kögel Trailer

© Lamberet
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kowym. Powierzchnie zewnętrzne są dopuszczone do kontaktu z żywnością, zostały także odpowiednio wzmocnione tak,
aby wytrzymywać uderzenia przez wózki
widłowe i tarcie powodowane przez ładowane towary. Powierzchnie stykające
się z przewożonymi towarami są łatwe
w czyszczeniu. Ryzyko korozji na elementach metalowych zostało wyeliminowane przez użycie części ze stali nierdzewnej i aluminium.
Prosta konstrukcja ścianki ERGOWALL pozwala na jej łatwy montaż we
wszystkich typach nadwozi różnych marek, także znajdujących się już w eksploatacji. Lamberet oferuje ją bez do-
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datkowych kosztów w porównaniu ze
standardowymi ściankami działowymi
dostępnymi na rynku. Pierwsze seryjne
dostawy Lamberet ERGOWALL rozpoczęły się we wrześniu br.

Kategoria:
koncepcja
Kögel: NOVUM
– naczepy nowej generacji
Kögel Trailer stopniowo wprowadza
w swoich naczepach kurtynowych Cargo,
Mega i Light nową, niezawodną, zewnętrzną ramę oraz nadwozie znane już
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z modelu Kögel Lightplus. W ramach
wdrażania nowej generacji NOVUM w naczepach plandekowych dodatkowo optymalizowana jest rama zewnętrzna i zabudowa, wprowadzono także nowy system
modułowy z jednolitymi modułami, zespołami i komponentami. Tym samym
możliwy jest wysoki stopień indywidualizacji naczep generacji NOVUM, co stanowi odpowiedź producenta na potrzeby
rynku. Oprócz większej stabilności naczepy generacji NOVUM charakteryzują
się lepszą zwrotnością i większą ładownością, zależnie od modelu.
Wszystkie pojazdy generacji NOVUM
są wyposażone w stabilną, sztywną, spawaną ramę wzmocnioną belkami poprzecznymi na całej długości ramy, wytrzymującymi duże obciążenia użytkowe,
także obciążenia punktowe. Jeszcze większą stabilność zapewnia cieńsza, lecz
mocniejsza stalowa płyta z tyłu, jak również nowa konsola złączy powietrznych
i elektrycznych znajdująca się na przedniej ścianie, która przenosi siły na ramę
wzdłuż bocznego wspornika.

Dzięki nowej ramie zewnętrznej punkty mocowania Vario-Fix są o wiele lepiej
dostępne i możliwe jest zamocowanie
ładunku w perforowanym obrzeżu ramy
przy zamkniętej plandece, również w przypadku opcjonalnie oferowanych burt. Używając pasów ze standardowymi hakami
(podwójny pazur), konieczne jest otwarcie burt, natomiast pasy z płaskimi hakami
można wykorzystać także przy burtach
zamkniętych. Trzynaście par pierścieni
mocujących, dołączanych seryjnie, jest
teraz wyposażonych w boczne haki mocujące ułatwiające obsługę. Wytrzymują
one siły rozciągające o wartości od 2500
do 4000 daN. Wszystkie ramy generacji NOVUM zostały zabezpieczone przed
korozją przy użyciu technologii nanoceramicznej oraz powłoki KTL, a następnie pokryte warstwą lakieru UV.
Ściana przednia, przednie i tylne kłonice narożne oraz tylny portal drzwiowy
są wykonane z aluminium. Ze standaryzacji kłonic narożnych w wersji z dachem podnoszonym i bez podnoszenia
wynikają różne korzyści. Wersja z pod-
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noszonym dachem pozwala ograniczyć
masę własną pojazdu. Ponadto pozwala
to na łatwiejsze umieszczanie palet przy
przedniej ścianie w przypadku załadunku
bocznego. Wszystkie pojazdy generacji
NOVUM mają również jednolitą odległość między kłonicami, w związku z czym
różnice długości listew (łat) należą już do
przeszłości. Kieszenie na listwy można
rozmieścić na wiele sposobów dzięki
perforacji listwy na kłonicach narożnych
i w kieszeni na listwy. Nowe naczepy
mają certyfikat zabezpieczania ładunków
według normy DIN EN 12642 Code XL.
Naczepy generacji NOVUM są również dostępne z nowym nadwoziem Kögel Strong & Go. Składa się ono z innowacyjnego nadwozia generacji NOVUM
połączonego z integralną plandeką dachową wzmocnioną pasami usztywniającymi. Dzięki temu ekonomicznemu
rozwiązaniu listwy wtykane nie są już
wymagane w celu spełnienia wymagań
normy EN 12642 Code XL i Daimler 9.5
dla transportu skrzynio-palet i ładunków foliowanych.
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Carrier Transicold Europe:
agregat chłodniczy Supra
z silnikiem zasilanym CNG
Wraz ze wzrostem urbanizacji i zmianami w przepisach prawnych UE dążących do zmniejszenia zanieczyszczenia
powietrza, dystrybucja miejska staje wobec wielu wyzwań, szczególnie w zakresie transportu towarów w temperaturach
kontrolowanych. Jednym z rozwiązań jest
eksploatacja samochodów ciężarowych
z silnikami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym. Agregat chłodniczy z silnikiem zasilanym CNG może okazać się
szczególnie interesującym rozwiązaniem
dla flot wyposażonych w takie pojazdy.
Firma Carrier Transicold jako jedyny
producent oferuje obecnie agregat chłodniczy z silnikiem spalinowym (Kubota)
zasilanym sprężonym gazem ziemnym
(CNG). Supra CNG jest zaawansowaną
innowacją w transporcie chłodniczym
i rozwiązaniem o wysokiej wydajności,
które znacząco zmniejsza emisję zanieczyszczeń, a jednocześnie zwiększa efektywność pracy operatora.
Korzyści ze stosowania agregatu Supra
CNG wykraczają poza redukcję całkowitych kosztów – istotny jest również
aspekt ekologiczny. Wykorzystanie gazu
ziemnego umożliwia znaczne ograniczenie emisji: powstaje o 95% mniej emisji
cząstek stałych, 70% mniej tlenków azotu
i 20% mniej dwutlenku węgla. Poziom generowanego hałasu nie przekracza 60 dB
(agregat ma certyfikat PIEK), więc można go wykorzystywać podczas dostaw
nocnych.
Urządzenie jest łatwe w obsłudze
i pozwala na stosowanie tego samego paliwa (CNG) zarówno w silniku samochodu,
jak i agregatu chłodniczego. Wspólny,
pojedynczy punkt napełniania pozwala
zaoszczędzić czas oraz zwiększyć wydajność pracy. Zastosowano niezależny
zbiornik CNG zasilającego silnik agregatu
chłodniczego, pozwalający na pełną autonomię jednostki nawet podczas postoju
samochodu, co zapewnia integralność
łańcucha chłodniczego.

© D. Piernikarski

Kategoria:
ekologia

Urządzenie jest zgodne z nowymi
przepisami UE dotyczącymi transportu
miejskiego, a także z regulaminem ONZ
nr 110 (R110) dotyczącym pojazdów zasilanych CNG. Co więcej, urządzenie można zasilać również sprężonym biogazem
wytwarzanym z odpadów organicznych,
co może dodatkowo zmniejszyć emisję
i negatywny wpływ na środowisko.
Agregat Supra zasilany CNG ma te
same parametry w zakresie wydajności
chłodzenia jak odpowiedniki zasilane konwencjonalnie olejem napędowym. Do
napełniania zbiornika nie jest wymagane dodatkowe przeszkolenie lub sprzęt
ochronny.
Agregat może być stosowany w samochodach ciężarowych o dopuszczalnej
masie calkowitej 16–26 t, wyposażonych
w silniki zasilane CNG. Został przystosowany do pracy w nadwoziach wielotemperaturowych – możliwy jest tym samym
transport produktów świeżych i mrożonych nawet w 3 odrębnych komorach.

Kategoria:
bezpieczeństwo
Krone: Smart Trailer Check
Krone Smart Trailer Check to cyfrowa
inspekcja wizualna naczepy przy użyciu
metod rzeczywistości rozszerzonej. Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo.
Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z ka-
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mery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D.
Kamery i czujniki zamontowane na
naczepie wykorzystują rzeczywistość
rozszerzoną, aby zarejestrować faktyczny
stan techniczny pojazdu i cyfrowo porównać go ze stanem uważanym za prawidłowy (przed rozpoczęciem podróży).
Moduł telematyczny komunikuje się w czasie rzeczywistym z zainstalowanymi systemami transmisji danych, takimi jak
system monitorujący ciśnienie w oponach Smart Tyre Monitoring lub system
blokowania drzwi Door Protect i dokumentuje ich status. Składniki nie objęte
działaniem czujników, takie jak np. rzeczywista wysokość pojazdu, są wyświetlane na ekranie przy użyciu metod rozszerzonej rzeczywistości.
Krone Smart Trailer Check umożliwia kierowcy efektywne sprawdzenie
naczepy i przyczynia się do większego
bezpieczeństwa na drodze. Z kolei operator floty dysponuje przejrzystymi danymi dotyczącymi aktualnego stanu pojazdu za pośrednictwem platformy Krone
Smart Collect. Aby zapisać wyniki kontroli wzrokowej – także wykonane podczas niej zdjęcia elementów pojazdu, kierowca potrzebuje tylko swojego urządzenia
mobilnego, takiego jak telefon komórkowy lub tablet. Dziennik (protokół) kontroli naczepy jest dostępny do pobrania
w portalu.
Główne zalety cyfrowej inspekcji wizualnej Krone Smart Trailer Check to m.in.
dysponowanie wartościami statusu czuj-

© Krone
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ników i komponentów naczepy w czasie
rzeczywistym oraz weryfikowalna i zarejestrowana kontrola pojazdu przed wyruszeniem w trasę. Podczas kontroli drogowej do dyspozycji są zarejestrowane
protokoły jako dowód bezpieczeństwa
naczepy. Ponadto dzięki kontrolom prewencyjnym zawsze zwiększa się wydajność transportu i maleje ryzyko awarii.

Kategoria:
pojazd inteligentny
Schmitz Cargobull:
SmartTrailer
W przeszłości każdy pojedynczy element bądź układ funkcjonalny naczepy
był generalnie traktowany jako samo-

dzielna jednostka, zależna od własnych
czujników i elementów transmisyjnych.
W koncepcji SmartTrailer każdy komponent jest bezpośrednio powiązany z jednostką sterującą telematyki – czy jest to
system monitorowania ciśnienia w oponach, czujniki otwarcia drzwi, system blokowania drzwi czy rejestrator temperatury w agregacie chłodniczym.
SmartTrailer stanowi źródło dostępnych i przejrzystych danych dotyczących
naczep. Dane są zbierane centralnie z monitorowanych elementów technicznych.
Wszystkie czujniki są zintegrowane z systemem telematycznym TrailerConnect.

Dane zebrane przez czujniki są łączone
z informacjami na temat lokalizacji pojazdu, danymi podróży i warunkami
transportu. TrailerConnect dokumentuje
również komplet danych dotyczących warunków chłodzenia. System rejestruje
i archiwizuje dane o temperaturze w czasie rzeczywistym, dostęp do nich jest
możliwy w każdej chwili. Nienaruszony
łańcuch chłodniczy jest niezawodnie dokumentowany cyfrowo od początku do
końca i użytkownik systemu może w każdej chwili przekazać swoim klientom informacje na temat statusu transportowanych towarów.

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2018 | 29

| TRANSPORT |

Summary
Trailer Innovation award promotes
outstanding ideas and product solutions from manufacturers of trailers,
semi-trailers, truck bodies and components. The international jury consists of 16 journalists from leading
industry journals from all over Europe. "Samochody Specjalne" are in
this group. Trailer Innovation 2019
was awarded in seven categories.
Category: Body
1) Goldhofer: BLADEX FSH 10
2) Delete Finland: Delete SkipUp
3) SDC Trailers: Hydraulic Lifting
Deck Curtainsider
Category: Chassis
1) Kässbohrer Fahrzeugwerke:
Container chassis K.SHG AVMH
2) BPW Bergische Achsen:
Electro-hydraulic auxiliary
steering system
3) Fliegl Fahrzeugbau: CLG dolly
Category: Components
1) Lamberet: Ergowall
2) Takler: WheelEasy
3) Firestone Industrial Products,
Knorr-Bremse: AiRide Pro-iLvl

© Schmitz Cargobull

Zarządzający flotą ma możliwość zdalnej obserwacji swoich naczep w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem portalu
TrailerConnect Portal 2.0. Portal dokładnie pokazuje status naczepy i przewożonego ładunku w czasie rzeczywistym:
dane z czujników, alarmy o zdarzeniach,
informacje o lokalizacji. Przekazywane są
tam najważniejsze parametry operacyjne
naczepy, takie jak np. pozycja, poziom
paliwa w zbiornikach agregatu, temperatury we wnętrzu ładowni. Z układu hamulcowego TEBS pobierane są również
takie informacje, jak obciążenia osi, stan
ogumienia czy poziom zużycia klocków
hamulcowych. Wszystkie wartości są kompleksowo wizualizowane lub mogą być
filtrowane. Dysponowanie tak rozległy-

mi informacjami o pojeździe pozwala na
zminimalizowanie ryzyka awarii na trasie. Ważną funkcjonalnością jest możliwość zdalnego sterowania pracą agregatu chłodniczego.
Kierowca dysponuje podobnymi możliwościami, ponieważ może w swoim
smartfonie uruchomić aplikację beSmart.
Po sparowaniu telefonu z sygnałem wifi
generowanym przez sterownik agregatu
może również obsługiwać rejestrator temperatury (wraz z drukarką). Gdy przewożone są ładunki o dużej wartości, chłodnię
S.KO Cool można wyposażyć w zdalnie
sterowane rygle drzwi (sterowane zamkami kodowymi), których działanie jest
również powiązane z funkcją geofencingu w systemie telematycznym.
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Category: Concept
1) Kögel Trailer:
Kögel NOVUM Generation
2) HUESKER Synthetic:
Flexcover Combi Plus
3) Talson Trailer: Trailer Secure Box
Category: Environment
1) Carrier Transicold: Supra CNG
2) Thermo King/Frigoblock:
SLXi Hybrid
3) AddVolt: Plug-in electric system
for refrigerated transport
Category: Safety
1) Fahrzeugwerk Bernard Krone:
Smart Trailer Check
2) BPW Bergische Achsen: iGurt
3) Wabco: Trailer EBS
Category: Smart Trailer
1) Schmitz Cargobull: Smart Trailer
2) Chereau: Chereau Next
3) D-Tec Products: Weighing
System for Containers

| BIZNES |

Dotrzymywanie
obietnic buduje
zaufanie
Na temat strategii rozwoju marki,
a także najważniejszych nowości
zaprezentowanych na tegorocznych
targach IAA rozmawiamy ze
Stefanem Buchnerem, szefem
Mercedes-Benz Trucks.

„Samochody Specjalne”: W jaką stronę
zmierza branża zarówno pod względem
technologicznym, jak i ekonomicznym?
Stefan Buchner: Na rynkach wysoko rozwiniętych i dodajmy – bogatych, w sektorze dystrybucji i dystrybucji ciężkiej
wzrasta znaczenie e-mobilności. W tym
zakresie dysponujemy już właściwymi
rozwiązaniami technologicznymi, dojrzałymi do wprowadzenia na rynek.
Uważnie przyglądamy się też możliwościom wykorzystania zasilania gazowego
na tych rynkach. Warunkiem koniecznym
do rozpropagowania tego rozwiązania
jest infrastruktura. To ona jest głównym
problemem hamującym rozwój środków
transportu zasilanych gazem ziemnym
i problem ten nie może być rozwiązany
wyłącznie przez producentów samocho-

dów. Rozwój infrastruktury tankowania
gazu jest obecnie sprawą o dużym znaczeniu politycznym, zwłaszcza w Europie.
Podobną uwagę mógłbym uczynić w odniesieniu do infrastruktury ładowania
samochodów elektrycznych. My – mam
na myśli wszystkich producentów samochodów ciężarowych – inwestujemy
w rozwój infrastruktury w obu obszarach,
ale jest to bardzo kosztochłonne. Musimy
przygotowywać się na oba scenariusze.
Na znaczeniu zyskują też napędy elektryczne. Jak zapewne wiadomo, 10 naszych elektrycznych Actrosów przechodzi
obecnie testy drogowe u klientów – jest
to dla nas bardzo ważne, aby wspólnie
z nimi prowadzić badania. Ich oczekiwania oraz informacje zwrotne będą mieć
olbrzymie znaczenie. Po zakończonych
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testach ocenimy wyniki w kontekście
technologii, możliwości wykorzystania
pojazdów w różnych aplikacjach i to,
w jaki sposób nasi klienci użytkowali te
pojazdy. Wiedza ta pozwoli nam na idealne dopasowanie naszych elektrycznych
ciężarówek do konkretnych obszarów
zastosowań i oczekiwań użytkowników.
Skoro Daimler i Mercedes-Benz kształtują przyszłość, to kierunkiem zmian
jest rozwój nowych technologii, czy
może lobbowanie rozwiązań w aspekcie
obowiązującego prawa czy świadomości
społecznej?
O naszej technologii wiadomo prawie
wszystko. To, za czym się opowiadamy,
to potrzeba przekazania informacji, że
producenci pojazdów użytkowych mogą
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zaoferować zarówno rozwiązania w zakresie e-mobilności, jak i technologii
napędów gazowych CNG i LNG. Mocno
akcentujemy również nasze prace rozwojowe nad ogniwami paliwowymi. Z mojego punktu widzenia w perspektywie
długoterminowej ogniwo paliwowe może
stać się rozwiązaniem alternatywnym wobec napędów elektrycznych i gazowych.
Obecnie jednak mamy VECTO i związane z tym limity emisji CO2 narzucone
przez Komisję Europejską oraz bardzo
silny sprzeciw środowiska producentów
przeciwko tak ostro zakreślonym celom.
Tak, to prawda. Trwa dyskusja na temat
określenia właściwych celów w tym zakresie, a także tego, jak powinny one docelowo wyglądać w roku 2025 i 2030.
Zarówno ACEA, jak i Komisja Europejska
mają swoje stanowisko w tej sprawie.
Moim zdaniem limity ustanowione przez
KE są zdecydowanie za wysokie. Oczekiwałbym jakiegoś zrównoważonego stanowiska w tej sprawie, kompromisu biorącego pod uwagę to, co jest realne dla
nas, producentów, jak i użytkowników
końcowych – naszych klientów. Rozmowy z KE trwają i jestem przekonany,
że znajdziemy sposób, aby ostatecznie
ustanowić akceptowalne cele na rok
2025 i 2030.
Jestem również mocno przekonany, że
nowoczesne silniki Diesla, jakimi obecnie
dysponujemy, nie znikną z rynku przez
najbliższe 10–15 lat. Nadal inwestujemy
w nowe rozwiązania i w przypadku tego
rodzaju napędu nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Warto przy tym
wyraźnie określić obszar zastosowań:
w transporcie dalekobieżnym nadal upatruję silnik Diesla jako główne źródło napędu, w dystrybucji miejskiej jest miejsce
na napędy elektryczne.
Czyli musicie być bardzo elastyczni w zakresie prowadzonych prac rozwojowych?
Musimy być elastyczni, ale również konsekwentni w realizacji założonych celów.
Elastyczność oznacza równoległy rozwój
co najmniej trzech rozwiązań w obszarze układów napędowych. Mamy napędy
elektryczne, klasyczne silniki Diesla i silniki z zasilaniem gazowym. Pracujemy
również nad ogniwami paliwowymi.
Wszystko to dużo kosztuje i choć Daimler może sobie na to pozwolić, to liczba
niezbędnych inwestycji wymusza baczną
obserwację tego, jakie zmiany zachodzą

ogólnie na rynku i co w szczególności
dzieje się w zakresie obowiązującego
prawa, jakie decyzje zapadają na szczeblu
Unii Europejskiej.
Dużo mówimy o e-mobilności, ale musimy pamiętać, że my jako producent
finalny OEM musimy móc w przyszłości
również zaoferować napędy konwencjonalne. Działamy na różnych rynkach
i nie jestem w stanie sobie wyobrazić,
jak moglibyśmy w najbliższej przyszłości
wprowadzić samochody z napędem elektrycznym na przykład w Afryce. Mieszkańcy tego regionu mają przecież absolutne prawo do transportu, a my, chcąc
spełnić ich oczekiwania, musimy zaoferować im pojazdy ze „zwykłymi” silnikami Diesla.

z 2014 r. – wiele pokazanych wówczas
rozwiązań znalazło się teraz w nowym
Actrosie.
Najważniejsze są wewnętrzne wartości.
W przypadku samochodów osobowych
nowy model pojawia się na rynku co 6
lat, my zajmujemy się samochodami ciężarowymi – tu cykl życia produktu jest
kilkakrotnie dłuższy. Podobnie rozumieją
to inni producenci. Dlatego przygotowując najnowszego Actrosa, skoncentrowaliśmy się na rozwiązaniach technologicznych, które przyniosą największe
korzyści dla kierowcy w zakresie bezpieczeństwa, wygody obsługi czy komfortu oraz dla środowiska naturalnego.
Na nową kabinę przyjdzie czas, gdy wejdą
w życie nowe przepisy związane z dopuszczalnymi długościami. Myślę, że zachowanie dotychczasowej kabiny to bardzo dobra decyzja.

Musimy być elastyczni,
ale również konsekwentni
w realizacji założonych celów.
Elastyczność oznacza równoległy rozwój co najmniej trzech
rozwiązań w obszarze układów
napędowych. Mamy napędy
elektryczne, klasyczne silniki
Diesla i silniki z zasilaniem
gazowym. Pracujemy również
nad ogniwami paliwowymi.

Nie ma nowej kabiny, ale są za to zaawansowane systemy bezpieczeństwa,
takie jak ABA 5 czy asystent skrętu. Systemy te realnie działają – nie są wyłącznie obietnicą z materiałów prasowych.
Wprowadziliśmy te rozwiązania w 2016 r.
Niektórzy nasi konkurenci mówili o nich
już w 2008 r., ale wciąż ich nie mieli
w wyposażeniu pojazdów. Potwierdza
to fakt, że bardzo trudno jest opracować
innowacyjne rozwiązanie, które można
szybko wprowadzić na rynek. Decydując
się na określony kierunek badań i rozwoju, należy dysponować odpowiednim
potencjałem ludzkim – fachowcami, którzy będą w stanie taki projekt zrealizować. My w Daimler Trucks mamy takich
ludzi, z czego jestem bardzo dumny.

Rozmawiamy głównie o układach napędowych, ale to przecież nie jedyny
kierunek rozwoju…
Naturalnie. Drugim ważnym kierunkiem rozwoju pojazdów użytkowych jest
automatyzacja. W nowym Actrosie na
przykład wprowadziliśmy wiele seryjnych rozwiązań automatyzujących jazdę.
W Daimler Trucks i Mercedes-Benz staramy się znaleźć najlepsze, najbezpieczniejsze rozwiązania technologiczne dla
naszych klientów, ale także najlepsze
dla całego środowiska i innych uczestników ruchu drogowego.
Muszę pochwalić konsekwentne działanie firmy. Jeśli Daimler coś obiecuje,
to można mieć pewność, że wejdzie to
w życie. Przykładem jest Future Truck

Czy zatem dotrzymywanie obietnic przez
Daimler Trucks daje firmie przewagę
konkurencyjną?
Zdecydowanie tak. Buduje to również
zaufanie naszych klientów. Myślę, że
w tym kontekście jesteśmy na czele
stawki. Traktuję naszych konkurentów
bardzo poważnie, nie śmiałbym ich nie
doceniać. Oni z pewnością szybko nas dogonią, ale zanim to się stanie, my będziemy mieli nowe pomysły, które będziemy
mogli zaproponować naszym klientom.
Nie stoimy przecież w miejscu.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Daimler
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EWT Truck & Trailer
rozszerza ofertę
Dariusz Piernikarski
Grupa EWT na targach IAA w Hanowerze
zaprezentowała indywidulne rozwiązania
transportowe i kompleksowe usługi serwisowe,
a także po raz pierwszy innowacyjną 3-osiową
naczepę samowyładowczą typu silos
o pojemności 60 m3, wyprodukowaną
przez południowoafrykańską
firmę GRW Holdings (Pty) Ltd.

rupa EWT jest generalnym przedstawicielem firmy Schmitz Cargobull AG w Polsce, Czechach
oraz na Słowacji, a także dealerem marki
Mercedes-Benz w Polsce i Czechach. Na
terenie Polski rozwiązania transportowe
firmy Schmitz Cargobull oferowane są
za pośrednictwem spółki EWT Truck &
Trailer Polska, natomiast pojazdy użytkowe firmy Mercedes-Benz za pośrednictwem spółki Diesel Truck.

Grupa EWT na fali wznoszącej
Dzięki istniejącym i nowym centrom
kompetencyjnym i biurom handlowym
w Europie Centralnej i nieustannemu
rozszerzaniu portfolio Grupa EWT jest
w stanie zagwarantować optymalne rozwiązania w odpowiedzi na zmieniające
się wymagania rynku transportowego.
Skonsolidowane obroty Grupy EWT nieprzerwanie rosną od 2009 r. W 2017 r.
było to 372 mln euro, rok 2018 zapowia-

© K. Biskupska

Grupa EWT
na targach IAA w Hanowerze na swoim stanowisku wystawowym zaprezentowała indywidulne
rozwiązania transportowe
i kompleksowe usługi
serwisowe
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Silos samowyładowczy produkowany przez firmę
GRW – to nowy
pojazd w ofercie
Grupy EWT

Silos GRW o pojemności 60 m3 został
przygotowany
we współpracy
ze Schmitz Cargobull
i EWT Truck & Trailer,
80% materiałów i komponentów pochodzi
od dostawców
europejskich

da się jeszcze lepiej, ponieważ do końca
sierpnia br. obrót skonsolidowany wyniósł 377 mln euro.
W 2019 r. w Komornikach k. Poznania planowane jest otwarcie nowego centrum naczep i przyczep. Ulokowany zostanie bezpośrednio przy autostradzie
A2 i będzie się specjalizował w sprzedaży
i serwisie produktów Schmitz Cargobull.
Przestronny obiekt o łącznej powierzchni 2190 m2 będzie dysponować warsztatem o powierzchni 1664 m2 oraz parkin-

giem o powierzchni 10 400 m2. Ważnym,
wręcz historycznym, wydarzeniem dla
Grupy EWT jest rozszerzenie oferty produktowej o innowacyjne pojazdy produkcji południowoafrykańskiej firmy GRW –
wiodącego producenta cystern, silosów
i naczep na rynku subsaharyjskim.
To właśnie głównie zagadnienia związane z wprowadzeniem do oferty Grupy
EWT nowego produktu – silosów samowyładowczych GRW – zdominowało konferencję prasową, w której uczestniczyli

Dirk i Natacha Hoffmann – dyrektorzy
zarządzający i członkowie Zarządu Grupy
EWT, Michal Žižák – dyrektor zarządzający i członek zarządu firm EWT spol. s r.o.,
Hoffmann a Žižák spol. s r.o. oraz CET
– Central Europe Trailer S.r.o i Andrzej
Dziedzicki – dyrektor handlowy EWT
Truck & Trailer Polska. Na konferencji
byli również obecni założyciele i współwłaściciele firmy GRW Holdings (Pty) Ltd,
bracia Gerhard van der Merwe – dyrektor generalny oraz Wentzel van der Merwe
– dyrektor zarządzający odpowiadający
za rozwój biznesu.

GRW Holding
Firma GRW została założona przez
Gerharda i Wentzela van der Merwe
w 1996 r. Siedziba główna firmy i fabryka znajdują się w mieście Worcester,
ok. 120 km od Kapsztadu (RPA). W 2018 r.
firma wyprodukuje około 2000 naczep,
z czego większość to cysterny i silosy
aluminiowe, część to cysterny ze stali
nierdzewnej. Firma zatrudnia 970 osób.
Pod koniec 2017 r. spółka Schmitz
Cargobull AG nabyła 33% udziałów południowoafrykańskiego przedsiębiorstwa
GRW Holdings (Pty) Ltd. w celu nawiązania wzajemnych stosunków handlowych w segmencie naczep chłodniczych
i silosów. Rozpoczęto współpracę nad
rozwojem i montażem nowych naczep
chłodni i nadwozi skrzyniowych przezna-
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O planach związanych ze sprzedażą pojazdów marki GRW przez Grupę EWT
rozmawiamy z Dirkiem Hoffmannem –
dyrektorem zarządzającym i członkiem
zarządu Grupy EWT oraz Wentzelem
van der Merwe – dyrektorem zarządzającym GRW Holdings (Pty) Ltd, odpowiadającym za rozwój biznesu.

Dirk Hoffmann

„Samochody Specjalne”: Decyzja Schmitz
Cargobul i Grupy EWT związana z wejściem na kontynentalny rynek europejski ze sprzedażą silosów GRW jest bardzo odważna. Mamy tu przecież dwóch
bardzo silnie spozycjonowanych producentów: Spitzer-Silo Fahrzeugwerke
oraz Feldbinder Spezialfahrzeugwerke.
Czy to przedsięwzięcie jest skazane na
sukces?
Dirk Hoffmann: Nasi nowi partnerzy są
w stanie dostarczać pojazdy o bardzo przekonującej jakości. Punktem odniesienia są
w tym wypadku produkty dwóch wspomnianych niemieckich producentów. Jesteśmy pewni, że jakość pojazdów, czy to
pod względem spawania, wykończenia,
czy lakierowania, jest porównywalna.
Robimy to we właściwym momencie, ponieważ czasy dostaw silosów są obecnie
bardzo wydłużone i przekraczają nawet
12 miesięcy, my możemy to zrobić znacznie szybciej – w przypadku pojazdów stokowych jest to nawet 4–5 tygodni. Nową
naczepę od chwili zamówienia możemy
dostarczyć w ciągu 4–5 miesięcy. Przygotowujemy dostawę naczep, która wkrótce
wyruszy do Europy. Krótki czas dostawy
jest naszym atutem. Należy jednak pamiętać o kosztach transportu.
Wentzel van der Merwe: Od początku
istnienia naszej firmy chcieliśmy produkować pojazdy o najwyższej jakości.
Procesy, które wykorzystujemy w cyklu
produkcyjnym, są na tym samym, jeśli
nie wyższym poziomie, co u naszych europejskich konkurentów. Szeroko wykorzystujemy automatyzację i robotyzację
w produkcji zbiorników. Chociaż koszty
pracy są w RPA niższe niż w Europie, to
mimo to maksymalnie stawiamy na automatyzację produkcji. Ostatnio zainwestowaliśmy niemal milion euro w linię

,
dyrektor zarządzający
i członek zarządu Grupy EWT

Wentzel van der Merwe,
dyrektor zarządzający
GRW Holdings (Pty) Ltd,
odpowiadający za rozwój biznesu

zrobotyzowanego spawania aluminium.
Nigdy nie pozwolilibyśmy sobie na dostawę pojazdu o jakości, którą można by
zakwestionować. Klienci nie byliby zainteresowani takim produktem, nawet
gdyby miał bardzo konkurencyjną cenę
i moglibyśmy go dostarczyć w tydzień.
Nikogo nie interesuje niska jakość.
Jeśli chodzi o koszty transportu, to rzeczywiście są one dość wysokie, ale możemy je zrównoważyć niższymi kosztami produkcji. Kursy wymiany walut nie
mają większego znaczenia, ponieważ niemal 80% surowców i komponentów pochodzi od dostawców europejskich. Jeśli
kiedyś okaże się, że korzystniej jest produkować nasze pojazdy w Europie, nie
wykluczam, że tak się stanie.
Klienci nie zaakceptują jedynie zapewnienia o jakości, będą bowiem chcieli tę
jakość sprawdzić w działaniu. Czy to zna-
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czy, że pojawi się na rynku europejskim
flota testowa pojazdów marki GRW? Czy
użyczycie te naczepy najważniejszym
klientom do testów?
Dirk Hoffmann: Mamy kontakty z kilkoma klientami, którzy eksploatują dużo silosów. Jesteśmy przekonani, iż zechcą od
nas zakupić dostępne niemal od ręki pojazdy pilotażowe. Tak chcemy zacząć.
Jakość i funkcjonalność naczep GRW nie
budzi najmniejszych zastrzeżeń. Jestem
pewien, że gdy dostarczymy już pierwsze pojazdy najważniejszym klientom,
dość szybko pojawią się następni zainteresowani. Klienci rozmawiają ze sobą,
przekazują opinie i to buduje renomę
producenta.
Wentzel van der Merwe: Współpracujemy również z kilkoma dużymi i wpływowymi przewoźnikami niemieckimi,
dysponującymi flotą kilkunastu–kilkudziesięciu silosów i cystern. Przekazali
nam oni cenne uwagi dotyczące tego, jak
możemy usprawnić jeszcze nasze produkty. Nawiązujemy również kontakty
z wypożyczalniami naczep, takimi jak TIP.
Jak będzie wyglądać wsparcie ze strony
EWT Truck & Trailer czy Schmitz Cargobull w zakresie obsługi serwisowej czy
zaopatrzenia w części zamienne?
Dirk Hoffmann: Zapewniamy wsparcie
całej organizacji. Jeśli wprowadzając na
rynek nowy produkt, komunikowalibyśmy tylko, że mamy krótkie czasy dostaw,
szanse na sukces byłyby niewielkie. Równie ważne jest zapewnienie pełnego
wsparcia serwisowego. W przypadku
wystąpienia ewentualnych problemów,
firma Schmitz Cargobull – jako właściciel części udziałów – udzieli użytkownikom pełnego wsparcia. Wszyscy, którzy znają organizację Schmitz Cargobull,
ufają jej i wiedzą, że mogą liczyć na
pełne wsparcie. Jeśli się pojawią jakieś
problemy, będziemy je wspólnie rozwiązywać najszybciej i najlepiej jak to
możliwe.
Obie firmy – Schmitz i GRW – to firmy rodzinne, kierujące się w biznesie podobnymi zasadami i to też ułatwia nam pełne zrozumienie i podjęcie wzajemnej
współpracy. Lubimy się też na zupełnie
prywatnym gruncie, co też ma znaczenie.
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Przygotowując Wasze pojazdy na określone rynki, zakładacie elastyczność w zakresie konfiguracji czy wyposażenia?
Wentzel van der Merwe: Gdy firma i produkt dojrzewa, pojawia się dążenie do
pewnej standaryzacji produktu, ale tak,
by się zanadto nie usztywnić. Specyfika
produkcji w Republice Południowej Afryki polega na tym, że chcemy jak najwięcej myślenia mieć podczas projektowania, a jak najmniej na hali produkcyjnej.
W tym kontekście chcemy być maksymalnie elastyczni, ale musimy się trzymać
ściśle określonych zasad. Nie wszystko
zatem jest możliwe w zakresie modyfikacji czy dostosowania konstrukcji do
potrzeb klienta, ale tam, gdzie to możliwe, staramy się iść klientom na rękę.
Z naszego doświadczenia wynika, że większość wprowadzanych modyfikacji dotyczy sfery eksploatacyjnej, np. dodatkowych elementów wyposażenia czy ich
rozmieszczenia na ramie.

liczby sprzedanych pojazdów jest to numer dwa na rynku. Model ten w szczegółach przygotujemy we współpracy z jednym z naszych klientów. Myślimy też
o wprowadzeniu do sprzedaży cementowozów o pojemności 35–38 m3. Liczę, że
tylko w Polsce będziemy w stanie sprzedawać do 200 cementowozów rocznie,
a 100 pojazdów nie powinno być problemem. Nasi konkurenci sprzedają obecnie
po ok. 380–400 szt. Warunkiem jest oczywiście to, że tak dobra koniunktura w branży utrzyma się jeszcze przez jakiś czas.
Jeśli chodzi o cysterny, to tu konkurencja
jest znacznie większa i na razie nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy chcemy być
obecni również w tej grupie produktowej.

Jak wygląda plan sprzedaży naczep GRW
w bieżącym roku, ile pojazdów chcielibyście sprzedawać docelowo?
Wentzel van der Merwe: Założyliśmy, że
w przyszłym roku na rynku europejskim
chcielibyśmy sprzedać 250 pojazdów.
To dość ambitnie, ale już zwiększyliśmy
wydajność produkcji, aby się do tego przygotować, na rynek europejski możemy
produkować jeden silos dziennie. Liczę
na sporo zamówień…
Dirk Hoffmann: Na początku chcielibyśmy
dojść do poziomu 10-procentowego udziału
rynkowego. Na razie wprowadzamy tylko
jeden produkt, czyli silos samowyładowczy. Po cementowozach pod względem

Czy dysponowanie silosami w portfolio produktowym EWT Truck & Trailer
wzmocni pozycję firmy na rynkach, gdzie
jest już obecna?
Dirk Hoffmann: Ogólnie rzecz ujmując,
chodzi o renomę marki. Oczywiście z naszego punktu widzenia byłoby korzystniej, gdyby silosy miały logo Schmitz Cargobull – to z pewnością przyciągnęłoby
wielu klientów. Na razie jednak silosy
będą sprzedawane pod własną marką
GRW. Nie wykluczam jednak, iż w przyszłości pojawi się także na nich symbol
niebieskiego słonia.
Wentzel van der Merwe: My z tym nie
mamy najmniejszego problemu, pod tym
względem jesteśmy bardzo elastyczni.
Nie byłoby mądrze konkurować z marką
Schmitz Cargobull w Europie – lepiej
się do niej przyłączyć. Sprzedaż własnych
produktów pod inną marką nie należy
przecież do rzadkości.

czonych na rynek południowoafrykański.
Oprócz chłodni, które są już dostępne dla
klientów GRW, południowoafrykański
producent oferuje również agregaty chłodnicze Schmitz Cargobull z inteligentną
kontrolą temperatury i zdalną diagnostyką; a także Schmitz Telematics, jeden
z najbardziej niezawodnych i zintegrowanych, a jednocześnie otwartych systemów telematycznych.
Grupa EWT szybko nawiązała współpracę z GRW i obecnie jest wyłącznym
dystrybutorem produktów GRW na Pol-

skę, Czechy i Słowację. Od początku
2018 r. przedstawiciele EWT prowadzili
intensywne konsultacje z GRW dotyczące
strategii szerokiego wejścia ze sprzedażą na rynek europejski. EWT będzie również wspierać GRW we wprowadzaniu
produktów tej marki na rynek we wszystkich innych krajach europejskich. W drugim etapie współpracy planowane jest
rozpoczęcie montażu pojazdów GRW
w systemie SKD (semi knocked down)
w oddziale EWT w Strykowie zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Dirk Hoffmann: W podobny sposób zaczynaliśmy 15 lat temu z wywrotkami
Gotha. To był dla nas zupełnie nowy produkt, ale założyliśmy, że będziemy mieć
10% udziału w rynku. Obecnie stanowią
one jeden z mocniejszych punktów naszej oferty – w Polsce mamy 18-procentowy udział w rynku, tuż za liderem, czyli
firmą Wielton. Nie zapominajmy, że wywrotki to pojazd bardzo lokalny, wytwarzany przez wielu małych producentów
i kupowany przez zupełnie innych klientów niż ci, którzy jeżdżą naczepami kurtynowymi czy chłodniami i spotykamy ich
na drogach między Moskwą a Lizboną.
Myślę, że z silosami może być podobnie
jak z wywrotkami – to są też pojazdy o zasięgu lokalnym. Zatem obsługa i naprawa
silosów tworzy również spory potencjał
możliwości dla sieci obsługi posprzedażnej EWT. To produkt o dużym zaawansowaniu technologicznym, podobnie jak chłodnia.
Sprzedaż silosów czy cementowozów
wzmocni również nasz wizerunek jako
kompetentnego dostawcy zaawansowanych rozwiązań transportowych, nie tylko
masowych, jak naczepy kurtynowe. Silosami można powalczyć o klienta również jakością, gdyż w przypadku tej grupy
produktowej odgrywa ona bardzo ważną
rolę w budowaniu zaufania do marki i produktu. Tak już dzieje się w przypadku
chłodni Schmitz Cargobull.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

Silos samowyładowczy marki GRW
pokazany na targach IAA został przygotowany wspólnie ze Schmitz Cargobull
i EWT w 100% z myślą o klientach europejskich, a w jego konstrukcji zastosowano wiele komponentów pochodzących
od renomowanych europejskich producentów. EWT zamówiło już 20 silosów
tego typu, mają one zainicjować sprzedaż pojazdów GRW i zdobyć zaufanie
klientów.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Zarządzanie projektami
w proALPHA ERP
Praca przedsiębiorstw produkcyjnych w dużej mierze opiera się na projektach,
które dotyczą rozwoju lub projektowania produktu, optymalizacji procesów
biznesowych i realizacji zamówień.

rzedsiębiorstwa te muszą sprawnie i terminowo wykonać zlecenia. Z pomocą w tym
zakresie przychodzi system ERP z wbudowanym modułem do zarządzania projektami.
Zarządzanie projektami nie sprowadza się tylko do
listy zadań i monitorowania ich realizacji. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z nowoczesnych narzędzi, które skutecznie będą wspierać pracę
wszystkich zespołów poprzez zapewnienie spój-

zbędnych dokumentów, dzięki czemu może organizować i koordynować zadania poszczególnych
działów, planować zasoby dla projektu, a co najważniejsze – analizować informacje w trybie Drill-Down, np. dla pojedynczej pozycji zamówienia,
co pozwala wcześnie wykryć ewentualne opóźnienia i zastosować odpowiednie środki zaradcze.
Zarządzanie projektami w proALPHA ERP to funkcjonalność umożliwiająca zbudowanie klasycznej

System umożliwia przedstawienie projektów w formie wykresu Ganta oraz sporządzenie kalkulacji
wstępnej i końcowej. Podejście projektowe daje
możliwość śledzenia kosztów i przychodów na
każdym zadaniu, od fazy konstrukcyjnej po uruchomienie produktu dla klienta. System proALPHA
umożliwia tym samym śledzenie całego procesu
wytwarzania. Planowanie zasobów projektu to
również planowanie zapotrzebowania materiałowego. Już na wstępie możliwe jest uwzględnienie zapotrzebowania na surowce kluczowe lub
te, które mają długie okresy uzyskania.

© proALPHA

Zarządzanie projektami w praktyce

ności danych i ułatwienie współpracy między
działami. Odpowiedzią na to jest moduł proALPHA
Zarządzanie Projektami.

Pomocny moduł
proALPHA Zarządzanie Projektami zapewnia pełną
integrację ze wszystkimi wykorzystywanymi modułami systemu. Użytkownik zyskuje dostęp do nie-

struktury projektu z podziałem na etapy, zadania
oraz kamienie milowe. W projekcie możliwe jest
alokowanie zasobów (również osobowych) niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań.
Dzięki kalendarzom można śledzić zajętość zasobów oraz ewentualne problemy ich jednoczesnego wykorzystania. Bieżąca rejestracja czasu pracy
w projekcie pozwala śledzić czasochłonność poszczególnych procesów.
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Podczas uruchomienia projektu każdy dział ma
dostęp do zadań w przydzielonym zakresie (od
działu zakupu po logistykę), zna harmonogram, wie,
co i na kiedy ma przygotować. Sam projekt można podzielić na mniejsze przedsięwzięcia ze względu na kompetencje czy czasochłonność. Po wykonaniu zadania poprzez Workflow jest wysyłany
komunikat do innych pracowników, co ułatwia
przepływ informacji.
Wybierając system ERP z modułem zarządzania
projektami, przedsiębiorca zyskuje możliwość tworzenia projektów, planowania zasobów, zlecania
zadań i monitorowania postępu prac. W przypadku prowadzenia kilku lub powtarzalnych projektów
można skorzystać z szablonów i uniknie się w ten
sposób konieczności ponownego wprowadzania
danych. System ERP używa danych rejestrowanych w module do zarządzania projektami i tak
np. ustalone terminy zawarte w projekcie wpływają
do modułu APS planującego proces produkcji.
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Transport
nienormatywny
na IAA 2018
Dariusz Piernikarski
Chociaż dla branży przewozów
nienormatywnych najważniejszą imprezą
wystawienniczą jest z pewnością monachijska
bauma, to na IAA w Hanowerze – największych
na świecie targach pojazdów użytkowych –
producentów specjalistycznych pojazdów
wykorzystywanych do transportu dużych
i ciężkich ładunków nie mogło zabraknąć.

roponujemy telegraficzny przegląd
najważniejszych nowości z branży
środków transportu wykorzystywanych w ciężkim transporcie specjalistycznym, pokazanych na targach IAA
2018 w Hanowerze. O większości tych
rozwiązań napiszemy jeszcze szczegółowo w kolejnych wydaniach „Samochodów Specjalnych”.

Faymonville
Faymonville stawia na innowacyjne
rozwiązania w transporcie nienormatywnym, co wyraźnie potwierdzają pojazdy
pokazane na targach IAA w Hanowerze.
Charakteryzują się pewną „wartością
dodaną”, co dla użytkownika oznacza
praktyczne zorientowanie korzyści, które
opłacają się w codziennej pracy.
Największym i najważniejszym eksponatem Faymonville była naczepa CombiMAX w kombinacji 2+6. Zgodnie z zasadą modułowości konstrukcji 2-osiowy
wózek można odpiąć, gdy nie jest on
potrzebny. Naczepa CombiMAX jest numerem jeden w zakresie ładowności do
120 t – jest to wynik optymalnej masy
własnej, uzyskanej dzięki przemyślanej
konstrukcji pojazdu. Podwójnie wysuwana
naczepa CombiMAX jest wyposażona
w niskie osie wahadłowe PA-X.
Oś wahadłowa PA-X łączy jednocześnie kilka zalet. Pojazdy mają wysokość załadunku wynoszącą tylko 790 mm,
skok zawieszenia to 600 mm, co sprawia, że naczepa jest wyjątkowo przystosowana do jazdy po bezdrożach, a kąt
skrętu osi 60° zapewnia dużą zwrotność, gdy wymaga tego trasa. Sterowanie skrętem jest precyzyjnie regulowane

Naczepy Faymonville CombiMAX jeżdżą
na wahadłowych osiach PA-X, co daje wiele
korzyści: wysokość załadunku wynosi tylko
790 mm, skok zawieszenia to 600 mm,
a kąt skrętu osi 60°
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3-osiowa naczepa niskopodwoziowa Faymonville
MultiMAX Plus z platformą o zmiennej wysokości może
przewozić jednocześnie kilka platform roboczych lub wózków
widłowych – aby to ułatwić, wyposażona została w liczne
punkty mocowania, a wzmocniona podłoga i duża obciążalność ramp zapewniają solidność i bezpieczeństwo podczas
załadunku i rozładunku

przez nowy układ hydrauliczny. W ten
sposób można bardzo dokładnie manewrować pojazdem, a jednocześnie wydłuża
się żywotność opon. Sztywna konstrukcja ramy umożliwia również transport
ładunków punktowych (np. transformatorów) bez nadmiernego ugięcia konstrukcji – nawet w stanie wysuniętym
lub z największą wnęką na łyżkę koparki
dostępną na rynku.
Na uwagę zasługuje również 3-osiowa
naczepa niskopodwoziowa MegaMAX,
której belka ma całkowitą wysokość zaledwie 225 mm – daje to korzyści, gdy
przewożone są ładunki o dużej wysokości.
Dzięki odłączanej łabędziej szyi w bardzo
kompaktowej wersji z wózkiem dolly i modułem 8×4 lub 6×4 procedura ładowania
odbywa się z przodu. Wózek ma wnękę
na łyżkę koparki. Sprawdzona techno-

logia osi wahadłowych zapewnia zwrotność, która pozytywnie wpływa na właściwości jezdne.
Trzyosiowa naczepa niskopodwoziowa MultiMAX Plus z platformą o zmiennej wysokości jest specjalistą w transporcie pojazdów dźwigowych i podnośników.
Ponieważ można na ną załadować jednocześnie kilka podnoszonych platform
roboczych lub wózków widłowych, naczepa ma liczne punkty mocowania dla ide-

reklama

alnego zabezpieczenia ładunku. Wzmocniona podłoga i duża obciążalność ramp
zapewniają solidność i bezpieczeństwo
podczas załadunku i rozładunku. Naczepa jest dostępna z hydraulicznym
sterowaniem przegubowym lub osiami
samoskrętnymi oraz z imponującym wyborem opcji.
Na targach pokazano również uniwersalną 3-osiową dwukrotnie rozsuwaną
naczepę platformową TeleMAX. Bar-
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dzo niska wysokość załadunku wynosząca
1100 mm przyda się przy przewozach
ładunków o dużej objętości. Dzięki podwójnemu przedłużeniu platformę ładunkową można wydłużyć z 13 600 mm do
29 800 mm. Ponieważ klasyczne ciągniki
siodłowe 6×2 są teraz dostępne również
w wersjach z wysokością siodła 950 mm,
można również wykorzystać pełne obciążenie siodła (18 t). Przednia ściana naczepy, która ma certyfikat Code-XL, została
zmieniona i może wytrzymać obciążenie
20 000 daN.

Goldhofer
Goldhofer ma za sobą bardzo udany
rok biznesowy, co pozwoliło producentowi z nową energią przygotować się na
targi IAA i zaprezentować najnowsze innowacje. Na szczególną uwagę zasługują
dwa pojazdy: naczepa niskopodwoziowa
STZ-PK 8 – Arcus PK oraz uniwersalna
naczepa niskopodłogowa Allrounder. Na
targach pokazano również nowy system
sterowania SmartControl, dający operatorowi wygodę obsługi i zapewniający
wysoki poziom bezpieczeństwa.
Narzędzie uniwersalne w stajni Goldhofer, czyli niskopodwoziowa naczepa
STZ-PK 8 Arcus PK miała na IAA 2018
swój targowy debiut. Nowa niskopodwoziówka Arcus PK została zaprojektowana
z całkowicie zmodyfikowanym układem
skrętu osi. Opracowany przez Goldhofera
system zapewnia optymalną kontrolę
nad skrętem we wszystkich sytuacjach.
Zapobiega to błędom sterowania w ruchu do przodu i do tyłu oraz zmniejsza
zużycie opon do minimum. Wyjątkowa
geometria układu kierowniczego ułatwia
wjazd w ciasne wejścia na plac budowy
i zapewnia znaczną oszczędność czasu.

Należąca do Grupy Faymonville firma Cometto wystawiała swój samobieżny moduł transportowy MSPE Evo 2 z elektronicznym sterowaniem
skrętu osi – moduł był w wersji 4-osiowej. Każda linia osiowa może mieć
ładowność 60 lub 70 t. Oprócz dużej ładowności moduły samobieżne Cometto imponują swoim wszechstronnym wyborem opcji konfiguracyjnych i manewrowością. Zaawansowany elektroniczny system operacyjny
i specjalne oprogramowanie Cometto umożliwiają uzyskanie kąta skrętu
±135°. Każda oś działa niezależnie i jest podłączona do komputera za pomocą specjalnego enkodera. Dzięki interakcji MSPE można przemieszczać
w każdym kierunku.
Moduły napędowe (power-pack) są dostępne w trzech klasach mocy,
producent oferuje również szeroki zakres opcji dodatkowych (przekładki,
rozszerzenia, kabiny operatora itp.).

Naczepa Goldhofer STN-L3 Allrounder to uniwersalny pojazd do transportu maszyn budowlanych,
pokład ładunkowy ma długość 9350 mm, wnęka na łyżkę koparki ma wymiary 3900×730 mm;
obciążenie siodła 18 t, nośność osi 3×10 t, ładowność – 38,25 t oraz 48 t dmc.
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Pokazana na targach naczepa niskopodwoziowa Goldhofer Arcus PK była wersją
8-osiową, z 2-osiowym wózkiem przednim. Trzykrotne rozsunięcie pozwala
na uzyskanie maksymalnej długości
27 800 mm, pokład ładunkowy można
rozszerzyć do 3390 mm; obciążenie
siodła 26 t, nośność osi 8×12 t,
ładowność 94,2 t oraz 122 t dmc.
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Arcus PK to pierwsza naczepa niskopodwoziowa Goldhofera z samoskrętnymi osiami wahliwymi w produkcji seryjnej. Dzięki nowatorskiemu układowi
kierowniczemu pojazd ma doskonałe
właściwości w zakresie pokonywania zakrętów, a także nowy, unikatowy i przyjazny dla użytkownika system sterowania w postaci SmartControl. System ten
znacznie upraszcza pracę operatora, ponieważ poszczególne funkcje mogą być

teraz obsługiwane przez dotknięcie przycisku. Operator ma dobry przegląd wszystkiego i nigdy nie znajduje się w strefie
niebezpiecznej podczas obsługi np. rampy
najazdowej.
Nazwa Arcus łączy w sobie dwa znaczenia. „Arcus” to łacińskie określenie
wszechstronnego łuku używanego przez
rzymskich legionistów, który był bardzo
celny na każdym dystansie. Podobnie
doskonałe cechy – wydajność i precy-
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Holenderski Broshuis zaprezentował
na targach aż 5 pojazdów. Wśród
nich premierą była 2-osiowa naczepa niskopodwoziowa z rodziny
PL2 z osiami wahadłowymi (premiera światowa), 5-osiowa naczepa
z zawieszeniem niezależnym z rodziny SL2 oraz niskopodwoziowa naczepa w konfiguracji 2+4 z osiami
wahadłowymi. Niskopodwoziowa
naczepa 2+4 ma zawieszenie wahadłowe o skoku 625 mm, a ładowność 74,4 t, 2-osiowy wózek w części przedniej w razie potrzeby można
odpiąć, tworząc kombinację 4-osiową. Pokład ładunkowy o długości
7500 mm można pojedynczo wydłużyć o 5500 mm.

zyjna charakterystyka sterowania łączy
w sobie naczepa. Dzięki temu jest to uniwersalny pojazd zarówno na długich, jak
i krótkich trasach. Rzymianie używali też
słowa „arcus” w znaczeniu łuku triumfalnego, który często budowali dla upamięt-

nienia wielkich osiągnięć. Za takie wielkie osiągnięcie można uznać niską masę
własną i wysokość załadunku naczepy.
Na terenach otwartych podczas targów Goldhofer prezentował również swoją
uniwersalną naczepę niskopodwoziową
STN-L Allrounder z 3 osiami samoskrętnymi. Pojazd ma wszystkie podstawowe
funkcje i jako taki nadaje się do wielu zadań transportowych. Dzięki niskiej masie własnej i pełnej gamie opcji zabezpieczenia ładunku jest to uniwersalny
koń pociągowy – prawdziwie wszechstronny, zaprojektowany z naciskiem na
prace na placu budowy. Wyposażona we
wnęki na koła i jedno- lub dwuczęściową rampę hydrauliczną w razie potrzeby naczepa STN-L Allrounder jest bezpiecznym rozwiązaniem do transportu
wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych. Dzięki elastycznym możliwościom
załadunku Allrounder może być preferowanym pojazdem do transportu wysokich maszyn. Jak można oczekiwać
od uniwersalnego rozwiązania, wnęki na
koła można szybko przekształcić w ciągłą
platformę do szybkiego i łatwego załadunku pojazdów gąsienicowych i materiałów budowlanych.

© Kässbohrer
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Na IAA 2018 firma Kässbohrer wśród wielu prezentowanych pojazdów pokazała 3-osiową naczepę niskopodwoziową K.SLL 3, która została przeprojektowana z wykorzystaniem najnowszych procesów technologicznych
i komponentów, tak aby uzyskać możliwie najniżej położony pokład ładunkowy z prześwitem wynoszącym zaledwie 100 mm. Model K.SLL 3 wyposażony jest w demontowalną łabędzią szyję. Dzięki długości pokładu wynoszącej 7900 mm (rozciągany o 5400 mm) i nośności sprzęgu wynoszącej
24 t model K.SLL 3 zapewnia elastyczny transport towarów wysokich
i ciężkich bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia. Model
K.SLL 3 jest wyposażony w osie hydrauliczne o nośności 12 t, kąt skrętu
wynosi 42°, co zapewnia maksymalną zwrotność w najtrudniejszych warunkach drogowych. Dzięki solidnemu podwoziu i solidnej konstrukcji naczepa K.SLL 3 jest przeznaczona do niezawodnego i terminowego transportu ciężkich i nienormalnych towarów.

W 3-osiowej naczepie MAX Trailer typu MAX200
o ładowności 38 t zastosowano hydraulicznie napędzaną rampę typu flip-tail, która umożliwia ładowanie maszyn poruszających się na kołach: pojazd
zachowuje stale prostą platformę ładunkową, którą
można wykorzystać na całej długości

MAX Trailer
Pojazdy marki MAX Trailer należącej
do Grupy Faymonville prezentowano na
IAA na odrębnym stoisku. Za sukcesem
marki MAX Trailer od momentu jej powstania kryje się koncepcja: najwyższa
jakość w standardzie. W Hanowerze pokazano 3-osiową naczepę MAX200. Model
ma ramę o niskiej wysokości (z przodu
120 mm) i ładowność techniczną prawie

38 t. Niezwykłą cechą specjalną jest hydraulicznie napędzana rampa typu flip-tail,
która umożliwia łatwe ładowanie maszyn
poruszających się na kołach. Pojazd zachowuje stale prostą platformę ładunkową, którą można wykorzystać na całej
długości. Rezygnacja z klasycznych ramp
najazdowych zmniejsza zużycie paliwa
i nie nakłada żadnych ograniczeń w związku z tylnym zwisem ładunku.
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Innym eksponatem targowym na stoisku MAX Trailer była niskopodwoziowa
naczepa typu MAX510. Ten 2-osiowy pojazd ma platformę ładunkową o długości
6750 mm, którą można teleskopowo wydłużyć o 5500 mm. Niska wysokość załadunku (350 mm) i odpinana łabędzia
szyja umożliwiają sprawny załadunek bez
typowego dla tej operacji przeciążania
konstrukcji.

Nooteboom Trailers
Na targowym stoisku firmy Nooteboom uwagę zwracała 6-osiowa naczepa
niskopodwoziowa MPL-102 z układem
jezdnym Manoovr oraz 3-osiowa naczepa
platformowa MCO-48 Megatrailer.
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Naczepa Manoovr MPL-102-06VV ma osie o nośności
12 t, nacisk przenoszony na sprzęg siodłowy wynosi
30 t, co daje 102 t dmc. – ładowność pojazdu wynosi
78,2 t; po rozsunięciu pojazd ma długość 2476 mm

Nowa wersja oprogramowania
Nooteboom do obliczeń obciążeń
osi NoVAB i konfiguracji zestawów
działa w chmurze. Korzystając
z niej, operatorzy będą mogli obliczać rozkład ciężaru ładunku na
różnych osiach swojego pojazdu
i to z dowolnego miejsca
na świecie

Innowacyjność jest jedną z kluczowych wartości firmy Nooteboom, stała
się integralną częścią firmowego DNA.
Potwierdza to jedno z najważniejszych
osiągnięć konstrukcyjnych, jakim jest
Manoovr – naczepa o bardzo niskiej wysokości pokładu ładunkowego i dużych
nośnościach linii osiowych. Najważniejsze zalety naczep Manoovr to pokład ładunkowy na wysokości zaledwie 780 mm,
duże obciążenia dopuszczalne linii osiowych (12 t na linię, technicznie – 15,6 t),

reklama

skok zawieszenia wynoszący 500 mm,
kąt skrętu kół do 70° oraz trwałość opon
dochodząca do 300 tys. km.
Można było również zapoznać się z najnowszą, działającą w chmurze, wersją programu NoVAB 3.0 służącego do obliczeń
obciążeń osi i konfiguracji zestawów.
Teraz, dzięki nowej wersji NoVAB-Cloud,
operatorom transportu łatwiej będzie
obliczyć rozkład ciężaru ładunku na różnych osiach swojego pojazdu i mogą to zrobić z dowolnego miejsca na świecie.
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DEMARKO Special Trailers

© K. Biskupska

DEMARKO Special Trailers to firma
ze Świętochłowic z zakładem produkcyjnym w Bytomiu, wytwarzająca pojazdy specjalistyczne od ponad 25 lat.
W ofercie producenta znajdziemy typowe oraz nietypowe naczepy i przyczepy wykorzystywane w transporcie
ładunków nienormatywnych.

© K. Biskupska

4-osiowa naczepa niskopodwoziowa z serii ST ma
pokład z pojedynczym wysuwem – pierwsza oś jest
osią podnoszoną, 3 i 4 mają hydrauliczny system
skrętu; ładowność pojazdu to 54 100 kg

Dwukrotnie rozciągana, platformowa naczepa
serii PL ma 3 osie SAF z hydraulicznym systemem
skrętu Tridec – na targach wystąpiła z ładunkiem
w postaci 4-osiowej przyczepy z obniżonym
pokładem i obrotnicą wyposażoną w 2 osie

Celem producenta jest optymalne
spełnianie wymogów branży transportowej, projektowanie innowacyjnych konstrukcji i realizowanie ich w sposób technicznie niezawodny, wspólnie z firmami
partnerskimi.
W ofercie DEMARKO znajdują się naczepy niskopodwoziowe z serii ST oferowane w opcjach od 2 do 10 osi i różnych
wariantach konstrukcyjnych. Z kolei naczepy z obniżonym pokładem ładunkowym, tworzące serię LD, mogą zostać
wyposażone maksymalnie w 5 osi jezdnych. Naczepy te w zależności od rodzaju
transportowanych ładunków dostępne są
w dwóch wersjach: LDR w przypadku konieczności załadunku przodem naczepy
(odczepiana łabędzia szyja) oraz LDF ze
stałą szyją, która stanowi idealny kompromis pomiędzy ceną a możliwościami
wykorzystania. Naczepy serii LD standardowo są wyposażone w zawieszenie
pneumatyczne oraz opcjonalnie w ułatwiający manewrowanie hydrauliczny
układ skrętu.

Firma produkuje również naczepy platformowe z serii PL, dostępne w dwóch
wariantach: seria PLM od 2 do 4 osi oraz
PLF od 2 do 6 osi. Obie serie znajdują
zastosowanie podczas transportu szczególnie długich ładunków. Transport maszyn budowlanych można realizować,
korzystając z produkowanych przez DEMARKO Special Trailers przyczep niskopodwoziowych – największe modele to
5-osiowe przyczepy z 2-osiową obrotnicą.
Na tegoroczne targi pojazdów użytkowych IAA 2018 w Hanowerze firma
DEMARKO Special Trailers przygotowała
trzy pojazdy. Na terenach otwartych zaprezentowano 3-osiową naczepę platformową z serii PL. Pojazd jest dwukrotnie
rozciągany (2×7700 mm, co 500 mm),
długość całkowita naczepy po rozciągnięciu to 29 000 mm. Pokład ładunkowy
o nominalnej wysokości 1050 mm składa
się z dwóch części o długości 9500 +
4100 mm. Trzy osie SAF z zawieszeniem pneumatycznym (nośność osi 12 t)
mają skręt wspomagany hydraulicznie
(Tridec). Dopuszczalna ładowność naczepy to ok. 35 500 kg (48 000 kg dmc.).
Naczepa została zakupiona przez spółkę
ZTE z Katowic i na targach IAA prezentowała się w zestawie ze Scanią S450
nowej generacji.
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Drugim z pokazanych na IAA pojazdów była 4-osiowa przyczepa z obrotnicą
i obniżonym pokładem poruszająca się
na 12-tonowych sztywnych osiach SAF
z zawieszeniem pneumatycznym (2 osie
na obrotnicy). Całkowita długość przyczepy to 11 400 mm, pokład o wysokości 900/
1150 mm miał długość 5650/2840 mm.
Przy 48 000 kg dmc. ładowność to ok.
37 300 kg. Załadunek transportowanych
maszyn budowlanych ułatwiają dwie
rampy hydrauliczne 3000×800 mm z poprzeczną regulacją położenia.
Trzeci z zaprezentowanych pojazdów marki DEMARKO Special Trailers
to 4-osiowa naczepa niskopodwoziowa
z serii ST z pojedynczym wysuwem
(3100 mm co 250 mm). Długość maksymalna po rozsunięciu 16 710 mm, obniżony pokład ma długość 8750 mm, jego
wysokość to 1040 mm (sprzęg na wysokości 1250 mm). Pokład ma nominalną
szerokość 2530 mm, można go jednak
hydraulicznie poszerzyć do 3200 mm
(system Hydra-Deck, 2 sekcje). Naczepa
porusza się na 12-tonowych sztywnych
osiach SAF z zawieszeniem pneumatycznym. Oś nr 1 jest osią podnoszoną,
osie 3 i 4 wyposażono w układ skrętu
wspomagany hydraulicznie ETS firmy
VSE. Z tyłu można zamontować uruchamiane hydraulicznie rampy najazdowe 4000×740 mm. W części tylnej
znajduje się wnęka na łyżkę koparki o szerokości 700 mm. Dopuszczalna masa
całkowita naczepy to 68 000 kg, ładowność 54 100 kg.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Premierowe opony
Targi IAA to miejsce spotkań wielu branżowych ekspertów.
IAA to również miejsce wielu premier nowych produktów.
Nie inaczej jest w przypadku producentów ogumienia, którzy
zaprezentowali kilka interesujących nowości.

Bridgestone
Najnowsza generacja opon Bridgestone Ecopia H002 została zaprojektowana, by sprostać wymaganiom, jakie stawia przed przewoźnikami współczesny
rynek (niskie zużycie paliwa, ograniczenia emisji CO2). Opony Ecopia H002 zostały wprowadzone na rynek we wrześniu 2018 r. w rozmiarze 315/70 R22,5
na osie kierowaną i napędzaną (Ecopia
H-Steer 002 i Ecopia H-Drive 002) oraz
Ecopia H-Trailer 002 w rozmiarze 385/55
R22,5 na oś naczepową. Pełna oferta rozmiarów, w tym seria 60”, będzie dostępna dla klientów w 2019 r. Nowe opony
pomagają flotom długodystansowym zredukować koszty m.in. dzięki na nowo zaprojektowanemu wzorowi bieżnika i mieszance gumowej z dużą ilością krzemionki.
Nowe opony serii Ecopia H002 zyskały klasę A na każdej osi w kategorii
efektywność paliwowa w systemie unijnego etykietowania opon. Oprócz korzyści
związanych z oszczędnością paliwa najnowsza generacja opon Ecopia została
zaprojektowana tak, aby zapewnić bezpieczeństwo samochodów ciężarowych
i kierowców w trudnych warunkach deszczowych. Opony zapewniają bardzo

dobre osiągi na mokrej nawierzchni – zostało to przetestowane i sprawdzone
przez TÜV SÜD. W zakresie przyczepności nowe opony zyskały ocenę B na
każdej osi w systemie unijnych etykiet.
Seria Ecopia H002 może być stosowana
w zimowych warunkach. Ogumienie ma
oznaczenie 3PMSF i M+S.
„W Bridgestone, dzięki regularnym
kontaktom i badaniom, rozległej i rozwijającej się sieci serwisowej oraz wiedzy uzyskanej dzięki naszym systemom
zarządzania oponami Total Tyre Care, rozumiemy potrzeby flot lepiej niż ktokolwiek inny. W szybko zmieniającej się
branży i świecie floty coraz częściej po-
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Bridgestone
Ecopia H002
to nowa gama opon
zaprezentowana
na targach IAA

szukują efektywności, trwałości, bezpieczeństwa i wygody. Nowe opony Ecopia
H002, współtworzone i przetestowane
na ponad 14 milionach kilometrów przy
współpracy z kluczowymi klientami flotowymi z całej Europy, umożliwią naszym
klientom osiągnięcie wszystkich czterech założeń poprzez redukcję kosztów
operacyjnych, redukcję emisji CO2 i zapewnienie stałych osiągów przez cały
rok” – powiedział Paolo Ferrari, dyrektor generalny i prezes Bridgestone na region EMEA.

| TECHNIKA |

Continental
W Hanowerze producent zaprezentował nowe narzędzie ContiConnect Live
(usługa dostępna na rynku w drugim
kwartale 2019 r.), informujące operatora
floty w trybie natychmiastowym o ewentualnych problemach z temperaturą lub
ciśnieniem opony, nawet gdy pojazd znajduje się w ruchu drogowym. Dane z pojazdu są przesyłane do serwerów i portalu
za pomocą aplikacji ContiConnect Driver, którą również opracowano na nowo.
Do końca roku aplikacja zostanie zintegrowana z Daimler Fleetboard i TomTom
Telematics, a także innymi urządzeniami
z Androidem, takich jak smartfony i tablety. Wówczas dane o oponach będzie
można również wyświetlać w kabinie kierowcy. Dodajmy, że ContiConnect Live
to kolejny krok w rozwoju platformy,
która jako ContiConnect Yard została
w 2017 r. wprowadzona na 15 europejskich rynkach.
Przypomnijmy, że ContiConnect firmy
Continental to kompleksowe narzędzie
do zdalnego monitoringu ciśnienia i temperatury opon całej floty. System składa
się z różnych komponentów, które monitorują, przetwarzają i przesyłają dane
dotyczące opon, a także umożliwiają ich
analizę, interpretację i wyświetlenie. Jego
kluczowym elementem są czujniki ContiPressureCheck zainstalowane w każdej
oponie, które rejestrują jej parametry.

Uzyskane dane zbierane są za pomocą
stacjonarnego odbiornika na terenie bazy
lub w czasie rzeczywistym przez odbiorniki transmisyjne w pojeździe. Platforma
internetowa zapewnia operatorom flot
ciężarowych i autobusowych nieograniczony dostęp do aktualnych informacji
o stanie ogumienia wszystkich pojazdów
wraz z usługą powiadamiania o awariach, a w razie jej wystąpienia rekomendacją naprawy w serwisie partnerskim Conti360° Fleet Services.

„ContiConnect Live integruje nasze
cyfrowe rozwiązania dla opon pojazdów
użytkowych z istniejącymi systemami
i wyświetlaczami w pojazdach. Klienci
flotowi mogą zatem rozpocząć zarządzanie cyfrowymi oponami na podstawie
istniejących urządzeń. Umożliwiamy im
więc czerpanie jeszcze większych korzyści z cyfryzacji i osiągnięcie nowego
poziomu wydajności w zarządzaniu oponami” – wyjaśnił Nikolai Setzer, członek
zarządu Continental i szef działu opon.

Nowe opony
Goodyear Fuelmax
Performance pozwolą
flotom oszczędzać
paliwo i redukować
emisję CO2

Continental
w Hanowerze zaprezentował nową
odsłonę rozwiązania
ContiConnect

Goodyear
Na targach w Hanowerze Goodyear
zaprezentował nowe opony Fuelmax Performance na oś sterowaną i napędową.
Produkty te na trasy dalekobieżne zostały
opracowane w celu maksymalizacji oszczędności paliwa uzyskanej dzięki niskim
oporom toczenia i odporności na nagrzewanie. Ogumienie to uzyskało kategorię
A w zakresie wydajności paliwowej na
unijnej etykiecie, ocenę B pod względem
przyczepności na mokrej nawierzchni i poziom hałasu zewnętrznego odpowiadający symbolowi jednej fali oraz oznaczenie 3PMSF świadczące o spełnieniu
wymogów stawianych oponom zimowym.
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Co ważne, to pierwsze opony ciężarowe Goodyear z bieżnikiem wykonanym
w technologii pełnej mieszanki krzemionkowej, która jest kluczowym elementem
obniżającym zużycie paliwa i poprawiającym przyczepność na mokrej nawierzchni. Konstrukcja opony zapewnia
bardzo regularny rozkład ciśnienia w obszarze styku z drogą, co przekłada się na
równomierne zużycie i długie przebiegi
w każdych warunkach.
W skład linii Goodyear Fuelmax Performance wchodzą dwie opony Fuelmax
S Performance 315/70 R22,5 i 385/55
R22,5 na oś kierowaną oraz opona Fuelmax D Performance 315/70 R22,5 na oś
napędową.
„Opony są kluczowym elementem
zrównoważonego transportu i jednym
z najważniejszych czynników wpływających na osiągi pojazdu. Nowe opony
Goodyear Fuelmax Performance dowodzą, że rozumiemy wyzwania i możliwości wynikające z nowych uregulowań
środowiskowych. Ponadto podkreślamy
nasze dążenie do wspierania producentów OEM i flot w osiąganiu tych celów i re-

dukowaniu kosztów – powiedział David
Anckaert, Vice President Goodyear Commercial Tires Europe. – Opony są tylko
częścią szerszego zestawu rozwiązań.
Kluczem do pełnego wykorzystania potencjału opon oraz maksymalizacji zysków i ograniczenia emisji jest system
Goodyear Proactive Solutions i inne usługi związane z kompleksową obsługą
ogumienia”.

Hankook
Na IAA firma Hankook zaprezentowała po raz pierwszy opony SmartCity
AU04+ w rozmiarze 315/60 R22,5 do
autobusów miejskich napędzanych przez
silnik elektryczny. Jest to odpowiedź producenta na rosnące oczekiwania klientów w tym zakresie.
Ogumienie to ze względu na większą
wagę pojazdów elektrycznych ma wyższy
indeks nośności 154/148J (156/152F) –
nacisk na każdą oś może wynieść 8 t
w porównaniu z 7 t nacisku stosowanymi
zwyczajowo w przypadku ogumienia do
autobusów miejskich.

reklama

Żeby zminimalizować straty energii,
opona charakteryzuje się też niskimi
oporami toczenia – uzyskano ją bez straty
na takim parametrze jak bezpieczeństwo.
Stąd też inżynierowie Hankook zwrócili
szczególną uwagę na dostosowanie szerokości i struktury barków opony podczas opracowywania nowej elektrycznej
opony autobusowej, aby zapewnić jej
równomierne zużycie.
Bieżnik opony AU04+, która została
zaprojektowana jako opona całoroczna,
sprawdzi się w każdych warunkach zimowych, gdyż nosi symbol płatka śniegu
(3PMSF). Oczywiście nowy rozmiar opony
jest równie odpowiedni do użytku w autobusach miejskich z konwencjonalnymi
układami napędowymi.
W Hanowerze firma zaprezentowała
również gamę produktów SmartWork
powstałą z myślą o pojazdach mających
zastosowanie na placach budowy, które
służą do transportu surowców, kruszyw
czy odpadów i tym samym pokonują większość trasy po utwardzonych drogach.
Nowe ogumienie Hankook SmartWork: AM11 315/80 R22,5 na oś steru-
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Jedną z targowych premier firmy
Hankook były opony
SmartCity AU04+
315/60 R22,5 do elektrycznych autobusów
miejskich

jącą, DM11 315/80 R22,5 na oś napędową i TM11 385/65 R22,5 na oś naczepową gwarantują zarówno długą żywotność na drogach, jak i wysoką trakcję
przy użytkowaniu w terenie nieutwardzonym. Zapewnia to nie tylko konstrukcja bieżnika dostosowana do pozycji
opony na osi, ale również specjalna mieszanka gumy.

© Eurofiere S.P.A.

Cyber Fleet
Smart i Cyber Fleet
Gate to nowe rozwiązania flotowe
firmy Pirelli

Pirelli
Podczas 67. edycji targów IAA w Hanowerze firma Pirelli przedstawiła najnowsze rozwiązania flotowe – Cyber Fleet
Smart i Cyber Fleet Gate. Rozwiązania
te zostały zaprojektowane w celu optymalizacji kosztów zarządzania, zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności w odniesieniu do opon, zmniejszenia czasu
przestoju pojazdu i emisji CO2.
Cyber Fleet Smart oraz Cyber Fleet
Gate komunikują się przez bluetooth
i ułatwiają monitorowanie stanu opon.
Produkty zaczną być wprowadzane na rynek w pierwszym kwartale 2019 r.
System Cyber Fleet Smart to rozwiązanie typu „plug and play”, składające się
z czujników zamontowanych wewnątrz
opony, z których informacje o temperaturze i ciśnieniu przesyłane są bezpo-

średnio do chmury Pirelli Cloud i dzielone z dowolnymi urządzeniami autoryzowanymi przez klienta. Dzięki bezpłatnej
aplikacji w telefonie właściciel lub menedżer floty może mieć do nich dostęp
w każdej chwili. Co miesiąc klient otrzymuje raport o zużyciu opon wraz informacjami na temat prognoz dotyczących
zużycia paliwa, wydajności i utrzymania
pojazdów. Oczywiście w przypadku jakichkolwiek problemów z oponami uruchamiane są sygnały alarmowe.
Z kolei Cyber Fleet Gate ma wszystkie funkcje Cyber Fleet Smart oraz obejmuje też zdalne monitorowanie opon.
Specjalny system zainstalowany w magazynie czy bazie transportowej przechwytuje dane z czujników i analizuje je
w czasie rzeczywistym. Zapalenie zielonej kontrolki w takcie przejazdu samochodu (opony sprawdzane są w trakcie
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każdego wjazdu i wyjazdu samochodu)
oznacza prawidłowy stan opon, czerwone
światło z kolei oznacza potrzebę interwencji. Dane z Cyber Fleet Gate przesyłane są również do centrum kontroli
Cyber Fleet Control – specjalnej strony,
która może być na bieżąco monitorowana
przez menedżera floty. Cyber Fleet Gate
pozwala również na integrację z oprogramowaniem do zarządzania flotą.
„Inteligentne opony, wyposażone
w czujniki Cyber, które są w stanie wydobyć kluczowe informacje o interakcji
opon z drogą, stanowią prawdziwą rewolucję. Rozwiązania Cyber, które firma
Pirelli wprowadza do biznesu flotowego,
dają kilka ważnych korzyści, takich jak
bezpieczeństwo na drodze czy oszczędność paliwa. Nasi partnerzy ściśle współpracowali z naszymi inżynierami przy
opracowaniu tej platformy. To wszystko
pozwoliło na 4% oszczędności na kosztach paliwa przy przebiegach 100 000 km
(jest to równowartość ponad 900 l). Do
dodatkowych korzyści płynących z użytkowania systemu należy również dodać
ograniczone oddziaływanie na środowisko przez zmniejszenie zużycia opon
o około 10% i wydłużenie ich czasu eksploatacji” – powiedział Gianni Guidotti,
dyrektor techniczny Pirelli Cyber.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © R. Pawliszko
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Transport przyszłości
według Boscha
Katarzyna Wachowiak
W ciągu najbliższych lat
ciężarówek na drogach
będzie przybywać.
W przypadku Europy mówi
się nawet o potrojeniu ich
liczby. Co zrobić, aby
zminimalizować ich wpływ
na środowisko i ludzi?
Firma Bosch przedstawiła
na targach IAA swoje
pomysły.

roku 2040 po całym świecie
będzie jeździło o 50% ciężarówek więcej niż obecnie
(dane według Shell). Będzie tak m.in.
dlatego, ponieważ przeciętny konsument
nie zamierza rezygnować ze swoich zwyczajów zakupowych. Przed IAA firma Bosch
przeprowadziła badanie na ponad 1000
dorosłych obywatelach Niemiec, pytając
m.in., czy aby odciążyć ruch drogowy, byliby skłonni kupować mniej w internecie.
73% odpowiedziało zdecydowanym „nie”.
Jedyny kompromis to ewentualne dłuższe
oczekiwanie na dostawę paczki, a skłonnych do tego okazała się niespełna połowa respondentów. Jednocześnie z tego
samego badania wynika, że Niemcy bardzo krytycznie odnoszą się do zagęszczenia ruchu zarówno na autostradach,
jak i w miastach. Ponad połowa uważa,
że ciężarówek jest za dużo. Boją się wypadków z ich udziałem, drażnią ich korki,
hałas i spaliny.
I w tej sprzeczności Bosch dostrzega
perspektywę rozwoju własnej działalności. Wyzwaniem przyszłości jest łago-

dzenie tego, co się łączy ze wzmożonym
ruchem cargo: eksploatacji środowiska,
zanieczyszczenia powietrza, zużycia paliw, ogromnego ruchu na autostradach
i w mieście, braku kierowców.
„Jednym z najbardziej palących problemów w świetle rozwoju transportu
drogowego jest to, co możemy zrobić,
aby zminimalizować jego wpływ na środowisko. Chcemy, aby ciężarówki woziły
ciężary, ale nie stanowiły ciężaru dla innych. Drogowy ładunek przyszłości powinien być wolny od emisji, wypadków
i stresu” – wyjaśniał na IAA Rolf Bulander, członek zarządu Bosch.
Już teraz firma generuje jedną czwartą swoich przychodów ze sprzedaży rozwiązań do pojazdów użytkowych, od samochodów dostawczych po 40-tonowe
ciężarówki. Rozwija ten segment w tempie 7–8% rocznie. Najważniejsze koncepcje, nad jakimi zastanawiają się inżynierowie Boscha, to rozwój układów
napędowych – tu szczególne miejsce
zajmuje elektryfikacja, automatyzacja
oraz łączność dla pojazdów użytkowych.
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BOSCH
NA IAA 2018
Oto dostępne już dziś, prezentowane
na tegorocznych targach w Hanowerze rozwiązania Bosch, które dobrze
pokazują, w jakim kierunku firma będzie się rozwijać w przyszłości.

Elektryczna oś naczepy
Umożliwia odzysk energii hamowania. Jest przechowywana w akumulatorze wysokiego napięcia
i może być ponownie użyta do obsługi sprężarek
w agregatach chłodniczych lub wspomagania
rozruchu w pojazdach budowlanych, przynosząc
oszczędności rzędu 9000 l paliwa rocznie. Odzysk
energii ułatwia także zdalnie sterowaną jazdę
elektryczną, np. na terenie firm spedycyjnych lub
w portach.

Diagnostyka prognostyczna
Rejestruje i ocenia stan komponentów pojazdu
i przekazuje je do chmury. Na podstawie tych
danych można na bieżąco zapobiegać awariom.
Elektroniczny horyzont
Ulepszona wersja usługi dostępnej od kilku lat.
Opiera się na mapach o wysokiej rozdzielczości
z danymi topograficznymi trasy. System zarządzający silnikiem i skrzynią biegów bierze te
dane pod uwagę, aby wybrać najbardziej efektywną strategię jazdy i jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie paliwa. W przyszłości funkcja będzie
określać, czy informacje zapisane na mapie zgadzają się z rzeczywistością. Na przykład: jeśli kamera pojazdu wykryje znak ograniczenia prędkości
do 30 km/h, mimo że według mapy limit wynosi
50 km/h, system nawigacji pojazdu nauczy się nowej prędkości. Informacje te będą również udostępniane innym ciężarówkom za pośrednictwem
chmury. Inteligentny horyzont elektroniczny wejdzie do produkcji na początku roku 2019.

© Bosch

Perfectly Keyless
System bezkluczykowego dostępu do samochodów ciężarowych. Czujniki w pojeździe łączą się
z aplikacją w telefonie kierowcy. Spedytor udostępnia kierowcy pojazd, aplikacja generuje kod,
który zwalnia cyfrową blokadę w samochodzie.
System może też rozpoznawać smartfona kierowcy. Kiedy ten zbliża się do pojazdu Perfectly
Keyless, odblokowuje drzwi, a kiedy kierowca
się oddala – zamyka je.

Platforma łączności dla usług w chmurze
Zapewnia podstawę techniczną dla takich usług
opartych na chmurze, jak diagnostyka prognostyczna i bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania. Platforma składa się z dwóch głównych
elementów: bezpiecznego interfejsu komunikacji między pojazdem, chmurą i usługami oraz z modułu zarządzania danymi – przeznaczonego dla producentów pojazdów i menedżerów floty.

Elektryczne rowery do transportu
małych przesyłek i żywności. Według
Boscha patent na miejskie korki
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Transport Data Logger
Za pomocą czujników monitoruje transport wrażliwych towarów i mierzy temperaturę, wilgotność,
pochylenie i wstrząsy. Wartości są wyświetlane
w aplikacji na telefon/tablet i zapisywane. Jeśli
graniczne wartości zostają przekroczone, aplikacja uruchamia alarm.
Cyfrowe lusterka boczne
System cyfrowych lusterek bocznych zostanie
wprowadzony do produkcji w 2019 r. Czujniki
wideo zastąpią duże lusterka na zewnątrz kabiny – to zmniejszy opór powietrza i obniży zużycie
paliwa o 2%. Obrazy z kamer są wyświetlane
w czasie rzeczywistym na wyświetlaczach w kabinie kierowcy. System dostosowuje obraz do
sytuacji: długi widok na autostradzie, duży kąt
widzenia w ruchu miejskim i wysoki kontrast
podczas jazdy nocą. Istnieje też możliwość doposażenia w system dający 360-stopniowy obraz
otoczenia wokół pojazdu.
Cyfrowy zestaw wskaźników
Na kokpicie oprócz konwencjonalnego prędkościomierza wyświetlacz pokaże grafikę planowania trasy i obrazy z kamery cofania lub noktowizyjnej – w zależności od sytuacji na drodze.
Asystent skrętu
Czujniki radarowe wykrywają obecność pieszych
i rowerzystów i ostrzegają kierowców o potencjalnej kolizji, umożliwiając im szybką reakcję.
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Monitoring martwego pola
Czujniki radarowe monitorują martwe pole obok
pojazdu, wykrywając innych użytkowników drogi
i ostrzegają kierowcę w razie potrzeby – także podczas manewrów zmiany pasa.
System hamowania prewencyjnego
Systemy automatycznego hamowania awaryjnego pojazdów użytkowych są obowiązkowe
w całej UE od jesieni 2015 r. W rozwiązaniu
Bosch zastosowano kombinację wielofunkcyjnej
kamery i czujnika radarowego. Czujnik radarowy
wykrywa obiekty znajdujące się przed pojazdem
i określa ich względną prędkość oraz położenie.
Jeśli istnieje ryzyko kolizji, system ostrzega kierowcę. Jeśli kierowca nie zareaguje, nastąpi automatyczne rozpoczęcie hamowania awaryjnego.
Asystent utrzymania pasa ruchu
Wibracja kierownicy ostrzega przed niezamierzoną zmianą pasa. W razie potrzeby pojazd
zostanie utrzymany na pasie poprzez delikatną
interwencję w działanie układu kierowniczego.

© Bosch

Elektryczny układ sterowania
osią tylną
Pozwala sterować osiami przednimi i tylnymi
w pojazdach z trzema lub więcej osiami. Dzięki
temu promień skrętu jest mniejszy i zmniejsza się
zużycie opon. W oparciu o kąt skrętu przedniej
osi, przekazywany przez magistralę CAN, układ
kierowniczy określa optymalny kąt skrętu dla tylnej osi. Po pokonaniu zakrętu system prostuje koła.

Rozwiązania dla elektrycznych
dwu- i trzykołowców
Napęd 48-volt Boscha stosuje się do trzykołowych
pojazdów wykorzystywanych w transporcie ostatniej mili. Bosch zaprojektował też układ napędowy do elektrycznych rowerów o maksymalnym momencie obrotowym 63 Nm. Dzięki drugiej
baterii rowery te osiągają zasięg do 180 km – nawet z ładunkiem. Komputer pokładowy znajduje
najszybszą trasę dostawy, a także pokazuje aktualny czas, prędkość, zalecane zmiany biegów,
zasięg, odległość i naładowanie akumulatora.
Oczyszczanie spalin
Systemy wtrysku AdBlue w połączeniu z katalizatorami selektywnej redukcji katalitycznej wspomagają oczyszczanie spalin. System dozowania
Denoxtronic 2.2 evo ma elastyczne opcje konfiguracji; do samochodów dostawczych przeznaczona jest kompaktowa wersja Denoxtronic 6–5,
a do silników o dużej pojemności w ciężkich pojazdach wersja 6-HD o wydajności do 15 kg/h.
Modułowy system wtrysku common-rail
Zapewnia wydajne zasilanie w paliwo w silnikach
wysokoprężnych. Może być stosowany w różnych
konfiguracjach w silnikach z maksymalnie ośmioma cylindrami i o mocy do 850 kW. Jego trwałość
sięga do 1,6 mln km w ruchu na autostradzie lub
15 000 godzin pracy w terenie. W porównaniu
z typowymi systemami obniża zużycie paliwa
o 1%, co odpowiada oszczędności do 450 l oleju
napędowego rocznie.

Elektryfikacja
Najważniejszą zdobyczą będzie opracowanie ogniwa paliwowego, które umożliwiłoby dalekobieżny transport elektryczny. Bosch współpracuje w tym zakresie
z amerykańskim start-upem Nikola Motors, który buduje wodorową ciężarówkę
Nikola i tworzy sieć stacji tankowania
wodoru w USA. Drugi, równoległy, sojusz trwa z chińskim producentem silników Weichai Power.

Automatyzacja
System hamowania prewencyjnego.
Dzięki systemowi kamer i czujników
zareaguje, gdy zajdzie ryzyko kolizji

Pojazdy autonomiczne w strefach
zamkniętych, takich jak place przeładunkowe dużych firm logistycznych, porty
czy kopalnie, są już częścią teraźniejszości. Inaczej jest z jazdą autonomiczną po
publicznych drogach. Bosch, dopracowu-

Podstawowy system common-rail
System obejmuje m.in. gamę pomp wtryskowych oraz wtryskiwaczy bazowych. Standaryzacja umożliwia szybką kalibrację i integrację
systemów w nowych zastosowaniach. Systemy o ciśnieniu do 2000 bar są przeznaczone
do pojazdów średnich i ciężkich oraz maszyn
roboczych.
eCityTruck
Nowe, modułowe rozwiązanie dla elektrycznych
układów napędowych. Bosch połączył silnik elektryczny z układami elektronicznymi dużej mocy
w jedną jednostkę. Rozwiązanie to przeznaczone
jest do samochodów dostawczych o masie do
7,5 t, umożliwia dostawy miejskie z niskim poziomem hałasu i zerową emisją.
Pompa olejowa o zmiennej wydajności
Pompa dostosowuje wydatek tłoczonego oleju
do chwilowych warunków eksploatacji, dzięki
czemu zużycie paliwa zmniejsza się o 1%. Konstrukcja oparta jest na układzie wielołopatkowym i jest dostępna w trzech wersjach: z miską
olejową, w kompaktowej konstrukcji z przodu
i jako pokrywa silnika.
Systemy napędowe gazu ziemnego
Do silników zasilanych gazem ziemnym Bosch oferuje moduły sterujące ECU, komponenty do
wtrysku paliwa i sterowania przepływem powietrza oraz wiele czujników.

jąc systemy pozwalające na jazdę w konwojach, która w dłuższej perspektywie
czasowej wydaje się rozwiązaniem nie do
uniknięcia, wdraża kolejne udogodnienia,
czyniące już teraz kierowanie pojazdem
czynnością mocno zautomatyzowaną.

Łączność
Komunikacja między centrami logistycznymi a pojazdami to według Boscha
sposób na zmniejszenie pustych przebiegów, a w konsekwencji ulga dla zatłoczonych dróg. Dostarczane przez firmę platformy telematyczne dają jednak dużo
więcej możliwości: monitorowanie całej
drogi, jaką przebywa ładunek, z takimi
szczegółami, jak kontrola temperatury
i wstrząsów, przewidywanie awarii w pojeździe, wspomniana wcześniej jazda automatyczna „hub-to hub”.
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Dystrybucyjna
Scania P280 B4×2NA
z kabiną CP17N, zabudową kontenerową Schmitz
Cargobull oraz tylnym podestem załadowczym
Bär Cargolift

Dystrybucja
nowej generacji
– Scania P280
Dariusz Piernikarski

Korzystając z zaproszenia firmy Scania Polska,
wybraliśmy się na 130-kilometrową trasę po
okołowarszawskich miejscowościach za kierownicą
dystrybucyjnego pojazdu Scania P280 B4×2NA
z nową dzienną kabiną generacji CP17N.
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estowana przez nas 18-tonowa
Scania P280 B4×2NA to samochód przeznaczony do tzw. ciężkiej
dystrybucji. Zabudowę kontenerową M.KO
przygotowała firma Schmitz Cargobull,
załadunek ułatwiał tylny podest załadowczy Bär Cargolift. Samochód wraz z zabudową ważył 9060 kg, co dawało ładowność ok. 8140 kg. Całkowita długość
pojazdu to 9700 mm, rozstaw osi wynosił
5350 mm a orientacyjna objętość ładowni to ok. 46 m3.
Ciężkie samochody dystrybucyjne
są przez większość czasu użytkowane
w warunkach jazdy miejskiej, ale nieobce im będą również przejazdy na nieco
dłuższych, nawet kilkusetkilometrowych
trasach. W związku z tym niebagatelne
znaczenie ma ogólna ekonomika jego eksploatacji, zwłaszcza niskie zużycie paliwa,
a także trwałość pojazdu i częstotliwość
wykonywania przeglądów okresowych.

Kabina
Nowe kabiny serii P zostały opracowane z myślą o użytkownikach realizujących typowe zadania dystrybucji
miejskiej i regionalnej oraz lżejsze zadania budowlane. Klienci ci raczej z rzadka będą decydować się na nocleg w samochodzie (chociaż kabina testowanego
samochodu miała składaną leżankę),
a podczas codziennej pracy muszą często
wychodzić z kabiny, aby obsłużyć za- czy
rozładunek towaru. W tym aspekcie niewątpliwą zaletą kabiny CP17N nowej generacji są wygodnie rozmieszczone stopnie wejściowe i uchwyty, a także to, że
podczas jazdy znajdujemy się już na tyle
wysoko, by mieć doskonały przegląd sytuacji na drodze wokół pojazdu.
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W porównaniu z poprzednią wersją
kabina CP17N ma dach o 100 mm wyższy
i jest też nieco dłuższa – po złożeniu fotela pasażera osoba o wzroście ok. 180 cm
może swobodnie stać we wnętrzu. Ponieważ pod podłogą pracuje 7-litrowy silnik DC07 o mniejszej wysokości niż jednostka 9-litrowa, o 95 mm niższy jest
również tunel silnika – tym samym wnętrze jest bardzo przestronne, a przejście
na miejsce pasażera nie stanowi problemu. Układ schowków przednich jest
identyczny jak w większej kabinie typu
G, w części tylnej przewidziano kilka
wersji konfiguracji schowków, leżanki
czy półek. W testowanym przez nas samochodzie oprócz składanej na tylnej
ścianie leżanki zamontowano między fotelami lodówkę, której górna pokrywa
pełniła funkcję podręcznego stolika.
Stylistykę i rozplanowanie kokpitu
i deski rozdzielczej w nowych modelach
Skanii można uznać za wzorcowe i bardzo estetyczne. Mimo sporej liczby przełączników wszystko jest niesłychanie czytelne i intuicyjne w obsłudze. Na desce
rozdzielczej w bezpośrednim otoczeniu
kierowcy praktycznie nie ma punktu,
którego siedząc za kierownicą, nie widzielibyśmy czy też nie moglibyśmy tam
z łatwością sięgnąć. Centralne miejsce
zajmuje duży wyświetlacz systemu informacji, nawigacji i rozrywki, który podczas cofania przekazuje też obraz z kamery umieszczonej z tyłu zabudowy.
Praktycznym udogodnieniem w podróży i codziennej pracy w kabinie są
liczne gniazda 12 V i 24 V oraz wyjścia
USB, nie zapomniano również o wysuwanej szufladzie, miejscach na kubki
oraz inne potrzebne drobiazgi.
Podczas jazdy natychmiast zauważamy, że wnętrze jest bardzo dobrze wyciszone. Docierał tu tylko przytłumiony pomruk silnika i szum opływającego kabinę
powietrza – nie było żadnych nieprzyjemnych trzasków czy zgrzytów generowanych np. przez niedbale spasowane
plastiki czy ocierające o siebie elementy
kabiny i zabudowy.
Kierowców zwracających uwagę na
poziom zużycia paliwa i ekonomikę jazdy
ucieszą znajdujące się na tablicy wskazania systemu Scania Driver Support informujące kierowcę na bieżąco o jego
sposobie jazdy.

Dodatkowe przeszklenie dolnej
części drzwi po stronie pasażera pozwala na lepszą obserwację martwej strefy w tej części
otoczenia pojazdu

Silnik i układ napędowy
Znajdujący się pod maską testowanej Scanii silnik DC07 Euro VI należy do
nowej i najnowocześniejszej generacji
jednostek napędowych szwedzkiego producenta. Rzędowy 6-cylindrowy silnik
jest wyposażony w wysokociśnieniowy
układ wtryskowy XPI, turbosprężarkę
o stałej geometrii, do neutralizacji tlenków azotu stosowany jest wyłącznie układ
Scania SCR. Jest to najmniejszy z oferowanych przez Scanię silników do napędu
samochodów ciężarowych zarówno pod
względem pojemności skokowej (6,7 dm3),
jak i rozmiarów. W porównaniu z 5-cylindrowym silnikiem DC09 jest o 370 kg
lżejszy. Silniki te już spotkały się z dużym
zainteresowaniem klientów działających
właśnie w transporcie dystrybucyjnym
i komunalnym.

Testowana Scania P280 miała silnik o mocy 206 kW/280 KM przy 1900
obr/min, maksymalny moment obrotowy 1200 Nm dostępny był w przedziale
1050–1600 obr/min. Taka charakterystyka zapewnia znakomite własności napędowe i stwarza możliwość obniżenia
zużycia paliwa. Trzeba przyznać, że silnik DC07 zaskakuje swoimi osiągami
zwłaszcza w niskim zakresie prędkości
obrotowych. Jego osiągi przy dopuszczalnej masie całkowitej samochodu wynoszącej 18 t dają w efekcie bardzo przy-

Podest załadowczy Bär Cargolift mógł
być obsługiwany przyciskami na panelu
z boku samochodu lub ruchomym
panelem wewnątrz zabudowy
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Zabudowa furgonowa Schmitz Cargobull
typu M.KO wykonana jest z wytrzymałych
paneli Ferroplast – dzięki odpowiedniej technologii klejenia i uszczelniania zachowuje
wyjątkowo dużą wytrzymałość i stabilność;
cynkowana i skręcana rama pośrednia z dopasowaną siatką otworów ułatwia montaż
zabudowy na podwoziach wszystkich
wiodących producentów

zwoite masowe wskaźniki jednostkowe
– 15,6 KM/t oraz 66,7 Nm/t. Silnik DC07
jest przystosowany do zasilania uwodornionym olejem roślinnym (HVO) – jest to
paliwo alternatywne, które może przyczynić się do osiągnięcia celów związanych
z ograniczaniem emisji CO2. W optymalnych warunkach emisja przy spalaniu
HVO może być nawet o 90% niższa niż
przy zasilaniu standardowym olejem napędowym.
Zalety 8-biegowej zautomatyzowanej
skrzyni Opticruise (skrzynia bazowa GR875
o rozpiętości przełożeń 9,17:1,00) jako rozwiązania przeznaczonego do samochodów dystrybucyjnych można było w pełni
docenić na drogach lokalnych – zmiana
biegów następowała szybko, bez szarpnięć, szybko też wybierane było najwyższe przełożenie. Praca skrzyni w trybie
ekonomicznym (Eco) w porównaniu ze
standardowym negatywnie wpływała na
dynamikę rozpędzania, ale za to nie ryzykowaliśmy zbyt dużego zużycia paliwa. Podsumowując, 130-kilometrową
trasę testu w zdecydowanie mieszanym
cyklu jazdy ważąca 17,2 t Scania P280
B4×2NA zakończyła ze średnim spalaniem 18,5 l/100 km.

Scania P nowej generacji
z kabiną CP17N to rozwiązanie idealnie dopasowane do typowych
warunków eksploatacji
w dystrybucji – czyszczenie szyby nie należy
tu do rzadkości

Wrażenia z jazdy
Mieszane zawieszenie podwozia (po
2 miechy na tylnej osi o nośności 11,5 t,
resory paraboliczne z przodu – oś 7,5 t)
skutecznie niweluje nierówności drogi –
komfort jazdy odpowiada samochodom
osobowym klasy co najmniej średniej. Co
istotne, samochód niezwykle stabilnie
prowadzi się w koleinach, nie występują
nieoczekiwane wahnięcia nadwozia, nie-

Nowocześnie zaprojektowany, estetyczny
i ergonomiczny kokpit
– przejrzysta tablica
wskaźników i dobrze
rozplanowany układ
przełączników
na desce rozdzielczej
z dużym wyświetlaczem systemu
informacyjnego
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równości podłoża nie przenoszą się również na koło kierownicy. Mimo że testowana Scania P280 miała zawieszenie
pneumatyczne z tyłu, to nie zrezygnowano z również pneumatycznego zawieszenia kabiny na 4 miechach, tym samym
udało się uzyskać chyba maksymalny
możliwy poziom komfortu we wnętrzu
– nie za sztywno i nie za miękko. Zdaniem
piszącego zawieszenie kabiny mogłoby
być jednak nieco bardziej sztywne – nie
mogłem się przyzwyczaić do łagodnych
przechyleń na zakrętach czy podczas
rozpędzania i hamowania.

| TECHNIKA |
Jazda samochodem ciężarowym po
wąskich lokalnych drogach może wiązać
się z koniecznością zjechania kołami prawej strony na nieutwardzone pobocze.
Manewr ten nie powoduje „nerwowych”
zachowań pojazdu. Wspomagany hydraulicznie układ kierowniczy działa bardzo
precyzyjnie, jego najważniejsze zalety
to dobrze dobrane przełożenie, siły przywodzące i tłumiące ułatwiające powrót
koła kierownicy do położenia neutralnego.
Dużym ułatwieniem jest elektropneumatyczny hamulec parkingowy z funkcją utrzymania pojazdu na wzniesieniu
(Auto Hold) – choć nie ma tak lubianej
przez wielu dźwigni hamulca, to łatwo
przyzwyczajamy się do lepszego, wygodnego rozwiązania. Co ciekawe, nie mając
zapiętego pasa, nie ruszymy automatycznie – trzeba wówczas hamulec zwolnić manualnie. O bezpieczeństwo czynne
troszczy się wiele systemów wspomagających – wymieńmy tylko znane skróty
i oznaczenia: AEB, EBS, EPB, ESP, LDW.
Są też automatyczne światła LED, reflektor doświetlający zakręt i czujnik deszczu.
Na uwagę zasługuje również obecność

Zalety kabiny CP17N i silnika DC07: obniżony
o 95 mm tunel silnika, podwyższony o 100 mm dach
– w efekcie mamy przestronne wnętrze, w którym
można wygodnie zająć pozycję stojącą nawet
przy ponad 180 cm wzrostu

Na zakończenie

bocznej kurtyny powietrznej uruchamianej podczas wywrócenia pojazdu na bok
(jest też oczywiście poduszka w kierownicy). Nie można również nie wspomnieć o dodatkowym przeszkleniu dolnej
części drzwi po stronie pasażera – pozwala
to na lepszą obserwację martwej strefy
w tej części otoczenia pojazdu.

Testowana przez nas Scania P280
nowej generacji to godny następca pojazdów poprzedniej generacji. 7-litrowy
silnik DC07 to obietnica niskich kosztów
eksploatacji przy zachowaniu wymaganych osiągów. Bardzo wygodne zajmowanie miejsca w kabinie oraz nisko położona podłoga kabiny wskazują na to,
że podczas projektowania samochodu
wzięto pod uwagę wymagania związane
z dystrybucją. Doskonały komfort jazdy
i pewność prowadzenia to cechy obecnie niezbędne w przypadku ciężarówek
tego segmentu. Niewielkie zużycie paliwa i przeglądy co 80 tys. km sprawiają,
że nienależąca do najtańszych Scania
może być interesującą opcją zarówno
dla dużych flot, jak i niewielkich firm
transportowych.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Robert Kierzek

Harry Wolters

Po 26 latach pracy w Inter Cars zrezygnował ze stanowiska na najwyższym
szczeblu zarządu firmy. Obecnie jest wiceprezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Zadebiutował w Inter Cars
w 1992 r. i w ciągu 9 lat przeszedł drogę od sprzedawcy do dyrektora handlowego. Przez kolejne 9 lat był wiceprezesem zarządu, a przez następne 7
– prezesem zarządu. Od maja 2017 r. pełnił znowu funkcję wiceprezesa.
W nowej roli w SDCM będzie zabiegał o korzystne regulacje prawne
dla niezależnego segmentu rynku motoryzacyjnego. Będą to m.in. obszary
związane z rozwojem telematyki, naprawami powypadkowymi, ograniczaniem szarej strefy w motoryzacji oraz działalnością Stacji Kontroli Pojazdów.

Dotychczasowy dyrektor DAF ds. sprzedaży na Europę awansował jeszcze
wyżej w strukturach firmy. Od września jest prezesem DAF Trucks i wiceprezesem Paccar. Ma dyplom magistra inżynierii biznesowej uzyskany na uniwersytecie w Eindhoven, w 2017 r. uczestniczył też w programie uniwersytetu Stanford Executive dla wyższej kadry zarządzającej. Pracuje dla Paccar
od 22 lat. W trakcie swojej kariery zajmował stanowiska kontrolera montażu
ciężarówek, kierownika innowacji logistycznych, kierownika działalności
logistycznej, dyrektora zakładu montażu samochodów ciężarowych
w Eindhoven, dyrektora ds. kadr i dyrektora ds. operacyjnych.

Wojciech Sienicki

Artur Nowicki

Został dyrektorem zarządzającym Kuehne + Nagel Polska, jednej z największych firm logistycznych na świecie. Ukończył Szkołę Główną Handlową
w Warszawie z tytułem magistra handlu zagranicznego. Niemal od początku
kariery związany jest z branżą transportową. Obecnie ma prawie 30 lat
doświadczenia w branży logistyki i transportu. Zajmował w tym okresie
wiele stanowisk menedżerskich, m.in. w takich firmach jak Rhenus Logistics
i Comertrans. Do Kuehne + Nagel dołączył w 2011 r., biorąc odpowiedzialność za dział spedycji drogowej i kolejowej w Polsce, który później został
przekształcony w dział spedycji drogowej. Do czasu powołania na obecne
stanowisko sprawował funkcję dyrektora tego działu.

Z początkiem września objął stanowiska wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Grupy DBK oraz prezesa zarządu spółki HAMA Polska, specjalizującej
się w wynajmie pojazdów użytkowych. Ukończył studia w British Columbia
Institute of Technology ze specjalizacją transport i logistyka. Z branżą samochodów użytkowych i ciężarowych jest związany od 1993 r. Pracował m.in.
dla Ryder System Inc., największej firmy wynajmu samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej, a później dla Maxim Transportation Services
Inc., lidera wynajmu w Kanadzie. W kraju związał się z Iveco Poland,
a potem, w 2006 r. rozpoczął działalność Fraikin w Polsce, jednocześnie rozwijając markę w Czechach, Rosji, na Słowacji i Węgrzech. Równolegle sprawował funkcję członka komitetu wykonawczego grupy Fraikin w Paryżu.
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Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
87−100 Toruñ
tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38 fax 056/ 658−66−10

SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2018 | 61

zaprosili nas
Continental na spotkanie dla prasy poświęcone trendom na rynku opon.
Organizatorzy festiwalu motoryzacyjnego Verva
Street Racing – na konferencję prasową.
Firmy: DAF Trucks, MAN, GAZ, EWT Truck &
Trailer, Jost, ZF i MB Pneumatyka na konferencje prasowe i do odwiedzenia stoiska podczas targów IAA.

W PAŹDZIERNIKU NA ANTENACH

Volkswagen Financial Services na spotkanie
prasowe.
Volvo Trucks na nowe Targi Rozwiązań Transportowych 4Poland.
Wielton na konferencję podsumowującą wyniki finansowe i osiągnięcia spółki.

Redaktor naczelny
dr inż. Dariusz Piernikarski
Dariusz.Piernikarski@samochody-specjalne.com.pl

ORAZ

Będą testy kilku ciekawych ciężarówek i odsłona kolejnych kart z historii cięższej motoryzacji.
Nie zabraknie też relacji z ważnych wydarzeń branżowych, a zwłaszcza ze zlotu „Master Truck”.
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 16:00, a w Tele5 we wtorki o 22:25. Wszystkie godziny
emisji programu na obu antenach są dostępne na jego stronie internetowej www.naosi.pl

sponsor
programu

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można m.in.:

2. odcinek październikowy
MAN TGS 18.460 – przewozy cysternami;
relacja z 14. zlotu Master Truck poświęcona towarzyszącym opolskiej imprezie
targom branżowym.

Jeśli nie zdążycie na premierę
któregokolwiek z odcinków, to
z pewnością znajdziecie dogodną
porę z powtórką u jednego z nadawców. A gdyby się tak złożyło, że któregoś odcinka nie zobaczycie w telewizji, to jest szansa obejrzeć go
tydzień po premierze na stronie
internetowej programu.
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Renata Pawliszko
tel. 71 783 24 16
Renata.Pawliszko@samochody−specjalne.com.pl
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Fotoedycja, design
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1. odcinek październikowy
Opowieść branżowych dziennikarzy
o 40 latach historii Iveco Daily; relacja
z 14. zlotu Master Truck poświęcona
niezwykłym wnętrzom kabin.
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Samochody Specjalne
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
faks 71 794 49 53
redakcja@samochody−specjalne.com.pl
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3. odcinek październikowy
Trzyosiowy DAF XF, który wraz z przyczepą tworzy zestaw wielkopojemny;
sprawozdanie z tegorocznych targów
Agro Show w Bednarach; laureaci
14. zlotu Master Truck.

4. odcinek październikowy
Relacja z tegorocznej wystawy IAA
w Hanowerze, druga część relacji z Agro
Show w Bednarach; felieton, zakończenie
serii relacji ze zlotu Master Truck.

Po wszystkich zakamarkach audycji
oprowadza znany i lubiany aktor –
Piotr Zelt. Godziny emisji powtórek
znaleźć można na oficjalnej stronie
programu www.naosi.pl oraz na
profilu programu na Facebooku.

Zapraszamy do oglądania!
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Zofia Bronicka−Wyrwas
Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa
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