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8 Nadchodzą elektryczne ciężarówki
Wobec niskich rynkowych cen paliwa zainteresowanie alternatywnymi układami napędowymi – elektrycznymi i hybrydowymi –
nieco zmalało. Obecnie w ostrym świetle reflektorów znajdują się pojazdy autonomiczne,
jednak bądźmy pewni, że prace nad rozwojem
napędów alternatywnych stale trwają.

14 Ciężarowy ślad węglowy
Sektor pojazdów użytkowych stanowi podstawę wydajnego transportu towarowego na
terenie Europy, wnosi znaczący wkład w tworzenie dobrobytu w Europie, jednocześnie
ma stosunkowo niewielki udział w wytwarzaniu gazów cieplarnianych. Mimo to znajduje się pod bardzo silną presją w związku
z koniecznością ograniczania emisji gazów
cieplarnianych.
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Ponadgabaryty – zmiany w prawie 54
Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w roku 2016. Był to dla
branży transportowej kolejny rekordowy rok
– sprzyjały niskie ceny paliwa oraz bardzo korzystny, wysoki kurs euro.

78 Nowa generacja ciężarówek
Scania S oraz R
Scanie nowej generacji zostały zaprezentowane jako ciężarówki przeznaczone do transportu długodystansowego z dwoma rodzajami
kabin: S oraz R. Mieliśmy okazję przeprowadzić krótkie testy tych pojazdów.

82 Renault Trafic: Polski Samochód
Dostawczy Roku 2016
Po raz siódmy odbyły się wybory Polskiego
Samochodu Dostawczego Roku. W konkursie,
którego finałowa część odbyła się w połowie
listopada 2016 r., wzięło udział 5 samochodów
dostawczych klasy średniej. Po trwających 3
dni testach wyłoniono zwycięzcę – to Renault Trafic.
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Kryształowa kula
w smogu
W bieżącym numerze prezentujemy dane statystyczne
i komentarze dotyczące wyników sprzedaży samochodów
ciężarowych i naczep w 2016 r. Rok temu chyba nikt z branży
nie był w stanie przewidzieć, że będzie aż tak dobrze.

Z

ostały ustanowione historyczne rekordy rejestracji ciężarówek (26 628 szt.), ciągników siodłowych (21 038), naczep i przyczep (23 522).
Gdy korki strzelających szampanów opadły na
ziemię, a gaz z kieliszków nieco się ulotnił, pojawiła się refleksja: czy teraz czeka nas znów,
jak w 2009 r., drastyczny spadek sprzedaży,
a może tylko wystąpi niewielka korekta rynku?
Wypada mieć nadzieję, że polskie firmy transportowe wyciągnęły wnioski z ostatniego kryzysu
i obecnie umiejętnie planują swoją przyszłość…
Moja kryształowa kula jest ostatnio nieco
mniej przejrzysta z powodu smogu, który spowił
ulice wielu polskich miast, a więc prognozowanie
na temat tego, co w branży transportowej wydarzy się w roku 2017, jest niestety niemożliwe. Jednakże nadal mogę pozwolić sobie
na dość dokładne prognozy dotyczące wydarzeń,
które z pewnością w bieżącym roku mieć
miejsca nie będą. Może nie będzie to aż tak
przydatne jak określenie tego, co się stanie, ale
lepsza taka prognoza niż jej całkowity brak.
Na pewno, mimo pewnego „zachłyśnięcia
się” branży, pojazdy autonomiczne nie pojawią
się na naszych drogach. Nie masowo, ale nawet
bardzo nielicznie, jednostkowo. Nie jesteśmy
jeszcze na to gotowi mentalnie jako społeczeństwa, daleko w tyle pozostają uwarunkowania
prawne. Mimo zdecydowanych deklaracji zapewne sami producenci woleliby jeszcze zaczekać co najmniej kolejną dekadę, aby rozpocząć
seryjną produkcję swoich zabawek.
Nie wzrośnie znacząco liczebność pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi –
niestety, to smutna prawda. Mimo ostatnich
zapowiedzi OPEC dotyczących ograniczenia
skali wydobycia ropy naftowej wygląda na to,
że nadal będziemy mieli do czynienia z dość
niskimi cenami paliwa. Mniejszy rachunek za
tankowanie samochodu w jakiś magiczny sposób
spowodował również to, że zagorzali orędownicy walki z wpływem środków transportu na
emisję gazów cieplarnianych jakby przycichli…

Wykorzystanie telematycznych systemów
zarządzania flotą nie ulegnie spowolnieniu.
Obecnie ok. 40% większych firm działających
w komercyjnym i publicznym sektorze transportowym wykorzystuje telematykę. Dla kolejnych
flot decydujących się na stosowanie tej technologii może to być jedna z najlepszych decyzji inwestycyjnych, jakie uczyniły w ostatnich latach.
Pojazdy użytkowe nie potanieją. Rosnące
wymagania w zakresie chociażby ograniczania
zużycia paliwa zmuszają producentów do prowadzenia kosztownych prac badawczo-rozwojowych. Pojazdy użytkowe stają się oszczędniejszymi, bezpieczniejszymi i bardziej
efektywnymi środkami transportu. Za to niestety muszą zapłacić ich użytkownicy, jako że
rządzący nie są na razie zainteresowani, aby
uruchamiać transportowy program pomocowy
Ciężarówka 500+.
Mimo licznych wydarzeń, które nie nastąpią, branża transportowa nie zwolni, będzie
się stale rozwijać – zarówno pod względem
technologicznym, strukturalnym, jak i ekonomicznym. Jednym z moich ulubionych powiedzeń
jest „Obyś żył w ciekawych czasach”. Może nie
umiemy w „Samochodach Specjalnych” przepowiadać przyszłości, ale wiemy, że transportowy rok 2017 będzie bardzo interesujący.
Gdybyście sądzili inaczej – dajcie nam znać.
Na koniec jeszcze jeden ważny wątek: drodzy Czytelnicy, „Samochody Specjalne” świętują w tym roku 20-lecie swojej obecności na
rynku. Dziękujemy Wam za wieloletnie wsparcie. Przez cały ten czas dbaliśmy o to, żeby
rzetelnie informować o najważniejszych wydarzeniach związanych z pojazdami użytkowymi.
Staraliśmy się być ambitni i profesjonalni,
dążyliśmy do tego, aby w każdym numerze
była jeszcze jakaś wartość dodana, której nie
znajdziemy w typowych komunikatach prasowych. Czy coś się zmienia poza realiami rynkowymi? Nie. Będziemy Wam nadal towarzyszyć.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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WIELTON – KURS
NA AFRYKĘ
od koniec ubiegłego roku powstała spółka
Wielton Africa. Jej siedziba będzie się
mieścić w Abidżanie – największym mieście na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

P

© Scania

Wielton zamierza wybudować w tym kraju montownię przyczep i naczep, która będzie wprowadzać na afrykański rynek około 1000 produktów
rocznie. Jako strategiczny inwestor producent
otrzyma przy tym siedmioletnie zwolnienie z podatku dochodowego i jak głosi komunikat wydany przez spółkę – „inne udogodnienia”.

SCANIA TESTUJE SZYBKIE
ŁADOWANIE W RUCHU MIEJSKIM
początkiem zimy Scania rozpoczęła testy nowego miejskiego autobusu z możliwością szybkiego doładowania. Autobus
kursuje w normalnym ruchu miejskim w szwedzkim mieście Södertälje. Musi zatrzymać się na
przystanku końcowym nad ładowarką indukcyjną
umieszczoną w jezdni. Pobór energii rozpoczyna
się automatycznie i po upływie siedmiu minut
pojazd może ruszyć w 10-kilometrową trasę po
mieście. Przedmiotem testów jest przede
wszystkim to, jak sprawuje się bezprzewodowe
ładowanie w trudnych warunkach zimowych.

Z

Citywide Electric Hybrid – autobus, który Scania testuje w Södertälje, jest hybrydą, a zatem
wykorzystuje energię hamowania do ładowania akumulatorów. Może być również łado-

wany przy użyciu własnego silnika Diesla zasilanego paliwami odnawialnymi. Uzupełnianie
energii może odbywać się podczas postoju
w bazie, na przystanku lub w czasie jazdy –
wtedy można stosować doładowywanie za pomocą pantografu, indukcyjne ładowanie bezprzewodowe albo kombinację obydwu.
„Pragniemy zidentyfikować potrzeby miast i rozwijać przyjazne dla środowiska systemy transportowe, które są przy tym sprawne, bezpieczne
i korzystne z perspektywy kosztowej, bazując
na lokalnie dostępnych paliwach alternatywnych
oraz elektryfikacji” – wyjaśnia Anders Grundströmer, dyrektor powołanej niedawno wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej Scania
Sustainable City Solutions.
(KW)

W ocenie zarządu Wieltonu inwestycja stanowi
„interesujący kierunek rozwoju” i przyczyni się do
zwiększenia sprzedaży produktów marki na obszarze całego kontynentu.
„W ostatnich latach Afryka stała się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarczo części świata. Bodźcami, które rozpędziły
afrykańską gospodarkę, był surowcowy boom,
a wraz z nimi ofensywa chińskich inwestorów.
W Afryce powstaną tysiące kilometrów nowych
dróg, porty, lotniska i elektrownie. Jednym z beneficjentów tego infrastrukturalnego rozwoju będzie branża transportowa. Na fali inwestycji znacznie wzrośnie zapotrzebowanie m.in. na naczepy,
przyczepy, wywrotki i inne pojazdy, jakie Wielton
ma w swoim portfolio” – argumentował Mariusz Golec, prezes spółki, w rozmowie z lokalnym
„Dziennikiem Łódzkim”.
(KW)

DOBRY ROK KH-KIPPER
H-kipper ocenia miniony rok 2016 jako jeden z najlepszych w historii firmy. Kolejny raz z rzędu udało się zwiększyć skalę działalności
– tym razem aż o jedną trzecią. Tak duży wzrost był rezultatem rozwoju sprzedaży eksportowej, która stanowi ok. 90% produkcji.

K

Wprowadzono także nowe produkty i modernizowano już istniejące.
Ubiegłoroczną nowością był np. elektroniczny system mierzenia przechyłu
wywrotek. Na bieżąco informuje on kierowcę o takich parametrach jak kąt
nachylenia pojazdu, temperatura i ciśnienie oleju, a także wskazuje konieczność wymiany oleju i filtra.
Modyfikacje nie ominęły naczep KH-kipper – w ofercie znalazły się w 2016 r.
wersje zarówno 2- i 3-osiowe klasyczne ramowe, z częściową ramą i bez
ramy, jak i wersje stalowe i aluminiowe.

© KH-kipper

Firma zmodernizowała dwa swoje zakłady produkcyjne koło Kielc, rozbudowała powierzchnię magazynową, odkładczą i parkingową oraz doposażyła
park maszynowy.

A jakie plany ma producent na 2017 r.? Już wkrótce pojawi się na rynku nowy
model zabudowy kopalnianej W1MV oraz całkowicie nowej wersji budowlanej wywrotki W1C. Zabudowy przeznaczone są głównie na rynki rosyjskojęzyczne oraz dalekie, jak np. Afryka. Dodatkowo w ofercie znajdą się nowe
przyczepy do przewozu kontenerów rolkowych współpracujące z urządzeniami hakowymi.
(KW)
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WAŻNE PRZEJĘCIE
W BRANŻY OBRĘCZY
KUTYCH
onal Group, ważny producent obręczy
z metali lekkich do samochodów osobowych i użytkowych, kupił pod koniec grudnia 2016 r. włoskie przedsiębiorstwo APP-Tech Srl.
O przejęciu przesądziło rosnące zapotrzebowanie
na obręcze kute. APP-Tech specjalizuje się w ich
produkcji, a do jego klientów zalicza się wielu renomowanych producentów samochodów, zwłaszcza segmentu premium, na ekskluzywny rynek
wtórny, dla tunerów i zespołów sportów motorowych. Ronal Group dysponuje już wiedzą specjalistyczną i możliwością produkcji obręczy kutych
na terenie Azji. Dzięki temu zyskał możliwość wpro-

MAN W TRASIE
KONCERTOWEJ
styczniu na polskich drogach, a także
w centrach miast można było zobaczyć czerwonego MAN-a TGX
18.440 BLS 4×2 EfficientLine2 z kolorową naczepą. Był to samochód przewożący sprzęt
nagłośnieniowy na koncerty Golec uOrkiestra.
Zespół odwiedził Wrocław, Sopot, Łódź, Kraków
i Katowice w ramach trasy „Świąteczna atmosfera – kolędy i pastorałki”. Przed występami,
w ramach programu edukacyjno-prewencyj-

W

© Ronal AG

R

wadzania wariantów wzorniczych, a także ograniczenia masy obręczy. Dzięki nabyciu APP-Tech
szwajcarska firma może rozszerzyć ofertę do samochodów osobowych i zwiększyć zdolności produkcyjne w tym zakresie.

nego „998/112 Numery Twoich przyjaciół”, odbywały się prelekcje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. „Cieszymy się, że
organizatorzy trasy koncertowej zespołu Golec
uOrkiestra zaprosili nas do współpracy. To dla
MAN duże wyróżnienie wspierać gwiazdy polskiej muzyki i zapewniać niezawodny transport”
– powiedziała Marta Stefańska, odpowiedzialna
za komunikację w firmie MAN Truck & Bus Polska.
Firma uczestniczyła w trasie koncertowej już po
raz drugi, zapewniając transport i przybliżając
szerokiej publiczności swoją ofertę. Poprzednio,
wiosną 2015 r. podczas trasy zespołu IRA
obecna była w 17 polskich miastach. (KW)

„Zakup APP-Tech jest dla nas ważnym krokiem.
Dzięki niemu zwiększamy nasz udział w rozwijającym się rynku obręczy kutych” – mówi Yvo Schnarrenberger, dyrektor generalny Ronal Group. (KW)

NOWY SALON
MERCEDES-BENZ
WE WROCŁAWIU
OTWARTY
stycznia 2017 r., przy ul. Granicznej we Wrocławiu, oficjalnie został otwarty nowy salon Mercedes-Benz. Inwestycja należąca do Grupy Wróbel
to największy i najnowocześniejszy salon niemieckiej marki w Polsce.

10

© MAN

W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli: Michał
Łuczak, prezes Grupy Wróbel, Rafał Dutkiewicz,
prezydent miasta Wrocław, reprezentanci generalnego wykonawcy Zdzisław Wiśniewski, właściciel firmy AKME i Radosław Kałamaga, dyrektor oddziału Erbud SA Wrocław, a także projektant
obiektu Leszek Łękawa z pracowni architektonicznej Impressio.

MAN TGX 18.440 BLS 4×2 EfficientLine2 przewoził sprzęt nagłośnieniowy
Golec uOrkiestra w ramach świątecznej trasy koncertowej zespołu
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Inwestycja przy ul. Granicznej (usytuowana w sąsiedztwie lotniska, Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia i galerii handlowej) zajmuje powierzchnię 9424 m2, z czego powierzchnia zabudowy to
4440 m2. Budynek nowego obiektu to cztery kondygnacje naziemne i jedna podziemna. Parter i antresola (3114 m2) stanowią powierzchnię wystawienniczą, serwis (warsztat) natomiast zajmuje 970 m2.
Wartość inwestycji wniosła ponad 50 mln zł.
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MAGAZYN ROKU
iło nam poinformować, że miesięcznik „Samochody Specjalne” został wyróżniony przez firmę MAN Truck & Bus Polska tytułem „Magazyn Roku 2016”. Stosowny dyplom został wręczony naszemu
redaktorowi naczelnemu Dariuszowi Piernikarskiemu przez Piotra Stańskiego,
prezesa zarządu, oraz Martę Stefańską, koordynatora do spraw komunikacji w czasie dorocznej konferencji prasowej MAN Truck & Bus podsumowującej
wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych, autobusów, części zamiennych
i usług serwisowych w minionym roku.

M

Jury, uznając „Samochody Specjalne” za najlepszy branżowy magazyn roku,
wzięło pod uwagę zarówno stronę merytoryczną pisma, jak i jego szatę graficzną. Przyznane wyróżnienie za całokształt wydawniczy jest szczególną formą
uznania dla całego zespołu tworzącego pismo – dotyczy to etatowych pracowników wrocławskiego wydawnictwa, a także współpracowników zamieszkałych w innych częściach Polski.
Jest nam dodatkowo miło, gdyż w tym roku miesięcznik „Samochody Specjalne”
obchodzi 20-lecie istnienia. Dziękujemy!
(KB)

„Nowy salon to zwieńczenie 25 lat działalności naszej firmy. Z małego warsztatu przy ul. Maślickiej
doszliśmy aż tutaj. Z małej rodzinnej firmy staliśmy się jednym z największych dealerów w kraju
i równocześnie bardzo ważnym punktem na mapie polskiego biznesu, ale wciąż dbamy o wartości
rodzinne i na pierwszym miejscu stawiamy czło-

wieka, bo to ludzie są fundamentem naszego
sukcesu. Dzisiaj jesteśmy już firmą ogólnopolską,
posiadamy 9 oddziałów Mercedes-Benz na terenie pięciu województw, ale Wrocław zawsze będzie nam szczególnie bliski, bo stąd się wywodzimy
i szczególnie cieszy to, że mamy realny wpływ na
jego rozwój” – powiedział Michał Łuczak, prezes
Grupy Wróbel.
Oprócz samochodów dealer zaproponuje swoim
klientom także coś więcej – wernisaże, koncerty,
spotkania autorskie czy pokazy filmowe. Grupa
Wróbel od lat jest mecenasem kultury i sportu,
a dzięki warunkom, jakie ma nowa siedziba, te
możliwości będą jeszcze większe.
(RP)

© WISS

Obok salonu głównego wybudowany został salon
sprzedaży samochodów używanych. Nowa siedziba Grupy Wróbel jest pięć razy większa od poprzedniej, co pozwoli przede wszystkim realizować
plany niemieckiego koncernu, który do 2020 r. chce
wprowadzić na rynek kilkadziesiąt nowych aut,
w tym część będzie zaprojektowana od początku.

WISS LIDEREM
PRZYSZŁOŚCI
awrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych z Bielska-Białej
znalazł się wśród laureatów
konkursu „Globalni Liderzy Przyszłości”. Konkurs organizuje ICAN Institute, wydawca Harvard Business Review Polska, pod honorowym
patronatem Ministerstwa Rozwoju.

© K. Biskupska

W

Wstęgę przecinają (od lewej): Rafał Dutkiewicz, prezydent miasta Wrocław, Michał Łuczak,
prezes Grupy Wróbel, Zdzisław Wiśniewski, właściciel firmy AKME, Radosław Kałamaga,
dyrektor oddziału Erbud SA Wrocław

Czwórka zwycięzców to obok WISS, firmy
Cloud Technologies (automatyczna reklama
internetowa), Oponeo.pl (internetowa sprzedaż opon) oraz Zortrax (druk 3D). Wszyscy laureaci są firmami z polskim kapitałem większościowym, które już teraz odnoszą sukcesy na
rynkach międzynarodowych, a w przyszłości
mają szanse odnieść jeszcze większe. (KW)
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Nadchodzą elektryczne ciężarówki
Dariusz Piernikarski
Wobec niskich rynkowych cen paliwa zainteresowanie alternatywnymi układami
napędowymi – elektrycznymi i hybrydowymi – nieco zmalało. Obecnie w ostrym
świetle reflektorów znajdują się pojazdy autonomiczne, jednak bądźmy pewni,
że prace nad rozwojem napędów alternatywnych stale trwają.

iele rozwiązań, które jeszcze kilka lat temu testowano
w pojazdach użytkowych,
oceniając ich trwałość, niezawodność
i ogólnie przydatność do codziennej eksploatacji, trafiło do stałej oferty rynkowej wielu producentów. Zamontowane
w ciężarówkach pracują ekologicznie
i efektywnie. W grupie tej znajdują się
również alternatywne układy napędowe,

choć trzeba przyznać, że ze względu na
znacznie wyższą cenę tak wyposażonego
samochodu nie można mówić jeszcze
o masowym rozprzestrzenianiu się technologii napędów hybrydowych czy elektrycznych w pojazdach użytkowych. Znacznie lepiej rozwiązania te „czują się” pod
maskami samochodów osobowych.
Nie można jednak mówić o zupełnym
braku zainteresowania ciężarówkami
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wyposażonymi w napędy alternatywne
– w gospodarkach rozwiniętych o dużej
społecznej świadomości ekologicznej
(np. w Stanach Zjednoczonych) wśród
obecnych i przyszłych użytkowników
hybrydowych czy elektrycznych ciężarówek większość stanowią floty z publicznego sektora komunalnego, zainteresowane obniżaniem poziomu emisji
i zużycia paliwa.

© DHL
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DHL od dawna testuje w swojej flocie samochody ekologiczne – już w 2011 r. w Nowym Jorku testowano 30 vanów z napędem elektrycznym oraz
50 hybrydowych ciężarówek; na zdjęciu z lewej ładowanie elektrycznego modelu Ford Transit Connect, z prawej – hybrydowe Volvo FE w barwach DHL

© Wikimedia

Hybrydowe spalinowo-elektryczne
floty komunalne

Od stycznia 2014 r. firma COOP Switzerland testuje 18-tonową ciężarówkę E-Force One z napędem elektrycznym zbudowaną na bazie 18-tonowego modelu Iveco Stralis AD. 5 innych egzemplarzy jeździ również od 2015 r. u innych operatorów w Szwajcarii. Silnik elektryczny ma moc 300 kW
– zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 18 m2 oraz odzysk energii
hamowania zapewniają 23% zapotrzebowania na energię elektryczną. Pojemność akumulatorów
na pokładzie to 120 kWh, zasięg dzienny dochodzi do 240 km przy zapotrzebowaniu na energię
130 kWh/100 km. Wymiana kompletu akumulatorów zajmuje 10 minut

Wiele flot jest nadal zainteresowanych poprawą ekonomiki paliwowej i redukcją emisji toksycznych składników
spalin – większość zainteresowanych to
firmy działające w sektorze publicznym,
komunalnym, ale również znajdziemy
tam firmy dbające o swój proekologiczny
wizerunek rynkowy. Większość napędów hybrydowych to rozwiązania stosowane w samochodach ciężarowych –
podwoziach zaopatrzonych w różnego
rodzaju zabudowy specjalistyczne.
Pod względem konstrukcyjnym dominują równoległe układy hybrydowe, co
oznacza, że źródłem energii wykorzystywanej do napędu pojazdu może być

© Nikola Motor Company

Elektryczna ciężarówka Nikola
One za dwa lata ma wejść
do produkcji seryjnej, jednak
już teraz firma Tesla ma zamówienia na przyszły produkt
o wartości ok. 2,3 mld USD.
Ciągnik Nikola One ma napęd
turbinowo-elektryczny. Przy zasilaniu gazowym turbiny napędzającej generator zasięg ma
wynosić ok. 1000 mil. Każde
koło ciągnika ma swój własny
elektryczny silnik napędowy,
co stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania ciągnika
poza drogami utwardzonymi
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Olbrzymie zainteresowanie
elektrycznymi samochodami
osobowymi działało stymulująco na rozwój technologii
magazynowania energii elektrycznej – efektem jest spadek
cen akumulatorów oraz wzrost
ich pojemności jednostkowej.
Warunkiem koniecznym niezależnie od producenta czy modelu pojazdu jest zapewnienie
możliwości ładowania baterii
z sieci zewnętrznej

© Ratto Group

zarówno silnik spalinowy, silnik elektryczny, jak i oba te urządzenia jednocześnie. Nieodzownym elementem jest
odzysk energii podczas hamowania, która
zostaje zamieniona na energię elektryczną,
zmagazynowana w akumulatorach, by
później stanowić rezerwę wykorzystywaną
np. podczas ruszania z miejsca.
Pojazdy komunalne (np. śmieciarki)
są zdolne do pracy w trybie wyłącznie
elektrycznym – ma to miejsce zwłaszcza
gdy operują w dzielnicach o dużej gęstości zamieszkania. Energia elektryczna
stanowi również źródło zasilania urządzeń pomocniczych, takich jak np. systemy ładowania (odbioru śmieci) czy
agregaty chłodnicze. Silnik Diesla zostaje uruchomiony wtedy, gdy jest niezbędne wytworzenie dodatkowej energii
elektrycznej.
W przypadku napędów hybrydowych
spalinowo-elektrycznych ich „magiczne”
działanie czasami jest wyraźnie odczuwalne, jednak w innych okolicznościach
ich obecność jest niezauważalna. Użytkownicy testujący te pojazdy w realnych
warunkach eksploatacji chętnie oczekiwaliby oszczędności w zużyciu paliwa na
poziomie 20–30% (zgodnie z deklaracjami ze strony producentów), natomiast
w rzeczywistości uzyskuje się co najwyżej 10–15%. Główną przyczyną jest
oczywiście charakterystyka cyklu jezdnego – jeśli pokonywane są krótkie dystanse między zatrzymaniami (co jest
typowe dla np. objeżdżającej osiedle
mieszkaniowe śmieciarki), to samochód
nie rozpędza się do prędkości pozwalającej na wyprodukowanie wystarcza-

© Daimler

© Daimler

Daimler w Europie w 2016 r. pokazał
elektryczną ciężarówkę dystrybucyjną
Urban eTruck bazującą na podwoziu
modelu Mercedes-Benz Actros
wyposażoną w napęd elektryczny.
Rozpoczęcie produkcji seryjnej Urban
eTruck ma nastąpić w 2020 r.

Amerykański Mack ocenia przydatność hybrydowego napędu elektryczno-turbinowego,
który mógłby być zastosowany w ciężkich podwoziach komunalnych (śmieciarkach) tej marki.
Brane są pod uwagę łączne koszty produkcji, koszty użytkowania, potencjał sprzedaży. Na razie
zasięg operacyjny modelu Mack LR wyposażonego w to rozwiązanie to 24 mile przy napędzie
z baterii ładowanych zewnętrznie akumulatorów. 80-kilowatowy generator napędzany przez
turbinę zasilaną gazem ziemnym lub olejem napędowym może w każdej chwili doładowywać
akumulatory, eliminując ograniczenia zasięgu. Dodatkowym źródłem prądu jest oczywiście
konwersja energii odzyskanej podczas hamowania
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© Deutsche Post DHL

W ramach rozpoczętego jeszcze w 2013 r. projektu
Grupa Deutsche Post DHL rozpoczęła na terenie
Niemiec eksploatację elektrycznych vanów i samochodów dostawczych. Flota w 2016 r. miała liczyć
już 161 pojazdów. Wśród nich jest StreetScooter
– zaprojektowany przez konsorcjum o tej samej
nazwie – van z napędem elektrycznym specjalnie
przystosowany do przewozu paczek, pakietów
i listów przez Deutsche Post DHL. Samochód ma
zasięg 120 km (dzienne przebiegi Deutsche Post
to ok. 80 km), napędza go silnik elektryczny
o mocy 30 kW, maksymalna
prędkość to 85 km/h

© Daimler

W 2017 r. klientom w Europie,
USA i Japonii oferowany będzie
seryjny Fuso eCanter EV (dmc.
7,5 t, nośność podwozia 4,63 t)
napędzany przez synchroniczny
silnik elektryczny z magnesami
trwałymi o mocy 185 kW i momencie obrotowym 380 Nm.
Pojemność akumulatorów wynosi
70 kWh – w zależności od typu
nadwozia i rodzaju cyklu jezdnego
bez ładowania stacjonarnego
można przejechać nawet 100 km

jącej energii kinetycznej, którą można by
odzyskać podczas hamowania i wykorzystać ponownie.
Hybrydowe ciężarówki mogą pracować w mniej zatłoczonych rejonach.
W tym przypadku oszczędności paliwowe będą już znacznie wyższe, znacznie też obniży się tempo zużycia okładzin
hamulcowych, jako że dużą część pracy
hamowania wykonuje układ odzysku ener-

gii z generatorem prądu działającym jak
zwalniacz (hamulec długotrwałego działania). Zatrzymywanie, ruszanie z miejsca
i jazda z niskimi prędkościami to maksymalne wykorzystanie napędu elektrycznego, zwiększenie prędkości to
przejście na napęd dieslowski – silnik
spalinowy pracuje wówczas w bardzo dogodnych dla siebie warunkach obciążenia
i zużycie paliwa jest minimalne.

Nieunikniona konieczność zmian
Chociaż olej napędowy i benzyna
wciąż dominują w świecie pojazdów użytkowych, to śmiało można powiedzieć, że
napędy hybrydowe i elektryczne są „skazane” na sukces. Drogę torują im przepisy prawne związane np. z walką z efektem cieplarnianym, emisją toksycznych
składników spalin, w sukurs też przy-

reklama
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© TransPower USA

© Scania

Scania testuje obecnie dystrybucyjne ciężarówki
zasilane elektrycznie za pośrednictwem pantografu
– podobne rozwiązanie bada Volvo Trucks North
America (VTNA) w południowej Kalifornii. Chociaż
pantograf i pobór prądu za jego pośrednictwem
sprawdza się w przypadku trolejbusów jeżdżących
po ustalonych trasach miejskich, to w przypadku
samochodów ciężarowych wydaje się, że jest
to rozwiązanie zbyt drogie

Peterbilt rozpoczął realizację projektu elektrycznej ciężarówki wspólnie z firmą TransPower USA, która
ma dostarczyć elementy napędu elektrycznego. TransPower buduje swoje własne elektryczne ciężarówki,
wykorzystując jako platformę m.in. ciągniki International ProStar (na zdjęciu) – w fazie testów drogowych znajdują się już 24 pojazdy różnych typów, które pokonały łącznie ponad 65 tys. mil

chodzi czysty rachunek ekonomiczny –
alternatywne napędy tanieją, ich opłacalność staje się coraz wyższa, a poniesione nakłady zwracają się w coraz krótszym czasie.
W ostatnich latach niski i raczej stabilny poziom cen paliw konwencjonalnych spowodował, że pojazdy użytkowe
z alternatywnymi układami napędowymi
przestały być opłacalnym przypadkiem
biznesowym, gdyż ich koszt w porównaniu z odpowiednikami konwencjonalnymi
był od 40% do 100% wyższy. W pewnym
zakresie zainteresowanie użytkowników
przeniosło się również z hybrydowych
układów napędowych – będących w centrum uwagi jeszcze 10 lat temu – na zagadnienia związane z elektryfikacją
osprzętu pojazdów, czyli elektrycznym
napędem urządzeń pomocniczych (sprężarka powietrza, pompa cieczy chłodzącej, pompa oleju itp.). W najprostszym wariancie chodzi o skrócenie czasu
pracy silnika na biegu jałowym i obniżenie

spalania. Elektryczny napęd wszystkich
urządzeń pomocniczych – także tych
znajdujących się na zabudowie pojazdu
– ma wiele korzyści z punktu widzenia
obsługowego, jednak wysokie koszty początkowe czynią z rozwiązań tego typu
jedynie opcje, na które, bez zewnętrznego
wsparcia w postaci np. dopłat rządowych,
zdecydują się jedynie nieliczni.
W Stanach Zjednoczonych rosnącą popularnością cieszą się samochody określane jako XL Hybrids. Są to już eksploatowane konwencjonalne ciężarówki
lub autobusy doposażone w układy napędu elektrycznego – zazwyczaj są to
samochody klasy 6 (czyli klasyfikowane
w zakresie od 19 501–26 000 lb lub –
w systemie metrycznym – od 8,8 do
11,8 t dmc.). System napędu elektrycznego łączony jest z kołem zamachowym
silnika i – podobnie jak hybrydy fabryczne – odzyskuje energię podczas hamowania – wytworzona przez generator
energia elektryczna jest gromadzona
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w specjalnych akumulatorach. Można ją
potem wykorzystać do zasilania silnika
elektrycznego (będącego wcześniej generatorem), aby np. wspomóc pojazd
podczas ruszania. Systemy XL Hybrids
można zdemontować przed zbyciem pojazdu i wykorzystać ponownie.

Ciężarówki przyszłości
Pierwszym sygnałem o nadchodzącej
erze elektrycznych pojazdów użytkowych
jest coraz częstsze seryjne wykorzystanie systemów start-stop w samochodach dostawczych i ciężarowych. Energia elektryczna staje się również źródłem
napędu układów hydrauliki siłowej –
zwłaszcza w mniejszych pojazdach. Odbywa się to z dużą korzyścią dla otoczenia: pojazdy komunalne wykorzystywane przez służby publiczne (nie tylko
śmieciarki) mniej hałasują, emitują mniej
toksycznych składników spalin, a spalając
mniej paliwa, oprócz odczuwalnych korzyści w portfelu właściciela, przynoszą
również korzyści dla środowiska – emitują mniej CO2, a tym samym przyczyniają się do obniżenia wpływu motoryzacji na efekt cieplarniany.

reklama

Niestety, odłączenie silnika spalinowego eliminuje
z pracy również takie układy, jak ogrzewanie, wentylacja czy klimatyzacja kabiny – to może wzbudzać
pewne zastrzeżenia wśród operatorów tych pojazdów,
którzy powróciwszy do kabiny, chcieliby zastać tam
komfortowe warunki pod względem termicznym.
Tymczasowym („na dziś”) rozwiązaniem tego problemu mogą być zewnętrzne, dołączane systemy zasilania elektrycznego – komponenty układów ogrzewania czy klimatyzacji zasila się ze specjalnych
dodatkowych akumulatorów, które są ładowane podczas postoju pojazdu w bazie. Oprócz tego silnik
spalinowy pojazdu może zostać specjalnie uruchomiony, aby w razie konieczności zapewnić ich
doładowanie.
Jednak nawet przy tak optymistycznych założeniach ocenia się, że elektryczne samochody ciężarowe będą nadal pozostawać rynkiem niszowym,
mając w 2026 r. nie więcej niż 5-procentowy udział
w sprzedaży.
CalStart – kalifornijska firma konsultingowa w raporcie wydanym w połowie 2016 r. ocenia, że tylko
w USA w badaniach i przygotowaniu produkcji „zielonych ciężarówek” uczestniczy obecnie ok. 255
amerykańskich firm specjalizujących się w produkcji komponentów lub kompletnych pojazdów. Na
rynku coraz śmielej zarówno nowi, jak i od dawna
uznani producenci zaczynają oferować alternatywne
układy napędowe i kompletne pojazdy elektryczne
przeznaczone na razie do zastosowań niszowych.
Głównym ograniczeniem jest niewielki zasięg bez
ładowania, a czynnikiem sprzyjającym – cykl jezdny
składający się z wielu zatrzymań i ruszań z miejsca.
Typowymi beneficjentami technologii elektrycznych
napędów w perspektywie krótkookresowej wydają się
zatem samochody dystrybucyjne i komunalne,
zwłaszcza śmieciarki.
Firma konsultingowa Navigant Research w swoim
raporcie opublikowanym pod koniec grudnia 2016 r.
prognozuje odważnie, że globalna flota elektrycznych
samochodów ciężarowych segmentu średniego
i ciężkiego w 2026 wzrośnie z ok. 31 tys. pojazdów
do niemal 332 tys.
Pozytywnym sygnałem płynącym z rynku jest to,
że władze lokalne i rządy w poszczególnych krajach
świata, nakładając coraz bardziej zaostrzone ograniczenia emisyjne (także dotyczące emisji CO2) na
pojazdy użytkowe, w wielu przypadkach jednocześnie starają się wdrażać różnego rodzaju programy
pomocowe mające zachęcać floty do inwestowania
w efektywne i ekologiczne pojazdy oraz technologie
czystego spalania. Chociaż konwencjonalne pojazdy
z silnikami wysokoprężnymi są coraz czystsze i bardziej wydajne, to dodatkowy koszt początkowy i wyższe koszty operacyjne związane z tymi zmianami
pomagają zmniejszyć koszty dotyczące wprowadzenia hybrydowych i całkowicie elektrycznych układów
napędowych.

© Iveco
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Ciągniki siodłowe
w specjalnych wersjach
wyposażenia dobranych
tak, aby minimalizować
zużycie paliwa na trasie,
znajdują się w ofercie
niemal wszystkich
producentów

Ciężarowy ślad węglowy
Dariusz Piernikarski
Sektor pojazdów użytkowych stanowi
podstawę wydajnego transportu towarowego
na terenie Europy, wnosi znaczący wkład
w tworzenie dobrobytu w Europie,
jednocześnie ma stosunkowo niewielki
udział w wytwarzaniu gazów cieplarnianych.
Mimo to znajduje się pod bardzo silną presją
w związku z koniecznością ograniczania
emisji gazów cieplarnianych
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worząc ważną część przemysłu
motoryzacyjnego, który generuje
12,1 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w Europie (5,6%
całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej), producenci ciężkich pojazdów
użytkowych wnoszą znaczący wkład
w gospodarkę europejską. W roku 2015
w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 325 tys. pojazdów użytkowych (samochody ciężarowe i autobusy kategorii N2/M2 o dmc. > 3,5 t oraz N3/M3),
a sprzedaż pojazdów ciężkich wygenerowała nadwyżkę w handlu w wysokości
5,1 mld euro. Producenci pojazdów oraz
ich dostawcy komponentów znajdują się
na czele firm prowadzących prace badawczo-rozwojowe, wydając na innowacje ok. 41,5 mld euro (w 2013 r.).

© Euractiv
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nie zaawansowanych systemów sterowania. Uwzględniając masę przewożonych
ładunków i wykonaną pracę przewozową, w ujęciu jednostkowym wykonanie pracy przewozowej 100 tkm (tonokilometrów) wymaga spalenia poniżej 1 l
oleju napędowego, co daje oczywiście
znaczną redukcję emisji CO2. To samo
dotyczy autokarów i autobusów – również te środki transportu wnoszą swój
wkład w poprawę jakości powietrza –
transport każdego z przewożonych pasażerów wiąże się z emisją mniejszej
ilości dwutlenku węgla niż w przypadku
innych środków transportu.

Rysunek 1. Emisja gazów cieplarnianych w transporcie
drogowym z rozbiciem na różne środki transportu

Rysunek 2. Udziały względne w spalaniu paliwa dla różnych
typów pojazdów użytkowych segmentu ciężkiego [3]

wysokociśnieniowy wtrysk paliwa, zautomatyzowane skrzynie biegów, wysokowydajne systemy oczyszczania spalin, oraz działań, takich jak poprawa
własności aerodynamicznych i minimalizacja oporów toczenia oraz wprowadze-

© Krone

Samochody ciężarowe i autobusy odpowiadają zaledwie za 5% emisji gazów
cieplarnianych w Europie. Biorąc pod
uwagę, że transport drogowy odpowiada
za 75% śródlądowych przewozów towarowych, to udział sektora w emisji gazów
cieplarnianych należy uznać za względnie mały. Kierując się wymaganiami
rynku, producenci samochodów ciężarowych obniżyli zużycie paliwa o 60%
w porównaniu z poziomem z 1965 r.
Dzięki stałemu rozwojowi produktów nowoczesne samochody ciężarowe
należy uznać za punkt odniesienia, jeśli
chodzi o efektywność paliwową. Jest tak
za sprawą zastosowania nowoczesnych
rozwiązań technologicznych, takich jak

© ICCT

Punkt odniesienia w zakresie
efektywności paliwowej

Dłuższe i cięższe zestawy to szansa na lepsze wykorzystanie ładowności i pojemności
ładunkowej przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zestawów niezbędnych do wykonania identycznej pracy przewozowej

Nie ma dwóch identycznych
ciężarówek czy autobusów
Ani samochody, ani autobusy nie są
dobrami konsumpcyjnymi – to narzędzia
wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej. Większość pojazdów
użytkowych jest produkowana zgodnie
ze szczegółowymi wymaganiami klienta.
Te spersonalizowane cechy dotyczą wielu
aspektów konstrukcyjnych ciężarówki
czy autobusu, począwszy od liczby osi,
pojemności skokowej silnika i objętości
zbiornika paliwa, a na wyposażeniu kabiny czy przedziału pasażerskiego skończywszy. Biorąc pod uwagę kompletny
pojazd – ciągnik siodłowy z naczepą,
podwozie z zabudową czy podwozie z zabudową ciągnące przyczepę – rynek ciężkich pojazdów użytkowych staje się coraz bardziej złożony, można tu bowiem
spotkać tysiące typów, wersji i odmian
samochodów ciężarowych i autobusów.
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Nowoczesne zautomatyzowane skrzynie
przekładniowe wyposażane są w „ekologiczne” programy sterujące pozwalające
na optymalizację strategii doboru przełożeń
pod kątem minimalnego zużycia paliwa

Producenci samochodu zazwyczaj
dostarczają podwozie z kabiną do producenta wykonującego zabudowę – tam
też następuje ostateczna konfiguracja
pojazdu zgodna z jego zakładanym przeznaczeniem. Wobec tego złożonego, wieloetapowego procesu konstrukcyjnego
trudno jest wprowadzić efektywne kosztowo i wiążące dla wszystkich zaangażowanych stron cele związane z ograniczaniem emisji CO2 przez kompletny
pojazd. Wielość cech indywidualnych
wynikających z konieczności zaspokojenia potrzeb użytkownika oznacza, że
wprowadzenie ram prawnych określających limity emisji CO2 przez pojazd,
które obejmowałyby w jednakowy sposób wszystkie pojazdy, jest zadaniem
bardzo trudnym. Nie można bowiem wobec samochodów ciężarowych zastosować
zasady: jedna reguła pasuje do wszystkich, tak jak to udało się zrobić w przypadku np. ograniczenia emisji CO2 przez
samochody osobowe.

głosem rekomendują bardziej „ambitne”
podejście do problemu obniżania emisji
gazów cieplarnianych w transporcie.
Aby uzyskać pełny potencjał związany z redukcją emisji CO2 w europejskim transporcie drogowym, wszystkie
zainteresowane podmioty z sektora transportu drogowego muszą połączyć siły. To
przecież nie tylko nowe pojazdy determinują poziom emisji – istnieje wiele
innych czynników, które wpływają na
możliwość obniżenia emisji gazów cieplarnianych na dużą skalę. Dopuszczalna

Zintegrowane podejście
do ograniczenia emisji CO2

Paliwa alternatywne łącznie

--------

Paliwa gazowe
Biopaliwa
Szkolenia kierowców
EMS
Ograniczenie prędkości
Poprawa wskaźników załadunku
Kabotaż

Eksploatacja pojazdów łącznie

Zarządzanie
infrastrukturą
drogową

Nawierzchnie o niskich
oporach toczenia
Obniżone nachylenie
Płynność ruchu
Platooning
Opłaty drogowe

Infrastruktura łącznie
Regulacje prawne dotyczące CO2
Efekty zintegrowane
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–5,0%

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

–2,3%

Dystrybucja regionalna
–2,6%
–1,9%
–4,5%

Brak wiarygodnych danych
–0,5%
–0,5%
–6,0%
–2,0%
–3,8%

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

Eksploatacja
pojazdów

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

Paliwa
alternatywne

–2,7%

–0,5%
–0,5%

Brak wiarygodnych danych
–0,5%
–11,8%
–1,0%
0,0%
–2,0%
–0,4%
–1,0%
–4,3%

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

Inne strony

Pojazd łącznie

Transport dalekobieżny

0,0%
–12,5%
–1,0%
0,0%
–2,0%
0,0%
–1,0%
–4,0%

Mogą wzmocnić działanie mechanizmów rynkowych, ale same w sobie nie przynoszą korzyści.
Bezpośrednią opcją jest podatek paliwowy
–20,4%

--------

Producenci pojazdów

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

Pojazd

---------

Tabela 1. Ocena potencjału obniżenia emisji CO2 w ciężkim transporcie drogowym do 2020 r.
w ramach podejścia integralnego (uśrednione dane dla flot, punkt odniesienia: 2014 r.) [2]

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

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej producenci pojazdów użytkowych powinni zmniejszyć zużycie paliwa
w nowo produkowanych samochodach
o 20% w okresie od 2005 r. do 2020 r.
Oznacza to obniżanie spalania w tempie
1,3% rocznie.
Dalsza poprawa efektywności paliwowej i obniżanie emisji CO2 z samochodów ciężarowych i autobusów to
obecnie priorytetowe działania wszystkich producentów pojazdów. Jednakże
w porównaniu z obecnym stanowiskiem
Komisji Europejskiej, polegającym –
w dużym uproszczeniu – na narzuceniu
na pojazdy użytkowe z góry założonych
limitów emisji CO2, producenci zgodnym

długość i ciężar pojazdu, konstrukcja
naczep, wykorzystanie paliw alternatywnych, styl jazdy kierowcy, organizacja przewozów czy wreszcie infrastruktura – to tylko najważniejsze z tych,
którym można by przypisać decydującą
rolę (tabela 1). Jedynie zmiana z podejścia „tylko nowe pojazdy” (obecne stanowisko KE) na podejście zintegrowane
(proponowane np. przez ACEA, czyli Zrzeszenie Europejskich Producentów Motoryzacyjnych), może dać zauważalne
efekty w postaci obniżenia emisji CO2 ze

–20,2%
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Emisja
CO2 2014
100%

Pojazd 6%

Ciężarówka
• Sprawność
silnika
• Aerodynamika
• Jazda
przewidująca
• Urządzenia
pomocnicze
• Stała odnowa
flot

Redukcja

o

20%

Naczepa
• Masy
i wymiary:
EMS i inne
efektywne
rozwiązania
• Aerodynamika
• Obniżenie
ciężaru
• Szkolenie
kierowców
• Systemy
wspomagające

Opony
• Opony
o niskich
oporach
toczenia
• Kontrola
ciśnienia
• Opony
super-single

Paliwa alternatywne

Paliwo 2,5%

lub 3,5%
w skali roku
(wartości uśrednione
dla flot dalekobieżnych
i dystrybucji
regionalnej)

Paliwa alternatywne
• Biopaliwa 2. generacji
• Paliwa syntetyczne
• Gaz ziemny

Eksploatacja 13%

Emisja
CO2 2020
80%

Eksploatacja
• Szkolenia
kierowców
• Konsolidacja
ładunków
• Masy
i wymiary:
EMS i inne
efektywne
rozwiązania

Rysunek 3. Działania i środki zmierzające
do obniżenia emisji CO2 prowadzone przez producentów pojazdów użytkowych i inne zaangażowane strony w ramach zintegrowanego
podejścia do problemu [1]

środków drogowego transportu ciężkiego.
Jak oceniają autorzy raportu [2], redukcja emisji wynikająca z podejścia zintegrowanego może być nawet dwukrotnie
wyższa niż wartości uzyskiwane obecnie
– w skali roku jest to teraz ok. 3,5%.
Ocenia się [2], że w 2020 r. nowe
zestawy drogowe (ciągnik z naczepą)
będą spalały o 15–17% paliwa mniej niż
w roku 2014. Wynikać to będzie z udoskonalenia konstrukcji i przebiegu spalania w silnikach, poprawy własności

Infrastruktura
• Poprawa
infrastruktury
• Telematyka
• Większa
płynność
ruchu

Działania związane z doskonaleniem
samochodów ciężarowych reprezentują
jedynie 25% całkowitych możliwości – zaangażowane podmioty to oprócz producentów pojazdów i dostawców komponentów motoryzacyjnych również producenci
ogumienia oraz producenci nadwozi samochodowych i naczep. Poprawa własności aerodynamicznych zestawu ciągnik–
naczepa może dać w rezultacie obniżenie
emisji CO2 o 3–4% do 2020 r. (w porównaniu z 2014 r.), przy czym 1,5–2%
redukcji może pochodzić z udoskonalenia konstrukcji samej naczepy. Obniżenie
oporu toczenia opon to z kolei do 4% poprawy w transporcie dalekobieżnym i 3%
w dystrybucji lokalnej (rysunek 3).

Wymiana flot
• Dodatkowe
5% w wyniku
odnowy flot
(Euro I, II, III)

opon i własności aerodynamicznych całego zestawu. Duży udział mieć w tym
będą doskonalsze konstrukcje nadwozi
i naczep, swój wkład „wniosą” również
zaawansowane systemy wspomagające
kierowcę w jeździe ekonomicznej.

„Pojazdowy” potencjał redukcji
Całkowita wielkość redukcji emisji
CO2 z samochodów ciężarowych możliwa
do uzyskania do 2020 r. w wyniku realizacji podejścia zintegrowanego w zakresie doskonalenia pojazdów to ok.
5,05% w przypadku transportu dalekobieżnego oraz 4,56% w przypadku dystrybucji regionalnej – jako poziom bazowy przyjmuje się 2014 r.

Szersze wykorzystanie biopaliw w perspektywie roku 2020 może przynieść
obniżenie emisji gazów cieplarnianych
na poziomie od 0,5% do 1,4%. Tak duża
rozpiętość ocen wynika z faktu, iż istnieją
duże rozbieżności w prognozach i ocenach branży paliwowej. W perspektywie długoterminowej wykorzystanie biopaliw może dać jeszcze większe efekty,
jednak istnieje duża niepewność co do
tego, w jakim tempie wzrastać będzie
wykorzystanie biopaliw i czy w całkowitym bilansie (well-to-wheel, czyli od
szybu do koła), a nie tylko na etapie końcowym związanym ze spalaniem tych
paliw w silnikach, będzie można mówić
o obniżaniu emisji CO2.
W przypadku paliw gazowych horyzont czasowy do 2020 r. jest prawdopodobnie zbyt krótki, aby osiągnąć znaczącą
redukcję emisji CO2, w szczególności
biorąc pod uwagę potrzebę stworzenia
rozległej infrastruktury tankowania i obecne bardzo niskie udziały rynkowe pojazdów napędzanych gazem. Przejście
do paliw gazowych zmniejsza zależność
od ropy naftowej, ale wciąż wymaga rozbudowy sieci tankowania w całej Europie.
Jeśli chodzi o transport lokalny o ograniczonym i określonym zasięgu, pojedynczy punkt tankowania może obsłużyć
całą flotę.

Czynniki pozakonstrukcyjne
Ponad połowę potencjalnej poprawy
(obniżki emisji) przypisuje się bardziej
efektywnemu wykorzystaniu pojazdów,
a w szczególności efektom wynikającym
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Diagnostyka prewencyjna wykorzystująca łączność pojazdu z serwisem to jeden ze środków pozwalających na podniesienie efektywności transportowej

ze szkolenia kierowców. Także podczas
codziennej eksploatacji ciężkich pojazdów można w istotny sposób przyczynić
się do zmniejszenia emisji CO2, np. poprzez poprawę stylu jazdy, optymalizację prędkości, efektywne planowanie
trasy i lepsze wykorzystanie możliwości
załadunku.
Zarówno producenci pojazdów ciężkich, jak i firmy transportowe aktywnie
przyczyniają się do poprawy zachowań
kierowców pośrednictwem przez organizowanie szkoleń w jeździe ekologicznej/ekonomicznej (eco-driving) oraz
wprowadzanie licznych systemów wspomagających. Oczekuje się, że do 2020 r.
środki te zapewnią redukcję emisji CO2
w wysokości 7% w regionalnym transporcie dystrybucyjnym, a 6% w transporcie dalekobieżnym (w porównaniu
z 2014 r.). Przykłady technologii wspomagających w pojeździe to np. strategia
zmiany biegów wykorzystująca znajomość położenia pojazdu i topografii terenu uzyskanych za pośrednictwem sygnału GPS.
Zaawansowane systemy transportowe (np. dłuższe i cięższe zestawy)
mogą również mieć istotny wkład w poprawę transportowego bilansu emisji
gazów cieplarnianych, choć konieczne
byłyby legislacyjne zmiany dopuszczalnych mas i rozmiarów umożliwiające
wprowadzenie innowacji. Pojazdy o dużej
pojemności, takie jak europejski system
modułowy (EMS) czy inne wysokowydajne rozwiązania zwiększające długość
załadunkową przyczep i naczep, udowodniły swoją wartość dodaną w kilku
krajach UE w ciągu ostatnich lat. Zestawy o dużej pojemności mogą dać taką
samą pojemność transportową z mniej-

szej liczby pojazdów, co powoduje obniżenie całkowitego zużycia paliwa i emisji
spalin, a także zatłoczenia na drogach.
W przypadku zestawu modułowego EMS
dwa standardowe zestawy naczepowe
(o długości 16,5 m) i jeden zestaw przyczepowy (18,75 m) są zastąpione przez
dwa zestawy o długości 25,25 m. Różne
badania dotyczące infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego potwierdzają pozytywny wpływ społeczny takich
rozwiązań, bez negatywnego wpływu
na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
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Infrastruktura drogowa
Pojemność, stan i efektywne wykorzystanie infrastruktury drogowej są bezpośrednio związane z emisją CO2, a więc
potencjalnie mogą zmniejszyć emisję
CO2 o około 4% w roku 2020. Poprawa
infrastruktury jest zatem kluczowa: od
właściwego utrzymania dróg o nawierzchni o niskich oporach toczenia (–1% emisji
CO2) po dalszą poprawę i rozbudowę infrastruktury. Inne środki o znacznym
potencjale obejmują rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS),
które mogą poprawić płynność ruchu
(–2% emisji CO2).

Korzyści od ręki
Opisane środki różnią się znacznie
w ich drodze do redukcji emisji CO2,
dojrzałości technologicznej i maksymalnym technicznym potencjale redukcji.
W niektórych przypadkach można uzyskać istotne korzyści praktycznie „od ręki”,
podczas gdy w innych konieczne są
znaczne wysiłki i inwestycje o małym potencjale na przyszłość.
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Summary
According to the guidelines of the
European Commission, manufacturers of commercial vehicles should
reduce fuel consumption of newly
produced trucks by 20% from 2005
to 2020. This means lowering the
combustion at a rate of 1.3% per
year. Activities related to the improvement of trucks represent only 25%
of the total. Improving the aerodynamics of the tractor-trailer may result in a reduction in CO2 emissions
by 3–4% in 2020 (in comparison
with 2014), another 1.5–2% reduction can come from improvements
to the structure of the trailer itself.
Reduction in tire rolling resistance
leads, in turn, to a 4% improvement
in long-distance transport, and 3%
in the local distribution.

.eu
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O redukcji zużycia paliwa
trochę inaczej
Arkadiusz Gawron

Lwią część kosztów prowadzenia działalności transportowej stanowią koszty paliwa,
jak podają statystyki, to nawet ponad 30% wydatków. O rozwiązaniach technicznych
i systemowych zmniejszających koszty paliwa już wielokrotnie pisaliśmy. Teraz
przyjrzymy się aspektom organizacyjnym i logistycznym.

Aby cały zestaw,
a nie tylko ciągnik, był
jeszcze bardziej ekonomiczny,
coraz częściej obudowuje się
także pojazdy ciągnione. Jak widać
naczepa firmy Frappa (na zdjęciu)
to rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale także użyteczne
i atrakcyjne wizualnie

całkowitym koszcie własności i użytkowania floty koszty
paliwa stanowią największą
część wszystkich wydatków, dlatego producenci samochodów użytkowych dostarczają rozwiązań technicznych sprzy-

jających obniżeniu zużycia paliwa. Są to
zarówno rozwiązania dotyczące konstrukcji samego pojazdu, jak i technologie telematyczne i powiązane z nimi
systemy wspierające samego kierowcę
i/lub osobę zarządzającą transportem
w danej firmie. Posiadanie „narzędzi”,
rozumianych właśnie jako te rozwiązania, nie gwarantuje pełnego sukcesu lub
może dać różne wyniki.
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Systemy wspomagania
kierowcy są czytelne
i dają wymierne korzyści,
ale dobry kierowca potrafi
być od nich lepszy

Chcemy przyjrzeć się wszystkim
„miękkim” aspektom sprzyjającym obniżaniu zużycia paliwa, wynikającym
z długoletniego doświadczenia wypracowanego na „żywym” organizmie transportowym, niejednokrotnie ze stratami
i niepowodzeniami ponoszonymi zanim
skuteczny model działania został wypracowany.
Patrząc na realia polskiego rynku
transportowego, należałoby zapytać o to,
jak ważne w istocie dla przedsiębiorcy
jest zużycie paliwa? Być może to inne
kwestie są zdecydowanie ważniejsze.
Okazuje się, że żaden przedsiębiorca,
z którymi rozmawiałem, przygotowując
ten tekst, spytany o hierarchię ważności
nie wymienił zużycia paliwa na pierwszym miejscu. Ta hierarchia przedstawia
się mniej więcej tak:

1. Terminowość/czas dostawy/bezawaryjność.
2. Czas pracy kierowcy.
3. Bezpieczeństwo.
4. Zużycie paliwa.
5. Dostępność serwisu.
Oczywiście podana „hierarchia” jest
w pewnym sensie umowna, ponieważ
u jednego przedsiębiorcy zużycie paliwa
może być już na drugim miejscu, a u innego nawet na piątym lub jeszcze dalszym. Innymi słowy zużycie paliwa jest
dla polskich przedsiębiorców ważne, ale
nie jest najważniejsze i tu wszyscy „badani” byli zgodni.

Terminowość wynika bezpośrednio
z narzuconego czasu dostawy i wszystko,
co może ją zakłócić, jest wysoce niepożądane. Co ciekawe, o ile na kolejnych
miejscach były wymieniane inne aspekty
działalności, na pierwszym zawsze była

Jak podają producenci, dzięki wykorzystaniu diodowych tylnych
lamp oświetlenia zewnętrznego można zaoszczędzić
w skali roku nawet
3 litry paliwa

wymieniona terminowość dostaw! Czas
pracy kierowcy jest na tyle ważny, że
jego przekroczenie wiąże się z dotkliwymi karami w przypadku ewentualnej
kontroli i to zarówno po stronie kierowcy, jak i samego przedsiębiorcy. Bezpieczeństwo rozumiane jest jako wszelkie
czynniki mające na to wpływ, w tym
wyposażenie dodatkowe pojazdu w różnych „asystentów” kierowcy. Systemy te
mają podnieść w domyśle poziom bezpieczeństwa i ograniczyć w konsekwencji
liczbę ewentualnych zdarzeń lub ich
skutki. Oczekiwanie dostępności serwisu wynika z faktu, że przedsiębiorcy
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(kierowcy zresztą także) chcą, aby pojazd
unieruchomiony w trasie był po prostu
jak najszybciej zdolny do dalszej jazdy,
zależy im także na szybkiej „doraźnej”
pomocy w nagłych wypadkach. Dostępność serwisu jest tu rozumiana jako czas
konieczny do uzyskania informacji: „można jechać dalej i naprawić po powrocie
do bazy lub dalsza jazda jest wykluczona
i naprawę trzeba wykonać teraz”.

Kompletacja pojazdów
Chociaż koncentrujemy się na pozatechnicznych czynnikach zmniejszających zużycie paliwa, zwróciliśmy też
uwagę na kwestie zbiorników paliwa.
Interesowało nas, czy pojazdy są kompletowane ze stosunkowo niewielkimi
zbiornikami paliwa po to, by móc wieźć
więcej towaru. Przykładowe 1000 l paliwa wiezione w zbiornikach to jest ponad tona masy własnej samochodu, a nie
masy ładunku lub po prostu lżejszy zestaw będzie mniej spalać.
Z rozmów wynika, że nie wszyscy
przewoźnicy są zainteresowani maksymalnym wykorzystaniem ładowności,
bo mają płacone od objętości lub metra
bieżącego długości ładowni, a nie ciężaru
ładunku. Ponadto większość firm oszczędza na paliwie, tankując je u swojego dostawcy w Polsce i możliwość „obrócenia”
tam i z powrotem na zbiornikach zatankowanych w kraju jest pożądana. Tak
więc dąży się do wykorzystania maksymalnej dozwolonej przepisami lub osiągalnej technicznie pojemności zbiorników paliwa (np. ograniczając prześwit
pojazdu). Oczywiście inne możliwości
zmniejszania ciężaru pojazdów są wykorzystywane.
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Paliwo
Najczęściej floty pojazdów danego
przedsiębiorcy są tankowane u jednego,
sprawdzonego dostawcy. Przeważa opinia, że „sprawdzony” dostawca to taki,
z którym współpraca trwa ponad dekadę. Paliwo kupowane w ten sposób
jest znacznie tańsze od oferowanego na
stacjach paliw. Co ciekawe, hurtowi dystrybutorzy wcale nie oferują „polskiego”
paliwa, które okazuje się za drogie i importują je zza granicy. Ponadto paliwo ze
sprawdzonego źródła uwalnia od problemów technicznych związanych z jego
jakością, a w przypadku ewentualnych
usterek łatwiej jest dochodzić swoich
praw. Taki system zaopatrywania się
w olej napędowy okazuje się nie tylko
skutecznym sposobem na zmniejszenie
kosztów paliwa, ale wręcz najwydajniejszą metodą na zwiększenie zysków netto
i osiągnięcie rentowności.
Niektórzy przedsiębiorcy decydują
się na tzw. paliwa uszlachetnione, dające
w efekcie nieco niższe spalanie w porównaniu z paliwem standardowym.
Przy dużej liczbie ciężarówek i ilości
zużywanego paliwa jest to zauważalne.
Niechęć do tankowania za granicą podyktowana jest także niższą wartością
podatku VAT w Europie (19%, podczas
gdy w Polsce 23%) i trudnościami w jego
odzyskaniu z zagranicy (głównie chodzi
o czas). Ponadto cena litra oleju napędowego na Zachodzie jest nieco wyższa
niż na naszych rodzimych stacjach, co
przy ilości, jaka jest zużywana w samo-

Dbałość
o takie szczegóły
jak zaokrąglone naroża
różnych elementów
przynosi niewielkie,
ale wymierne
korzyści

chodach ciężarowych, ma znaczenie.
Tankowanie na zagranicznych stacjach
zwykle ma na celu uzupełnienie tylko takiej ilości paliwa, jaka jest konieczna do
zjechania do Polski.

Trasy
Wybór trasy przejazdu do punktu docelowego jest brany pod uwagę, ale tylko
wtedy, kiedy czas dostawy ładunku pozwala na wybranie wolniejszego przejazdu za to „oszczędniejszego”. Wracamy
tu znowu do hierarchii ważności, ukształtowanie trasy, rodzaj drogi, pora dnia czy
pogoda brane są pod uwagę tylko wtedy,
kiedy warunek dowiezienia ładunku na
czas nie jest zagrożony. W przeciwnym

wypadku zawsze wybierana jest trasa
najszybsza. Reputacja firmy transportowej jest zależna od terminowości i przedsiębiorcy bardzo tego pilnują.
Wybór trasy przejazdu to balansowanie wśród wielu sprzeczności. Rozpatrzymy dwie przykładowe autostrady,
jedną prowadzącą przez płaski teren,
drugą przez górzysty, ale obie wiodące
do tego samego celu. Pierwsza jest szybka
i ekonomiczna, panuje jednak na niej
duże nasilenie ruchu, a przez to także
występują przestoje w korkach. Takie
czynniki są trudne do przewidzenia i nie
dają pewności, że okaże się ona ekonomiczniejsza. Górzysta droga jest z natury
wolniejsza i bardziej energochłonna, bez
problemu można przecież stracić wszystkie „oszczędności paliwa” poczynione
na dystansie 200–300 km jednym nieumiejętnym wjazdem pod górkę, jednak
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mniejsze nasilenie ruchu sprawia, że
można nią dojechać w tym samym tempie lub nawet szybciej.
Czasami wykorzystuje się inne drogi
niż autostrady po to, by nie płacić myta
lub omijać korki. Nasilenie ruchu jest
mniejsze w godzinach nocnych lub nad
ranem, dlatego jeśli to możliwe, pora
przejazdu także jest brana pod uwagę,
choć są firmy, które z zasady nie jeżdżą
w nocy. Ostatnim czynnikiem jest pogoda: unika się jazdy podczas silnych

Możliwie największe zbiorniki paliwa to pożądane
wyposażenie każdej dalekodystansowej ciężarówki

opadów deszczu, śniegu czy gradu, ale
największym wrogiem jest wiatr, szczególnie ten niekorzystny. Mogłoby się
wydawać, że są to detale, które nie są
brane pod uwagę, ale poza zużyciem paliwa chodzi tu o coś jeszcze: o bezpieczeństwo. Żaden przedsiębiorca i rozważny kierowca nie podejmuje jazdy
w utrudnionych warunkach, jeśli nie
musi, lepiej przeczekać najgorsze i ruszyć kilka godzin później.
Co istotne, nie zawsze decyzje o wyborze trasy podejmuje przedsiębiorca,
często są one zostawiane kierowcy, ale
zawsze te najtrafniejsze są wynikiem
długoletniego doświadczenia wypracowanego na podstawie milionów przejechanych kilometrów i dziesiątek tysięcy
przewiezionych ton. To ważne, bo żadna
szkoła, ani żaden telematyczny system
wspomagający tego nie uczą.

Dobry kierowca poszukiwany
Przedsiębiorcy otwarcie przyznają,
że dobry kierowca jest na wagę złota,
jednak nie wszyscy umieją to docenić.
Niestety sami kierowcy nie zawsze dają
powody, by traktowano ich jako praw-

dziwych fachowców. Przedsiębiorcy działający w transporcie od wielu lat mawiają, że kierowca to był kiedyś zawód, dziś
kierowcą nazywa się człowieka, który ma
odpowiednie uprawnienia. Dzięki asystentom wspomagającym oraz zautomatyzowaniu wielu funkcji w pojazdach
rola kierowcy jest marginalizowana,
a umiejętności bagatelizowane. Najlepszym przykładem są różnice w wynikach
spalania uzyskiwanych przez doświadczonego i niedoświadczonego kierowcę
w ciężarówce wyposażonej w nowoczesne systemy wspomagające – jest to zaledwie 0,3–1,5 l/100 km. Dla porównania
w ciężarówkach pozbawionych systemów
wspomagających i automatyzujących
jazdę różnica ta wynosi 4–5 l/100 km.
Jest to jasny sygnał, że dla oszczędności
warto jest wyposażać pojazdy w systemy wspomagające i tak też się dzieje.
Jednak dobry kierowca potrafi być lepszy niż systemy wspomagające.
Dobry kierowca potrafi „przywieźć”
oceny niższe niż możliwe (sugerowane)
i wystawione przez systemy wspomagające. Jak to się dzieje? Otóż żaden system, przynajmniej na razie, nie jest
w stanie wziąć pod uwagę tylu zmien-
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nych, jakie pojawiają się na drodze i wykorzystać nadarzających się okazji na
oszczędną jazdę tak skutecznie jak przewidujący, doświadczony (prawdziwy)
kierowca. Niestety każdy najlepszy kierowca ma jednak wadę – męczy się i nie
może utrzymać skupienia przez wiele
godzin jazdy. Dlatego nawet ci najlepsi
na prostych, nużących odcinkach trasy
chętnie korzystają ze wsparcia systemów,
za to w sytuacjach niejednoznacznych,
na trudnych odcinkach drogi, sami przejmują kontrolę. Takie zachowanie daje
najlepsze efekty.
W czasie rozmów wymieniano jeszcze
jeden czynnik mający wpływ na zużycie
paliwa: stan psychofizyczny kierowcy.
W zasadzie przedsiębiorca nie ma na to
wpływu i zadbać o siebie musi sam kierowca. Okazuje się jednak, że są przedsiębiorcy, którzy starają się wpływać na
psychofizyczną kondycję swoich kierowców. Jest to wynikiem dobrych chęci
właściciela firmy lub osoby zarządzającej.
Opiera się to m.in. na transparentnym
sposobie naliczania wynagrodzenia, niespóźnianiu się z jego wypłacaniem, jeśli
to możliwe to obsadzeniu kierowcy w samochodzie marki, którą lubi, komfortowym wyposażeniu ciężarówki, zadbaniu
o to, by nie czuł się pozostawiony z problemami sam sobie. Właściciel oferuje
wsparcie w każdej sytuacji, m.in. językowe, telefon firmowy, gadżety markowe
itp. Wytwarza to przyjazną atmosferę,
w której kierowca czuje się współodpowiedzialny także za wyniki w zużyciu
paliwa. Lojalny kierowca to największa
szansa na sukces, nie tylko w oszczędności paliwowej.
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Oczywiście nie wszyscy przedsiębiorcy mają takie podejście, ale też nie
ma się co im dziwić, skoro są np. okradani przez kierowców. Wydawało mi się,
że czasy handlu paliwem już dawno się
skończyły, jednak wciąż zdarzają się
tacy, dla których wynagrodzenie to za
mało… Bywa, że ciągnik jest tankowany
trzy razy dziennie do pełna, albo też
spalanie jest nagminnie zawyżone. Jak
twierdzą przedsiębiorcy, walka z takimi
sytuacjami jest nadzwyczaj uciążliwa.
Trudno bowiem udowodnić w sądzie
winę takiego kierowcy, a ponieważ jest
on traktowany przez wymiar sprawiedliwości jako ta słabsza strona w sporze,
często jest to tylko stracony czas i kolejne
utracone pieniądze. Dlatego najczęściej
żaden przedsiębiorca nie mówi otwarcie
o swoich podejrzeniach, tylko zwraca
uwagę konkretnemu kierowcy, a jeśli to
nie przynosi pożądanego efektu, rozwiązuje umowę o pracę.
Warto wspomnieć o systemach motywacyjnych. Jeśli flota wyposażona jest
w „telematykę” i systemy wspomagające, często kierowcy mają premię od

wyników (nie tylko od zużycia paliwa).
Raczej nie stosuje się kar za zwiększone
spalanie, albo przedsiębiorcy do tego się
nie przyznają.

W dostawczych inaczej
Niejako osobną kwestią są dalekodystansowe przewozy pojazdami użytkowymi do 3,5 t. W tych przypadkach
w zasadzie nie ma możliwości zwiększenia pojemności zbiorników paliwa, niewielka ładowność byłaby mocno zmniejszona przez dodatkowy ciężar. Trudno
jest także takie samochody dostawcze
bardziej „odchudzić”, by zyskać miejsce
na np. dodatkowe paliwo. W związku z powyższym siłą rzeczy tankowanie takich
flot odbywa się także za granicą – jeden
dostawca paliwa nie wchodzi w grę. Stosowanie kart paliwowych tylko nieznacznie wpływa na obniżenie kosztów
zakupu ON. Na domiar złego duża powierzchnia czołowa, poprzez zabudowę
sypialną na kabinach, nie sprzyja oszczędnościom. W takiej sytuacji przedsiębiorcy, nie mając zbyt dużych możli-

wości obniżania zużycia paliwa, starają
się maksymalizować zyski, m.in. dzięki
szybszemu czasowi realizacji (brak tachografu i ogranicznika prędkości) lub
wynegocjowaniem lepszych stawek przewozowych, choć otwarcie przyznają, że
są zainteresowani rozwiązaniami sprzyjającymi zmniejszaniu kosztów paliwowych, gdyby tylko takie były.

Podsumowanie
W całkowitym bilansie prowadzenia
działalności transportowej koszty paliwa mają największy udział. Aby zapewnić rentowność firmy, właśnie z tych
kosztów starają się „zejść” przedsiębiorcy, jednak paradoksalnie to nie paliwo jest wymieniane przez przedsiębiorców jako najważniejszy aspekt ich
działalności, tylko terminowość realizowanych przez nich dostaw. Wydaje się,
że takie podejście bardzo dobrze świadczy o dojrzałości polskich firm transportowych, które nad zyski stawiają
swoją reputację.

Zdjęcia: © A. Gawron
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STAG Diesel
w ciężarowej praktyce
Dariusz Piernikarski

Zasilanie dwupaliwowe – nic nowego. Jednak gdy zamiast metanu
pojawia się gaz LPG, sprawa staje się już znacznie ciekawsza. Jak to
działa w praktyce, przekonaliśmy się, jeżdżąc dwupaliwowym
samochodem MAN TGL z instalacją STAG Diesel.

dużym zainteresowaniem przyjąłem zaproszenie do odwiedzenia
Białegostoku i spółki AC produkującej m.in. sterowniki instalacji gazowych
LPG i CNG, stosowanych w samochodach
osobowych, dostawczych i ciężarowych.
Na miejscu spotkałem przemiłych ludzi,
przeprowadziłem wiele niezwykle interesujących rozmów z pracującymi tam
menedżerami, zwiedziłem zakład i tam
zapoznałem się z niemal wszystkimi liniami produkcyjnymi, odwiedziłem też
Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Z racji priorytetowego zainteresowania samochodami ciężarowymi kulminacyjnym punktem wizyty była możliwość
przejażdżki ciężarówką z dwupaliwowym
zasilaniem olejem napędowym i gazem
LPG – oczywiście dzięki obecności instalacji STAG Diesel. Samochodem testowym
był dystrybucyjny MAN TGL 12.240.

Prezentacja firmy
Początki firmy sięgają 1986 r., kiedy
założono AC Wytwórnię Części Samochodowych. Profil działalności obejmował
wówczas produkcję różnych części sa-

W przestronnych, jasnych i czystych halach produkcyjnych na nowoczesnych liniach technologicznych produkowane są komponenty elektroniczne w technologii druku wielowarstwowego

mochodowych i komponentów mechanicznych. W 1999 r. na rynku pojawiły
się pierwsze elektroniczne systemy sterowania wtryskiem do samochodowych
instalacji gazowych marki STAG. W kolejnych latach doskonalono sterowniki
STAG, rozszerzano również ich asortyment – proces ten trwa oczywiście do
dziś. W sierpniu 2011 r. spółka AC SA
zadebiutowała na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, rozpoczęto rów-
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nież budowę własnego centrum badawczo-rozwojowego, które podjęło działanie rok później. W 2012 r. na rynek trafił sterownik STAG Diesel, pozwalający
na zasilanie dwupaliwowe silników wysokoprężnych olejem napędowym i gazem LPG.
Spółka AC SA to największa w Polsce
firma działająca w segmencie samochodowych instalacji gazowych, mająca ponad 50-procentowy udział w rynku kra-
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Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy AC
wyposażone jest m.in.
w hamownię silnikową
pozwalającą na wszechstronne badanie silników
i ich układów zasilania
w pełnym zakresie prędkości obrotowych
i obciążeń silnika

© AC S.A.

jowym. Potwierdza to liczba samochodów
z instalacją STAG, obecnych na polskich
drogach, przekraczająca 1 mln pojazdów. Marka STAG skutecznie dociera
do ponad 50 krajów, sprzedaż zagraniczna stanowi ponad 60% całkowitych
przychodów, na świecie założono już ok.
4 mln instalacji STAG. 570 pracowników
czyni z firmy również jednego z największych pracodawców w regionie północno-wschodniej Polski.

Zestaw montażowy systemu STAG Diesel z elementami dodatkowymi (sondą lambda, czujnikiem spalania stukowego i termoparą)

Obecnie spółka AC współpracuje
w Polsce z 15 sprawdzonymi dystrybutorami instalacji autogaz, którzy oferują
różne warianty instalacji gazowych marki
STAG. Polskę pokrywa również sieć 105
autoryzowanych serwisów STAG oraz 69
rekomendowanych warsztatów STAG,
w których przeszkoleni fachowcy instalują produkty spółki. Instalacje autogaz STAG można zamontować w jednym
z ponad 1000 warsztatów posiadających
homologacje.

Nastawienie na rozwój
AC SA to specjalista w zakresie produkcji i sprzedaży podzespołów i zestawów samochodowych instalacji gazowych LPG/CNG, produkcji i dystrybucji
elektroniki samochodowej oraz dystrybucji części samochodowych. Większość
podzespołów wytwarzana jest w oparciu
o całkowicie zautomatyzowane, precyzyjne i wysoce wydajne linie technologiczne. Aby utrzymać wiodącą pozycję
w branży, firma stale modernizuje swój

park maszynowy. Produkcja jest prowadzona na trzech głównych wydziałach
produkcyjnych: elektroniki (w tym SMD),
wiązek elektrycznych oraz na wydziale
mechanicznym.
Spółka AC dysponuje własnym centrum badawczo-rozwojowym, gdzie obok
prac nad prototypami realizowane są projekty usprawniające procesy produkcyjne
oraz kontrolowana i poprawiana jest jakość istniejących już wyrobów. W centrum ulokowano różne laboratoria prowadzące testy eksploatacyjne i prace
badawcze. Jest m.in. laboratorium do
oceny komponentów elektronicznych
wykonywanych w technologii druku wielowarstwowego (do 4 warstw), w specjalnej komorze spalania prowadzone są
testy antywybuchowe w różnych temperaturach. W laboratorium do badań
termicznych i środowiskowych ocenia
się wpływ temperatury i wilgotności.
Ekstremalne warunki eksploatacji pozwalają stworzyć komora solna oraz komora wibracyjna. Działa również laboratorium do badania kompatybilności

elektromagnetycznej. W hamowni silnikowej możliwe jest odtworzenie dowolnego cyklu jezdnego – także przy
pełnym obciążeniu, jest hamownia podwoziowa oraz warsztat konwertujący
pojazdy na gaz. Testom sprawdzającym
podlegają wszystkie nowe komponenty
oraz wybrane partie produkcyjne.

LPG w Dieslu
STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania silników wysokoprężnych,
bazuje na typowych elementach, jak
zbiorniki wraz z osprzętem, przewody
gazowe, wtryskiwacze LPG oraz reduktory. Sterownik elektroniczny obsługuje
4, 6 lub 8 wtryskiwaczy, układ jest łatwo
skalowalny do większych silników, stosowane są uniwersalne czujniki. Układ
przygotowuje paliwo do podania do kolektora dolotowego przez jego odparowanie w reduktorze i stabilizację ciśnienia w zależności od regulacji. LPG
pod ciśnieniem w fazie lotnej podawane
jest do wtryskiwaczy gazowych, które
wtryskują gaz do kolektora za pośrednictwem przewodów gazowych. Wtryskiwacze są otwierane sygnałem elektrycznym generowanym przez sterownik.
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Mając w pojeździe instalację STAG
Diesel, w dalszym ciągu jest możliwa
jazda na samym oleju napędowym – instalacja nie wymaga głębokiej ingerencji w konstrukcję silnika. W instalacji
przeznaczonej do pojazdów użytkowych
stosowane są komponenty używane w samochodach osobowych. STAG Diesel to
rozwiązanie przyjazne środowisku, ponieważ nawet częściowe zastąpienie
oleju napędowego alternatywnym paliwem, jakim jest gaz LPG lub CNG, pozwala na zmniejszenie emisji toksycznych
substancji (tlenki azotu, cząstki stałe).
Sterownik podczas pracy silnika kontroluje proces dawkowania paliwa (gazu
LPG i oleju napędowego), możliwe jest
to dzięki odczytowi sygnałów z czujników: temperatury spalin, spalania stukowego oraz sondy lambda. Stosowany
jest algorytm ochrony silnika – wykrywanie spalania stukowego: gdy pojawi
się stuk, następuje zmniejszenie dawki
podawanego gazu lub nawet całkowite
wyłączenie dawkowania gazu.

zastąpić do 40% paliwa wtryskiwanym
gazem LPG. Producent deklaruje również
o 35% niższy koszt eksploatacji (ON +
LPG) w porównaniu z zasilaniem konwencjonalnym oraz 30-procentową poprawę
wydajności pracy silnika. W przypadku
silnika Diesla z wtryskiem mechanicznym gaz wtryskiwany jest do kolektora
ssącego, w wyniku czego wzrasta moc
silnika. Aby zachować te same parametry jazdy (prędkość), wystarczy, że
kierowca mniej wciska pedał przyspieszenia, dzięki czemu sam oszczędza olej
napędowy. Kierowca ma zatem wybór:
albo jeździ spokojnie i oszczędza paliwo,
albo korzysta z większej mocy pojazdu,
dzięki czemu szybciej się rozpędza i zwiększa średnią prędkość przejazdu. W przypadku silników common rail mechanizm
działania jest identyczny, przy czym jest
tu możliwość ograniczenia mocy pojazdu
za pomocą emulacji sygnału z czujnika
wysokiego ciśnienia na listwie common
rail. Fabryczny sterownik silnika rozpoznaje prawidłowe ciśnienie w szynie

Dwupaliwowy TGL

Umieszczony na desce rozdzielczej
włącznik pozwala na płynne uruchamianie wtrysku gazu LPG do kolektora dolotowego, jednocześnie diody LED wskazują poziom gazu w butli

W siedzibie spółki AC znajdował się
dystrybucyjny MAN TGL 12.240 – model
z roku 2008 jeszcze w wersji Euro IV. Samochód napędzany był 6-cylindrowym
silnikiem D0836 o pojemności 6,8 l i mocy
240 KM (176 kW). Nie będziemy opisywali dalszych szczegółów konfiguracji

Korzyści od zaraz
Przezbrojenie samochodu na instalację dwupaliwową daje wiele odczuwalnych korzyści w wymiarze eksploatacyjnym i ekonomicznym. Przy aktywnym
dotrysku gazu silnik pracuje identycznie
jak przy pracy na oleju napędowym, nieodczuwalne jest włączanie i wyłączanie
systemu. Należy spodziewać się oszczędności – spadku zużycia paliwa – w całym
zakresie obciążeń silnika. Ponieważ gaz
jest wtryskiwany w kanał dolotowy przed
turbosprężarką, następuje jego pełne wymieszanie z powietrzem, co skutkuje wzrostem wydajności spalania oleju napędowego i odczuwalnym zwiększeniem mocy
silnika. Nie bez znaczenia jest również
to, że w Europie i Azji istnieje już bardzo rozległa sieć tankowania LPG, czego
jeszcze np. o CNG powiedzieć nie można.
Po odpowiednim zestrojeniu instalacji gazowej z pojazdem można uzyskać wzrost mocy i momentu obrotowego
w granicach 10–30%. Maksymalnie można

paliwowej, jednak w rzeczywistości wartość ciśnienia jest niższa. Ta opcja pozwala na zachowanie podobnych osiągów
przy możliwości jednoczesnej redukcji
zużycia oleju napędowego.
Jak deklaruje producent, kosz instalacji STAG Diesel, zamontowanej np.
w ciągniku siodłowym pokonującym ok.
150 tys. km rocznie, zwróci się już po 4,7
miesiąca, a roczne oszczędności na paliwie (oleju napędowym) mogą sięgać
nawet 160 tys. zł. W przypadku testowanego przeze mnie samochodu MAN
TGL 12.240 deklarowane oszczędności
wynoszą ok. 15%: pierwotnie spalanie
wynosiło średnio 20 l ON/100 km, po zamontowaniu instalacji gazowej samochód zużywa na 100 km ok. 10 l ON
oraz 14 l gazu LPG.
Instalacja STAG Diesel może być
montowana w już eksploatowanych samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych, autobusach, ciągnikach rolniczych, maszynach roboczych, generatorach
prądu, maszynach rolniczych.

MAN TGL 12.240 z zasilaniem dwupaliwowym ON – LPG jako demonstracyjny
samochód z instalacją STAG Diesel w barwach firmy AC SA
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pojazdu ani zabudowy – istotą testu było
zapoznanie się z budową i działaniem instalacji STAG Diesel oraz porównanie
możliwości samochodu przy zasilaniu dwupaliwowym (ON + LPG) i przy zasilaniu
tylko olejem napędowym. Moja przejażdżka
to nieco ponad 100 km – tam i z powrotem z siedziby firmy w Białymstoku
(ul. 42 Pułku Piechoty) do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach.
W kabinie od razu zauważamy przełącznik na desce rozdzielczej – aktywuje
lub wyłącza on tryb dwupaliwowy, pełniąc jednocześnie rolę wskaźnika poziomu gazu. Po lewej stronie kolumny
kierownicy umocowano niewielkich rozmiarów moduł rejestratora parametrów
pracy, który podłączony do gniazda diagnostycznego zapisuje parametry pracy
w czasie normalnego użytkowania samochodu. Po stronie pasażera zamontowano przetwornicę napięcia 24/12 V
zasilającą system.

skiwacze gazowe zamontowano zbiorczo
na wejściu do intercoolera, czujnik spalania stukowego zamontowany był na
kadłubie z prawej strony silnika, a czujnik
temperatury spalin znajdował się w rurze
wylotowej spalin za turbiną.
Trzeba przyznać, że podczas jazdy
wyraźnie odczuwalne były różnice w zasilaniu, gdy do silnika podawano tylko
olej napędowy – jechaliśmy „normalną”
ciężarówką, z typowym dla tej klasy
auta, przebiegu i rocznika produkcji zestawem „wrażeń” akustycznych (dość
spory hałas w kabinie) i dynamicznych.
12-tonowej ciężarówce silnik o mocy 240
koni w większości przypadków zapewnia dobrą dynamikę. Po przełączeniu na

od konfiguracji drogi – wynosiła od kilku
do nawet kilkunastu sekund. Inną odczuwalną zmianą była bardziej cicha,
chciałoby się rzec – łagodna, praca silnika. Zatem piszący te słowa musiał porzucić swój początkowy sceptycyzm na
rzecz pełnego uznania możliwości inżynierów z firmy AC i korzyści płynących
z wykorzystania instalacji STAG Diesel.
Oczywiście po prezentacji produktowej i jeździe testowej pojawiło się kilka
wątpliwości dotyczących np. niezawodności układu czy jego wpływu na bardziej
zaawansowane układy oczyszczania spalin stosowane w samochodach spełniających normy toksyczności Euro V
czy EEV. Być może moje wątpliwości

Znajdujący się po prawej stronie kolumny
kierownicy rejestrator parametrów jest
podłączony do złącza diagnostycznego pojazdu, skąd pobiera i zapamiętuje najważniejsze parametry pracy

Według zapewnień producenta instalacja STAG Diesel w MAN TGL 12.240
przynosi korzyści w postaci obniżenia spalania o 15%, wyraźnie odczuwalnego
wzrostu mocy i spadku poziomu hałasu w kabinie

Na zewnątrz pod zabudową znajduje
się typowy walcowy zbiornik na LPG
(pojemność 110 l) przykręcony do ramy
z lewej strony pojazdu. Reduktor i elektrozawór zamocowano z lewej strony po
wewnętrznej stronie ramy. Sterownik
STAG Diesel umieszczono przed chłodnicą pod atrapą przednią. W zasadzie –
ponieważ nie podnosiliśmy kabiny do
góry – na tym kończy się przegląd widocznych elementów instalacji. Z zebranych informacji wynika, że 4 wtry-

dawkowanie dwupaliwowe, które następowało bez jakichkolwiek odczuwalnych
szarpnięć czy zaburzeń w pracy silnika,
wysłużony TGL zyskiwał na dynamice –
pod nogą odczuwalny był wzrost mocy.
Podczas jazdy, chcąc ocenić jak bardzo dodatek LPG w powietrzu zasysanym
do cylindrów wpływa na moc silnika,
przeprowadziłem kilkakrotnie proste pomiary czasu rozpędzania z prędkości 60
do 80 km/h, gdy samochód miał włączony tempomat. Różnica – w zależności

Zbiornik LPG o pojemności 110 l
jest umieszczony pod zabudową
po lewej stronie pojazdu

rozwiałby bez problemów Marek Gryko,
który w spółce AC jest menedżerem rozwoju projektów, a instalacje STAG Diesel
nie mają dla niego tajemnic, czego skutecznie dowiódł, zapoznając mnie z produktem i towarzysząc mi podczas jazdy,
za co serdecznie dziękuję.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Ekologiczna
czystość

Marek Rutka

© Volvo Trucks

Najczęściej stosowanym alternatywnym rodzajem paliwa
w pojazdach komunalnych jest sprężony
gaz ziemny (CNG)

Władze wielu miast dążą do tego, aby nie
tylko pojazdy komunikacji zbiorowej były
bardziej przyjazne dla środowiska, ale
także te wykorzystywane przez służby
komunalne. Przybywa producentów,
którzy oferują pojazdy zasilane paliwami
alternatywnymi, a także z napędem
hybrydowym lub elektrycznym.
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ojazdy wykorzystywane przez służby komunalne jak chyba żadne
inne nadają się do tego, aby zastosować w nich alternatywne rodzaje
zasilania i napędu. Wynika to ze specyfiki użytkowania pojazdów przez te służby:
częste ruszanie i hamowanie, pokonywanie relatywnie krótkich dystansów
dobowych i trwające od kilku do kilkunastu godzin postoje w bazie.
Możliwości zastosowania paliw alternatywnych dostrzeżono już wiele lat
temu. W latach 90. ub. w. dużą liczbę
lekkich samochodów dostawczych wykorzystywały służby zajmujące się utrzymaniem infrastruktury miejskiej m.in.
w Niemczech, Holandii i Belgii. Pojazdy
w odmianie wyposażonej w silniki benzynowe zasilane były jednak gazem LPG
i/lub CNG (np. Mercedes-Benz Sprinter 314, Fiat Ducato BiPower).
Z perspektywy kilkunastu lat – zarówno pod względem ekonomicznym,
jak i ekologicznym – przyjęte rozwiązanie okazało się na tyle korzystne, że
wiele firm branży komunalnej zasilanie
na gaz ziemny (CNG) wprowadziło także
w znacznie większych pojazdach. Najczęściej są to ciężarówki wykorzystywane
do zbiórki odpadów: śmieciarki i hakowce. Z punktu widzenia konstrukcyjnego sporym wyzwaniem w tego typu
pojazdach jest wygospodarowanie odpowiedniej przestrzeni na zabudowę
zbiorników ciśnieniowych (zestawu butli
na gaz ziemny) o pojemności zapewniającej zasięg wystarczający na co najmniej jeden dzień pracy. Na przykład
zasięg Iveco Eurocargo CNG o dmc. 16 t
z urządzeniem hakowym z zestawem
sześciu ciśnieniowych zbiorników (o łącznej wodnej pojemności 480 l mieszczących 130 m3 gazu) wynosi w warunkach ruchu miejskiego 350 km.
Najczęściej zbiorniki CNG instalowane
są po jednej stronie ramy lub po obu jej
stronach, ale bywa także, że między kabiną a zabudową. To drugie rozwiązanie
najczęściej jest stosowane w śmieciarkach konstruowanych na krótkich trzyosiowych podwoziach, które mają zbyt
mało miejsca na montaż ciśnieniowych
zbiorników po obu stronach ramy.

© Johnston
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Korzyścią wynikającą z zasilania gazem ziemnym jest nie tylko aspekt ekologiczny, ale także redukcja hałasu, co
jest szczególnie istotne w przypadku pojazdów wykorzystywanych w godzinach
wieczornych i porannych. Redukcja emitowanego hałasu w ciężarówkach o dmc.
16 t zasilanych CNG wynosi od ok. 4 do
7 dB (A) – w porównaniu z pojazdami zasilanymi olejem napędowym. Obniżeniu
ulega także emisja CO 2, NOx, a powstawanie cząstek stałych zredukowane
zostaje do śladowego poziomu. Ponadto
w ciężarówkach na gaz ziemny nie ma
konieczności stosowania AdBlue.

Bioetanol i biodiesel coraz częściej
są wykorzystywane także do zasilania silników zamiatarek

niczonej emisji. Oprócz korzyści dla środowiska naturalnego są też inne – pojazd
zasilany CNG jest tańszy w codziennej
eksploatacji od odpowiednika z silnikiem
zasilanym olejem napędowym (w zależności od aktualnych cen na oba paliwa redukcja kosztów wynosi od 20 do
40%). Oszczędności mogą być jeszcze
większe, gdy użytkownik będzie korzystał z własnej stacji (kompresora) do
tankowania gazu. Uwzględniając wyższy
koszt zakupu pojazdu zasilanego CNG
– w porównaniu z typową ciężarówką
na olej napędowy – realne korzyści finansowe będą widoczne po około rocznej/dwuletniej eksploatacji.
Śmieciarki zasilane CNG można już
spotkać na ulicach wielu polskich miast,
m.in. Sopotu, Warszawy, Szczecinka,
Tarnowa i Radomia. Są to pojazdy takich
producentów jak m.in. Iveco, Scania,
Mercedes-Benz i MAN.

Alternatywa dla ropy
Zainteresowanie ciężarówkami zasilanymi CNG systematycznie rośnie, co
jest spowodowane rosnącymi wymaganiami władz miast, które – szczególnie
w Europie Zachodniej – wprowadzają
wymogi odnośnie do świadczenia usług
komunalnych przez firmy dysponujące
(przynajmniej w części) taborem o ogra-

Co prawda popularność gazu ziemnego wykorzystywanego do napędu ciężarówek stale rośnie, ale należy pamiętać, że ten rodzaj paliwa ma konkurencję
w postaci innych proekologicznych paliw płynnych, jak biodiesel, etanol i bioetanol. Obecnie wszyscy liczący się producenci ciężarówek mają w swojej ofercie
pojazdy, które mogą być zasilane tego rodzaju paliwami. Tym, co może wpłynąć

© Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Econic Euro VI
to jeden z najbardziej popularnych
modeli śmieciarek
zasilanych gazem
ziemnym w Europie
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na rozpowszechnienie się mniej obciążających środowisko paliw, są zachęty
podatkowe i coraz większa presja władz
miast – a więc zleceniodawców usług
komunalnych – na wykorzystywanie bardziej proekologicznych pojazdów, zwłaszcza w centrach miast.
Alternatywą dla oleju napędowego,
ale i wspomnianych paliw, jest Bio-DME.
To jedno z najbardziej obiecujących paliw
alternatywnych jutra, charakteryzujące
się wysoką sprawnością energetyczną,
niewielką emisją gazów cieplarnianych,
cząstek stałych i tlenków azotu oraz tym,
że w procesie spalania nie powstaje sadza.
DME (eter dimetylowy) jest produktem ubocznym w produkcji celulozy,
a jego właściwości – takie jak niska temperatura samozapłonu i duża liczba cetanowa – pozwalają na stosowanie go
jako paliwa do silników o zapłonie samoczynnym (Bio-DME może być otrzymywany także z biomasy). Od lat badania
nad wykorzystaniem Bio-DME w ciężarówkach prowadzi Volvo Trucks i według
szacunków tej firmy w roku 2030 w przypadku ciężarówek może to być najsilniejszy konkurent dla oleju napędowego.

Duża skala korzyści
To, jak dużą flotę w codziennym ruchu miejskim stanowią pojazdy wykorzystywane przez służby komunalne, pokazuje przykład Poznania. Każdego dnia

© Mercedes-Benz

Elektryczne ciężarówki Canter E-Cell
są obecnie testowane przez służby
komunalne w Stuttgarcie

na ulice tego miasta wyjeżdża około 150
śmieciarek i hakowców wywożących
śmieci. To połowa liczby autobusów poznańskiej komunikacji miejskiej wyruszających codziennie na trasy miejskie.
Zastąpienie tylko części tych konwencjonalnie napędzanych ciężarówek pojazdami zasilanymi bardziej przyjaznym
środowisku rodzajem napędu lub choćby
paliwem byłoby krokiem do polepszenia
jakości powietrza – przynajmniej w centrum miast.
Przykładem do naśladowania jest
postawa burmistrza Stuttgartu, który
niedawno ogłosił, że wkrótce wszystkie
nowe samochody ciężarowe kupowane
przez samorząd tego miasta będą miały
napęd elektryczny. Już dziś w służbach
komunalnych w Stuttgarcie testowanych
jest sześć egzemplarzy elektrycznych

ciężarówek Fuso Canter E-Cell (ciężarówki są wykorzystywane w budownictwie drogowym, utrzymaniu terenów
komunalnych oraz transporcie odpadów
wielkogabarytowych).
Akumulatory elektrycznych Canterów ładowane są ze źródła prądu 230 V
/32 A, co zajmuje około 7 godzin, a wykorzystanie systemu szybkiego ładowania (390 V/100 A) pozwala skrócić ten
czas do godziny. Średni zasięg ciężarówki
wynosi około 100 km, co w przypadku
służb zajmujących się utrzymaniem czystości w zupełności wystarcza. W porównaniu z Canterem zasilanym typowym
silnikiem wysokoprężnym eksploatacja
odmiany elektrycznej Canter E-Cell jest
tańsza o około 1000 euro na każde 10 tys.
pokonanych kilometrów.
Pojazdy bez trudu przetrwały testy
codziennego użytkowania w warunkach
miejskiego transportu dystrybucyjnego.
Z zasięgiem ponad 100 km Cantery E-Cell
przekraczają średni dystans, jaki każdego
dnia pokonuje wiele aut ciężarowych
eksploatowanych w lekkim transporcie
dystrybucyjnym. Próba wykazała również, że koszty użytkowania – uwzględniając aktualne ceny oleju napędowego
i energii w Portugalii – są nawet o 64%
niższe niż w przypadku konwencjonalnej

© Renault Trucks

Na ulicach
francuskich miast
śmieciarki hybrydowe
na podwoziach Renault
to już częsty
widok
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ciężarówki z silnikiem Diesla. W porównaniu z ciężarówką z dieslem elektryczny
napęd pozwolił uzyskać oszczędności
około 1000 euro na 10 000 km.

Dwa silniki i wiele korzyści
Podstawową barierą w szerszym stosowaniu samochodów elektrycznych jest
ograniczona pojemność akumulatorów,
a tym samym zasięg pojazdu. Pewnym
rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie napędu hybrydowego, który
z jednej strony zapewnia utrzymanie pożądanego zasięgu, z drugiej zaś w elektrycznym trybie pracy całkowicie eliminuje emisje szkodliwych substancji do
atmosfery.
Badania nad hybrydowymi napędami
przeznaczonymi do pojazdów służb komunalnych rozpoczęto już w minionej
dekadzie. Jako pierwsza prace nad tego
rodzaju śmieciarką rozpoczęła firma
Volvo, która w 2006 r. zaprezentowała
pojazd koncepcyjny. Duże zainteresowanie śmieciarką z napędem hybrydowym sprawiło, że już trzy lata później
wdrożono jej produkcję seryjną. Pojazd
przeznaczony do odbioru i transportu
śmieci wyposażony jest w dwa odrębne
układy napędowe: spalinowy i elektryczny, które mogą działać jednocześnie lub

niezależnie od siebie. Ważną funkcjonalnością tego rozwiązania jest możliwość wykorzystywania takiego rodzaju
napędu, który w danym momencie jest
najbardziej przydatny zarówno pod względem warunków eksploatacji, jak i oszczędności paliwa (silnik elektryczny najlepiej sprawdza się podczas zbiórki śmieci
i jazdy z prędkością do 20 km/h, zaś silnik
wysokoprężny podczas jazdy do miejsca
przerobu lub składowania śmieci). Napęd
hybrydowy Volvo FE Hybrid stanowi połączenie siedmiolitrowego, 300-konnego
(220 kW) silnika wysokoprężnego z silnikiem elektrycznym o mocy 163 KM
(120 kW). Ładowanie akumulatorów odbywa się w czasie jazdy z włączonym silnikiem wysokoprężnym oraz poprzez odzysk energii hamowania (po zatrzymaniu
pojazdu silnik wysokoprężny wyłącza
się automatycznie – w pojeździe zastosowano system start-stop). W zależności
od warunków i sposobu eksploatacji śmieciarka z napędem hybrydowym zużywa
do ok. 30% mniej paliwa, a tym samym
o tyle mniej emituje do atmosfery dwutlenku węgla.

© Volvo Trucks

Od ponad
dziesięciu lat Volvo
Trucks produkuje
śmieciarki z napędem
hybrydowym

Samochody ciężarowe z napędem hybrydowym przeznaczone pod zabudowy
śmieciarek oprócz Volvo oferują też m.in.
Mercedes-Benz, Fuso, MAN i Renault.

Ciche zgniatanie
Śmieciarka, która ma pracować w trybie całkowicie bezemisyjnym, nie tylko
musi być zainstalowana na podwoziu
z napędem hybrydowym lub elektrycznym, ale także jej układ roboczy musi być
zasilany ze źródła innego niż tradycyjny
silnik spalinowy. Rozwiązaniem tego
problemu jest wyposażenie zabudowy
w zestaw akumulatorów zasilających
układy robocze odpowiedzialne za opróżnianie pojemników oraz układu kompresji śmieci (akumulatory są ładowane
z sieci elektroenergetycznej podczas
postoju pojazdu w bazie, a ich pojemność
wystarcza na pracę co najmniej jednej
zmiany załogi śmieciarki).
Należy podkreślić, że tego rodzaju
układy elektryczne mogą być instalowane także w zabudowach śmieciarek
montowanych na podwoziach ciężarówek
z konwencjonalnymi silnikami – w tym
także zasilanych CNG. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie emisji spalin i hałasu, zwłaszcza gdy ciężarówka wyposażona jest w funkcję start-stop.
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Elektryczny transport miejski
– stan faktyczny i perspektywy
Piotr Muskała
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Diesel umarł, niech żyje elektryczność. Te wypowiedziane wiele lat
temu słowa Krzysztofa Olszewskiego z wizji przyszłości powoli
zaczynają przekształcać się w rzeczywistość.

ruga dekada XXI w. stoi pod
znakiem elektrycznej rewolucji
w transporcie. Transport miejski
w europejskich miastach zaczyna zmieniać swoje oblicze i choć elektryczna rewolucja dopiero raczkuje, już dziś możemy powiedzieć, że w najbliższych
latach pojazdy z napędem elektrycznym
odegrają ważną rolę w przewożeniu
mieszkańców aglomeracji miejskich.
Większość wiodących producentów autobusów pracuje nad wprowadzeniem
do seryjnej produkcji pojazdów z napędem elektrycznym. Wielu z nich udało
się już pozyskać pierwsze duże zamówienia na kilka, kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt elektrobusów.

Dlaczego w miastach?
Największym problemem samochodów z napędem elektrycznym jest niewielki zasięg. Optymalizacja masy i przestrzeni zajmowanej przez akumulatory,
konieczność pracy w zróżnicowanej temperaturze otoczenia i stosunkowo długi

43 elektryczne autobusy VDL Citea od miesiąca pracują w Eindhoven

czas ładowania sprawiają, że na obecnym
etapie rozwoju technologicznego samochody elektryczne o satysfakcjonującym
zasięgu (powyżej 300 km) są jeszcze
rzadkością, a co za tym idzie, mają wysoką cenę i są niedostępne. Ładowanie
akumulatorów trwa długo (kilka–kilkanaście godzin), a punkty ładowania
nie są rozmieszczone w satysfakcjo-
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nująco gęstej sieci. Realny zasięg np.
dostawczaków z napędem elektrycznym
w mroźny dzień to maksymalnie kilkadziesiąt kilometrów. Taka wartość jest
absolutnie nie do przyjęcia przez profesjonalnych użytkowników.
Z tych względów transport miejski
jest idealnym poligonem doświadczalnym
do wprowadzania do eksploatacji pojaz-
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Jury międzynarodowego konkursu Bus
of The Year 2017 uhonorowało najwyższym wyróżnieniem polski autobus
elektryczny – Solarisa
Urbino Electric

sieci energetycznej). Obecnie w Europie
trwa wypracowywanie wspólnego dla
producentów i użytkowników autobusów
systemu doładowywania autobusu. Standaryzacja pozwoli na to, że w jednym systemie będą się mogły ładować autobusy
różnych marek. Stosowane w Europie
systemy doładowywania umożliwiają
uzupełnienie zmagazynowanej w baterii pojazdu energii w czasie 10–20 min,
co wydłuża zasięg o ok. 15–30 km. Oznacza to, że podczas typowej rozkładowej
przerwy na pętli zasięg autobusu wydłuża się akurat o tyle kilometrów, ile typowo pokona on do następnej krańcówki.

Technologia Primove umożliwia indukcyjne ładowanie autobusów bez ingerencji infrastruktury w zabytkowy
krajobraz centrów miast

Dodatkowo nocą, gdy prąd jest najtańszy, a elektrownie dysponują nadmiarem
energii, autobus może być całkowicie
naładowany w zajezdni.
Warto pamiętać, że sama technologia ładowania i zakup pojazdów elektrycznych to nie wszystko. W skali miasta
niezwykle istotna jest również kwestia
gospodarki energią elektryczną. Wprowadzenie do eksploatacji floty kilkudziesięciu lub więcej pojazdów elektrycznych wymaga dostosowania sieci
energetycznej.

Napęd elektryczny
w transporcie miejskim
Pojazdy elektryczne mają liczne zalety. Emitują znacznie mniej hałasu, są
trwalsze i ekonomiczniejsze niż ich odpowiedniki z silnikami spalinowymi, rzadziej trapią je awarie, prostsza i tańsza jest

© Bombardier

dów z napędem elektrycznym. Dzienny
przebieg autobusu miejskiego wynosi
od 150 do 400 km. Jest to więc w większości przypadków wielkość znacznie
przekraczająca zasięg typowego autobusu elektrycznego (ok. 100 km w optymalnych warunkach). Warunki funkcjonowania komunikacji miejskiej pozwalają
jednak na stosunkowo proste i bardzo
efektywne rozwiązanie problemu z zasięgiem. Chodzi oczywiście o szybkie
doładowywanie autobusów podczas postoju na przystankach końcowych (pętlach). Doładowywanie może być realizowane w kilku technologiach: plug-in
(bezpośrednie podłączenie autobusu do
ładowarki za pomocą przewodu), pantografowej (możliwość wykorzystania
istniejącej trakcji tramwajowej lub trolejbusowej bądź budowa specjalnych
stacji ładowania) i indukcyjnej (ładowanie odbywa się za pomocą pętli indukcyjnej umieszczonej w jezdni).
Doładowywanie autobusu na pętli
pozwala na zastosowanie akumulatorów o niewielkiej pojemności, a więc
lekkich i nie ograniczających dzięki temu
pojemności pasażerskiej i znacznie mniej
obciążających środowisko zarówno w procesie produkcji, jak i późniejszego recyklingu. Oczywiście autobusy elektryczne
doładowywane na pętlach nie mają ograniczeń w zakresie zasięgu i bez problemów mogą obsługiwać najbardziej
obciążone ruchem pasażerskim długie
linie o dziennych przebiegach rzędu
300–400 km. Największą wadą częstego
doładowywania autobusu jest konieczność budowy dodatkowej infrastruktury
(m.in. stacji ładowania czy rozbudowa
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również obsługa serwisowa. Oczywiście nie emitują spalin, a więc nie generują zanieczyszczenia powietrza w miejscu, gdzie są eksploatowane. Pomysł
wykorzystania energii elektrycznej do
napędu pojazdów komunikacji miejskiej
pochodzi sprzed wielu lat i jest z powodzeniem wykorzystywany w tramwajach
i trolejbusach. Z tego powodu konstrukcja napędu autobusów elektrycznych
również nie nastręcza inżynierom problemów. Wyzwaniem jest właśnie system ładowania. Niestety koszt budowy
infrastruktury tramwajowej lub trolejbusowej jest zbyt wysoki, aby objąć ich
zasięgiem wszystkie linie komunikacyjne.
W małych ośrodkach miejskich budowa
sieci trolejbusowej lub tramwajowej może
być całkowicie nieopłacalna. Dlatego
w obecnej dekadzie to właśnie autobusy
bateryjne stanowią podstawę elektrycznej rewolucji w transporcie miejskim.
Rewolucji, której celem jest upowszechnienie napędu elektrycznego i masowe
wykorzystanie jego zalet także tam, gdzie
do tej pory było to niemożliwe.

wkrótce pojawią elektrobusy. W związku
z tym na potrzeby niniejszego artykułu
wybrano kilka ciekawych, rzec można
spektakularnych, przykładów z Europy,
w tym także z Polski.
W grudniu 2016 r. w Eindhoven i Helmond – miastach holenderskiej prowincji Brabant, wprowadzono do eksploatacji 43 elektryczne autobusy przegubowe
o długości 18 m. Jest to obecnie flota autobusów elektrycznych o największej
łącznej pojemności pasażerskiej w Europie. Operatorem pojazdów jest firma
Transdev, a przegubowce wyprodukowała firma VDL. Chociaż więcej pojazdów
elektrycznych pracuje np. w Londynie
(51 szt.), to jednak mają one mniejszą
łączną pojemność pasażerską.
Kolejną ciekawostką jest miasto Södertälje w Szwecji. Dołączyło do grupy
użytkowników systemu Primove promowanego przez Bombardiera. Jest to
bezprzewodowe (indukcyjne) ładowanie
autobusów za pomocą pętli umieszczonej w jezdni. Liderem projektu wdrożenia
autobusów elektrycznych w Södertälje
jest Scania. Technologia ładowania in-

Pionierskie przykłady
Ładowanie za pomocą pantografu jest
szybkie, bezpieczne
i wygodne

© Volvo

Skala kontraktów na autobusy elektryczne w okresie ostatniego roku jest tak
duża, że nie sposób wymienić wszystkich
miast Europy, w których pojawiły się lub

dukcyjnego Primove po raz pierwszy
została wdrożona w 2014 r. w Brunszwiku, a obecnie jej wykorzystanie pozwoliło autobusom w Brunszwiku, Berlinie, Monachium oraz Burges w Belgii
na pokonanie łącznie 450 tys. km.
Innym ciekawym przykładem jest jeden z październikowych kontraktów Solarisa. Polski producent dostarczy do
Rygi 10 niskopodłogowych trolejbusów
z wodorowym ogniwem paliwowym,
służącym do zwiększenia zasięgu. Dzięki
zastosowaniu tej technologii pojazdy
będą mogły poruszać się po odcinkach
tras nie objętych siecią trakcyjną. Dodatkowo w ramach kontraktu stolica
Łotwy może uzupełnić zamówienie o 10
autobusów elektrycznych Urbino 12 nowej generacji, również wyposażonych
w wodorowe ogniwo paliwowe. Innowacyjne trolejbusy wyjadą na ulice Rygi
na przełomie lat 2017 i 2018.
Zachęceni przykładem Solarisa także
inni polscy producenci pracują nad pojazdami elektrycznymi. Nowym ambitnym
graczem na rynku elektrobusów jest
znany z produkcji zupełnie innych pojazdów Ursus. Firma zamierza zaprezentować autobus hybrydowy, elektryczno-wodorowy, o zasięgu rzędu 400 km na
jednym ładowaniu. W planach Ursusa
jest produkcja autobusów elektrycznych
różnych wielkości (od 8 m do 18 m dłu-
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Volvo należy do pionierów elektromobilności
w Europie – producent
całkowicie zrezygnował
z oferowania autobusów
z silnikami Diesla

© DPP

Elektrobusy doskonale
spisują się w centrach
miast turystycznych,
jak np. w Pradze

gości), ale również małych samochodów
dostawczych z napędem elektrycznym.
Ambicją firmy jest wykorzystanie części
do produkcji pojazdów pochodzących od
krajowych poddostawców.
Wśród polskich miast, które zdecydowały się wykorzystać autobusy elektryczne, mamy oczywiście takich pionierów jak Jaworzno i Warszawa, jednak
do „gry” i to w pięknym stylu wchodzą
kolejni, nowi. Warto w tym miejscu
wspomnieć choćby MPK Kraków, które
ogłosiło przetarg na wykonanie dwóch
punktów zasilających autobusy elektryczne. W ramach zamówienia wykonane zostanie przyłącze energetyczne,
stanowiska ładowania pantografowego
oraz ich posadowienie i uruchomienie.
Infrastruktura posłuży do zasilania nowych elektrobusów.

W listopadzie 2016 r. w Krakowie
podpisano list intencyjny w sprawie
utworzenia klastra technologicznego
„Polski Autobus Elektryczny – łańcuch
dostaw dla elektromobilności”. Ideą tej
współpracy jest stworzenie platformy,
której sercem będzie nowy, całkowicie
polski autobus elektryczny, a ciałem rynek, który taki autobus będzie kupował.
Projekt autobusu opracują wspólnie: Solaris, dostawcy komponentów oraz uczelnie – Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska i AGH. Intencją twórców
klastra jest stworzenie z autobusu elektrycznego polskiego produktu eksportowego, rozpoznawalnego na całym
świecie. W ramach klastra ma powstać
autobus od początku zaprojektowany
z myślą o zasilaniu elektrycznym. W ramach współpracy firmy i uczelnie chcą

podjąć się rozwiązania najważniejszych
problemów dotyczących masowego wdrożenia elektromobilności w miastach, takich jak zarządzanie energią, poprawa
parametrów technicznych napędów czy
opracowanie innowacyjnych metod ładowania. Wspomniany list intencyjny podpisany został podczas konferencji „Forum
Nowej Gospodarki” zorganizowanej na
Akademii Górniczo-Hutniczej. W klastrze
uczestniczą tacy partnerzy przemysłowi,
jak Solaris, Ekoenergetyka Polska, Medcom, Impact, Komel oraz ECGrupa.
W ostatnich miesiącach w naszym
kraju ogłoszono kilka przetargów na dostawę autobusów elektrycznych. Zeroemisyjne autobusy pojawią się m.in. na
ulicach Warszawy, Sosnowca, Jaworzna,
Krakowa, Gdyni, Polkowic i Zielonej Góry.
Są też miasta sceptycznie nastawione

SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ –LUTY 2017 | 35

Na rynku autobusów
elektrycznych wyrasta
nowy gracz z Polski – elektromobilnością zajął się
znany producent ciągników rolniczych Ursus

do elektrorewolucji, takie jak Wrocław,
który twierdzi, że rynek jak dotąd nie oferuje jeszcze autobusów elektrycznych
spełniających jego wymagania. Podobną
politykę względem elektromobilności prowadzi Poznań, który chce jeszcze trochę
poczekać na doświadczenia pionierów.
Warto też pamiętać, że elektryczny
transport miejski to nie tylko autobusy
elektryczne, ale również tramwaje, metro
i trolejbusy. Również w tym zakresie
mamy ciekawie zapowiadające się perspektywy rozwoju. Jeszcze kilkanaście lat
temu masowo likwidowano linie tramwajowe, tymczasem dziś się do nich
wraca. Doskonałym przykładem jest
Olsztyn, który po latach postanowił odbudować sieć tramwajową.

Perspektywy
W 2015 r. na świecie było ok. 750 tys.
samochodów elektrycznych. Według prognoz w 2040 r. 25% wszystkich samochodów będzie miało napęd elektryczny,
w tym – prawdopodobnie – większość
pojazdów komunikacji zbiorowej. Z punktu widzenia miast czysty i cichy transport publiczny (zero emisji) to fundament
poprawy komfortu życia mieszkańców.

© Ursus
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Dzieje się tak dlatego, że oprócz dymów
pochodzących z ogrzewania budynków
spaliny samochodów należą obecnie do
najważniejszych źródeł zanieczyszczeń
powietrza w miastach. Napęd elektryczny
daje nie tylko niższe koszty eksploatacji pojazdów, ale przekłada się również
na poprawę jakości powietrza.
Jak pokazują przedstawione przykłady, w Europie pojawiają się coraz
większe floty autobusów elektrycznych.
Elektryczna rewolucja nie omija także
Polski, która jest jednocześnie jednym
z ważniejszych producentów autobusów
elektrycznych na Starym Kontynencie.
W najbliższych latach zeroemisyjny transport miejski będzie powoli podróżował
ze sfery marzeń ekologów w kierunku
masowej rzeczywistości na drogach. Przed
nami jednak sporo wyzwań, zarówno
ekonomicznych, jak i technicznych. Aby
elektryczna rewolucja odniosła trwały
sukces i na długie lata zagościła na ulicach naszych miast, musimy rozwinąć
czyste źródła prądu do napędu autobusów
i rozwiązać problem recyklingu zużytych
akumulatorów. Jednym z kierunków rozwoju jest wykorzystanie technologii hybrydowej – elektryczno-wodorowej. Inny
to wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii: wiatru, słońca, wody.
Specyfiką energetyki odnawialnej
jest jej rozproszony charakter, oparty
na dużej liczbie niewielkich źródeł. Nie
jest to korzystne z punktu widzenia jednoczesnego ładowania floty kilkudziesięciu czy nawet kilkuset autobusów.
Stąd pytania o zasilanie autobusów elek-

36 | STYCZEŃ –LUTY 2017 | Transport – Technika – Biznes

trycznych prądem powstałym w elektrowniach atomowych i klasycznych węglowych. Te drugie są obecnie znacznie
bardziej ekologiczne niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu ze względu
na nowoczesne metody spalania węgla
w wysokiej temperaturze i zastosowanie
zaawansowanych technologii odpylania,
niemniej jednak wciąż stanowią znaczne
źródło emisji zanieczyszczeń powietrza.
Energetyka jądrowa z kolei jest mocno
kontrowersyjna ze względu na potencjalne ryzyko poważnego skażenia środowiska i związany z tym znaczny opór
społeczny. Wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja źródeł energii i rosnący udział
energetyki odnawialnej. W tym właśnie
kierunku idzie Unia Europejska.
Szanse na masowe wdrożenie napędu elektrycznego w Polsce wydają się
coraz bardziej realne. Jesienią 2016 r.
ministerstwa rozwoju oraz energii rozpoczęły konsultacje w sprawie elementów „Pakietu na rzecz Czystego Transportu”. Idea pakietu łączy się z trzema
filarami rozwoju, które mają stanowić
ważny element przyszłości gospodarki
kraju: programem rozwoju elektromobilności, krajowymi ramami polityki infrastruktury paliw alternatywnych oraz
Funduszem Niskoemisyjnego Transportu.
Ten ostatni ma docelowo wypełnić lukę
po funduszach unijnych, z których dziś
głównie finansowany jest zakup ekologicznych pojazdów transportu zbiorowego.
Ramy prawne tych programów oraz fundusz mają być gotowe do 2018 r.
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| BIZNES |

Nowy rekord sprzedaży!
Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów
ciężarowych w roku 2016. Był to dla branży transportowej
kolejny rekordowy rok – sprzyjały niskie ceny paliwa oraz
bardzo korzystny, wysoki kurs euro.

Dariusz Piernikarski

Prezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu
do Unii Europejskiej pochodzą z danych publikowanych przez ACEA,
czyli Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych. Wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży
w Polsce zaczerpnięto z raportów
publikowanych przez Polski Związek
Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM,
przygotowanych na podstawie danych dostarczonych przez Centralną
Ewidencję Pojazdów MSW.

Europa zdecydowanie w górę
Podsumowując sprzedaż nowych samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t
w Unii Europejskiej w 2016 r., należy odnotować wzrost sprzedaży o 11% – sprzedano łącznie 365 051 pojazdów. Cieszy
fakt, iż wszystkie kraje członkowskie odnotowały mniejsze lub większe wzrosty
(jedynie Grecja spadek o 29,8%). Na dwóch
największych rynkach zbytu – w Niemczech i we Francji – wzrosty były znacznie

poniżej średniej europejskiej i wyniosły
odpowiednio 3,1% oraz 12,6%. Polska
ze sprzedażą 26 628 ciężarówek (więcej
o 18,7% niż w 2015) również wniosła swój
znaczący wkład, lokując się po raz kolejny
na czwartej pozycji w rankingu.
Biorąc pod uwagę wyłącznie segment ciężki, czyli samochody ciężarowe
o dmc. > 16 t, w 2016 r. w Unii Europejskiej (UE28) zarejestrowano więcej
o 12,3% pojazdów niż rok wcześniej (łącznie 292 170 szt.). Warto zwrócić uwagę
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W Polsce – zaskoczenie na plus

* dane orientacyjne; ** EU28 – dane dla Malty niedostępne

Na wstępie przypomnijmy, że w całym 2015 r. sprzedaż nowych samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t wzrosła (w stosunku do 2014 r.) o 26,6% –
zarejestrowano łącznie 22 437 pojazdów. W segmencie ciężkim (dmc. > 16 t)
w 2015 r. odnotowano wzrost o 31,7%,
do odbiorców trafiło 20 236 nowych ciężarówek. Zarejestrowano także 27 793
używane samochody ciężarowe. Zatem,
biorąc pod uwagę samochody ciężarowe
o dmc. > 3,5 t, wyniki roku 2015 były
bliskie rekordowej sprzedaży z 2007 r.,
gdy do klientów trafiło 24 458 ciężarówek, w segmencie ciężkim w 2015 r.
padł historyczny rekord – sprzedaż była
wyższa o 5,2% niż w rekordowym dotychczas roku 2007 (19 237 szt.).

Na początku roku 2016 zadawaliśmy
sobie pytanie, czy jest możliwe, aby tak
dobra koniunktura jak w 2015 r. trwała
nadal. Niektórzy spodziewali się niewielkiego spadku lub nawet bardziej
zdecydowanej korekty rynku. Tymczasem okazało się, że również rok 2016
okazał się rekordowy.

3. Francja
4. Polska
5. Hiszpania
6. Włochy*
7. Holandia
8. Czechy
9. Belgia
10. Austria
Unia Europejska**

92 556
51 745
48 157
26 628
24 703
23 370
15 347
11 063
9 456
7 979
356 051

% zmiany 2016–2015
3,1
1,5
12,6
18,7
10,1
54,4
11,6
3,1
13,6
9,6
11,0

Segment ciężki
(dmc. > 16 t)
2016
63 879
35 859
41 600
24 431
20 785
18 139
13 837
9 281
8 027
7 394
292 170

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

2. Wielka Brytania

2016

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

1. Niemcy

Samochody ciężarowe
(dmc. > 3,5 t)

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

Tabela 1. Rejestracje samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5 t) w 2016 r. w Unii Europejskiej
--------------------------------------------------------------------------

na niewielki wzrost poziomu sprzedaży
w Niemczech – tylko o 4,8%. Znacznie
lepiej wypada drugi co do wielkości rynek – Francja – gdzie wzrost sprzedaży
wyniósł 12,9%. W Wielkiej Brytanii po
brexicie sprzedaż pojazdów ciężkich utrzymała się niemal na niezmienionym poziomie (35 859 szt., +0,03%). Z marazmu budzi się rynek włoski (+52,9%,
18 139 szt.), Polska ze sprzedażą w segmencie ciężkim wynoszącą 24 431 jest
tradycyjnie na czwartym miejscu, cieszy
wzrost o 20,7% – dużo większy niż średnia unijna.
Ogólne zestawienie sprzedaży samochodów ciężarowych (> 3,5 dmc.) na 10
największych rynkach w Unii Europejskiej, z wyróżnieniem segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.), przedstawia tabela 1.

% zmiany 2016–2015
4,8
0,03
12,9
20,7
8,5
52,9
11,8
5,5
17,7
10,1
12,3

Sprzedaż samochodów ciężarowych
(dmc. > 3,5 t) w Polsce w roku 2016
wzrosła o 18,7% r/r, do klientów trafiło
26 628 pojazdów – najwięcej w historii.
Szczegółowe wyniki z podziałem na marki
i segmenty masowe oraz udziały w rynku
przedstawiamy w tabeli 2 oraz na rysunkach 1–4.

Zmiana poziomu
sprzedaży samochodów ciężarowych
(dmc. > 3,5 t)
2016–2015

Rysunek 1. Sprzedaż samochodów
ciężarowych o dmc. > 3,5 t w 2016 r.
Fig. 1. Truck sales in Poland in 2016
(GVW > 3,5 t)

W 2016 r. popyt na samochody segmentu lekkiego i średniego (dmc. od
3,5 do 16 t) w zasadzie utrzymał się na
dotychczasowym poziomie (+0,3%) –
sprzedano 2197 pojazdów, dominowały
tradycyjnie ciężarówki segmentu dystrybucyjnego (6–16 t dmc., 1872 szt.), jednak
należy odnotować wyraźny wzrost sprzedaży o 16,5% r/r ciężkich samochodów
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firm transportowych i optymalizacji całkowitego kosztu własności, niekoniecznie
przez obniżanie ceny zakupu samochodu.

DAF znów na czele

Rysunek 2. Udziały rynkowe poszczególnych producentów (samochody
o dmc. > 3,5 t) na koniec 2016 r.
Fig. 2. Market shares in Poland of different truck OEMs (GVW > 3,5 t) in 2016

dostawczych (3,5–6 t dmc.) – chętnych
znalazło 325 pojazdów (w 2015 r. tylko
279 szt.). Są to dalsze skutki objęcia opłatami za autostrady w niektórych krajach
UE samochodów o dmc. powyżej 7,5 t.
Rewelacyjnie sprzedawały się nowe
samochody segmentu ciężkiego (dmc.
> 16 t) – do użytkowników trafiło 24 431
pojazdów, o 20,7% więcej niż w 2015 r.
Jak widać, tempo wzrostu nieco zmalało (+31,7% w 2015 r.) – świadczy to
o słusznej obawie właścicieli flot przed
lekkomyślnym inwestowaniem w tabor.
Udział samochodów ciężkich w rynku
wyniósł aż 91,7%, czyli o 1,5% więcej niż

rok wcześniej. Sprzedaż ciężkich ciągników siodłowych wzrosła o 23,7% w skali
roku do poziomu 21 037 szt., co stanowi
86,1% całej sprzedaży nowych samochodów w segmencie ciężkim (wzrost o 2,1%).
W 2016 r. zarejestrowano 28 500
używanych samochodów ciężarowych
– jest to o 2,5% więcej niż w 2015 r.
W ubiegłym roku ciężarówki używane
stanowiły 51,7% całkowitej sprzedaży,
nowe – 48,3% – różnica wynosi zatem
tylko 3,4% (w porównaniu z rokiem 2015
i 2014 różnica wynosiła 23,9% na korzyść używanych). Wyraźnie widzimy
zatem zwiększenie zainteresowania samochodami nowymi – wynika to m.in.
jeszcze z ograniczonej dostępności na
rynku wtórnym pojazdów Euro VI oraz
opłacalności eksploatacji euroszóstek.
Niemal równy rozkład sprzedaży samochodów nowych i używanych świadczy
także o coraz większej dojrzałości polskich

Na pierwsze miejsce po roku przerwy
powrócił DAF Trucks, sprzedając łącznie
4807 ciężarówek – jest to aż o 23,3%
więcej niż w 2015 r. Pierwsze miejsce
na podium dało firmie udział rynkowy
18,05%. Na drugim miejscu jest MAN
Truck & Bus ze sprzedażą 4691 pojazdów
(wzrost sprzedaży o 12,1% i udział rynkowy 17,6%). Volvo Trucks zakończyło
rok na trzeciej pozycji (sprzedaż 4526 samochodów) z udziałem w rynku wynoszącym 17% (wzrost sprzedaży o 36,9% r/r).
Jeszcze w listopadzie nic nie wskazywało
na to, że Volvo wskoczy na podium – wręcz
„rzutem na taśmę” w grudniu sprzedano 657 samochodów (w listopadzie
było to tylko 338). Niestety nie wszyscy
producenci zwiększyli sprzedaż – według
danych PZPM Iveco, sprzedając tylko
2314 samochodów, wypadło o 4,6% gorzej niż w roku 2015. Renault Trucks odrabia straty, jednak 1657 samochodów
(wzrost sprzedaży o 33,1% r/r) pozwoliło na zajęcie siódmego miejsca.
W segmencie ciężkim (> 16 t dmc.)
na pozycji lidera króluje DAF Trucks ze
sprzedażą 4727 samochodów (wzrost
sprzedaży o 23,7%, udział w rynku 19,4%).
Na drugiej pozycji – dzięki sprzedaży
grudniowej – znalazło się Volvo Trucks.
Wynik końcowy firmy to 4519 sprzedanych ciężkich ciężarówek – o 37,1% więcej niż w 2015 (udział rynkowy w tym
segmencie – 18,5%). Na podium – chyba
dość niespodziewanie dla MAN Truck
& Bus – znalazła się również Scania,
klienci bowiem kupili 4439 samochodów
z gryfem na masce, o 25,4% więcej niż
przed rokiem.
DAF Trucks od lat jest nie do pokonania w sprzedaży ciągników siodłowych
– w 2016 r. dostarczenie 4285 pojazdów
(więcej o 24,7%) dało firmie udział rynkowy 20,4%. Zajmujące drugą pozycję
w ciągnikach Volvo przekazało 4034 pojazdy – o 42,8% więcej niż przed rokiem.

Rysunek 3. Sumaryczna sprzedaż ciągników
siodłowych i podwozi w segmencie ciężkim
(dmc. > 16 t) w 2016 r.
Fig. 3. Total sales of tractors and rigids in Poland
in heavy segment (GVW > 16 t) in 2016
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Iveco
Renault Trucks
Pozostali
Razem

0
157
92
16
60
325

7
0
233
923
48
99
1872

442
600
485
811
633
205
188
30
3394

Ciągniki
4285
3609
4034
3628
2978
1094
1405
4
21 037

Razem
4727
4209
4519
4439
3611
1299
1593
34
24 431

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

Mercedes-Benz

0

482

Podwozia

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

Scania

0

80

> 16,0 t
--------------------------------------------------------

Volvo Trucks

0

6,0–15,99 t

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

MAN Truck & Bus

3,5–5,99 t

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

DAF Trucks

--------------------------------------------------------------
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Razem
> 3,5 t
4807
4691
4526
4439
4001
2314
1657

2016

193
26 628

Tabela 2. Wyniki sprzedaży samochodów nowych w 2016 r.
w 3 segmentach masowych (dane według PZPM)

2015
II
MAN
Truck & Bus
+12,1%

Nadal silną pozycję na polskim rynku ma
MAN – chociaż w segmencie ciężkim firma
zajęła dopiero 4. pozycję, to dzięki dużej popularności marki w segmentach lżejszych,
w klasyfikacji generalnej MAN Truck & Bus
jest na drugiej pozycji

I
DAF
Trucks
+23,3%

Bez wątpienia od lat o sukcesie DAF Trucks decydują
ciągniki siodłowe – w 2016 r.
co piąty nowy ciągnik
sprzedany w Polsce miał
logo DAF na masce
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III
Volvo
Trucks
+36,9%

Rok 2016 można uznać za „przebudzenie”
giganta – Volvo Trucks intensywnie odrabiało
straty, by w efekcie na koniec roku zająć
3. miejsce pod względem sprzedaży samochodów ciężarowych – zadecydowała o tym
sprzedaż ciągników siodłowych

| BIZNES |
jest dużo niższy od zakładanego na początku roku (3,5–3,7%). Produkcja krajowa wzrosła o ok. 3,3% (styczeń–listopad 2016). Mieliśmy również nadwyżkę
18,9 mld zł w handlu zagranicznym (styczeń–listopad 2016), bezrobocie (8,2%)
było najniższe od 25 lat, olej napędowy
miał nadal niskie ceny przez większość
roku, wysoki kurs euro sprzyjał zarabianiu pieniędzy na Zachodzie i rozliczaniu kosztów w kraju.
W roku 2016 padł historyczny rekord sprzedaży nowych samochodów
ciężarowych w Polsce – do klientów trafiło 26 628 ciężarówek. Jeśli dodamy do
tego ok. 28 500 samochodów używanych, to rysuje się nam bardzo dobry obraz koniunktury w branży transportowej.
Oczywiście od lat bezwzględnie dominują w sprzedaży ciągniki siodłowe –
polskie floty obsługują całą Europę, wykorzystując ten rodzaj pojazdu. Niemal
doszło do zrównania sprzedaży samochodów nowych i używanych – najwyraźniej to Polska staje się źródłem, w którym w samochody używane zaopatrują
się przewoźnicy z innych krajów.

Rysunek 4. Sprzedaż samochodów ciężarowych
w 2016 r. z podziałem na segmenty masowe i producentów
Fig. 4. Truck sales in 2016 with GVW segmentation and different OEMs

Scania znalazła się na trzecim miejscu,
sprzedając 3628 ciągników (+34,8%).
Z pewnością czynnikiem zwiększającym
popularność samochodów tej marki było
wprowadzenie modelu nowej generacji
– istotne jest przy tym to, że do końca
2017 r. producent deklaruje równoległą
sprzedaż obu modeli. Zdecydowanie gorzej w ubiegłym roku szła sprzedaż ciągników firmie MAN Truck & Bus – sprzedano co prawda o 15,4% pojazdów więcej
(3609 szt.), ale konkurenci radzili sobie
zdecydowanie lepiej i uzyskany wynik dał
czwartą pozycję (drugie miejsce w sprzedaży ciągników w 2015 r.).
Nadal umiarkowanym zainteresowaniem cieszą się ciężkie podwozia pod
zabudowę – w 2016 r. sprzedano 3394 pojazdy – wzrost sprzedaży o 5,4% w żadnym wypadku nie sygnalizuje poprawy
koniunktury. Pierwsza trójka to Scania
(811 szt.), Mercedes-Benz (633 szt.) oraz
MAN Truck & Bus (600 szt.) – ich pojazdy stanowiły 60,2% całej sprzedaży
w tej grupie produktowej.

Summary

W segmentach lekkim i średnim
(3,5–16 t) dominującą pozycję ma Iveco,
włoski producent dostarczył polskim klientom 1015 samochodów (wzrost o 3,5%),
co dało mu 46,5% udziału w rynku. Tradycyjnie na drugim miejscu jest MAN
Truck & Bus ze sprzedażą 482 pojazdów (spadek sprzedaży o 1,9%, udział
w rynku 21,9%), na podium znalazł się
również Mercedes-Benz, dostarczając
390 szt. (17,7% udziału, mniej o 10,7%
niż w 2015 r.). Drugi rok z rzędu odnotowujemy duży wzrost zainteresowania marką Fuso – ten należący do Daimler Trucks japoński producent sprzedał
w ubiegłym roku 74 samochody Canter
– o 54,2% więcej niż rok wcześniej (48).

Komentarz
Podobnie jak w roku 2015 istniało
kilka ważnych czynników kształtujących
koniunkturę. W sumie nieźle radziła sobie polska gospodarka, choć prognozowany wzrost pkb na poziomie 3,0–3,1%

Published economic indicators confirm that the Polish economy is doing
well and remains on a growth path,
GDP growth rate for 2016 was approx.
3,1%. New and used trucks (GVW
> 3,5 t) sales in Poland amounted to
55 128, among which 26 628 were
new (increase by 18,7% in comparison to 2014) and 28 500 used vehicles. The market leader was DAF
Trucks with sales of 4807 vehicles
(m.s. 18,05%). In heavy truck segment (GVW > 16 t) 24 431 new
trucks were sold – 20,7% more than
in 2015. The market leader is DAF
Trucks which sold 4727 heavies
(23,7% increase y/y). DAF Trucks
also leads in tractor segment with
sales of 4285 vehicles (24,7% more
than in 2015) and market share of
20,4%. The best results in heavy
rigids had Scania, which sold 81
vehicles.
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Najlepszy rok
w historii
Dariusz Piernikarski
Rok 2016 za nami – okazał się
najlepszym rokiem w historii
sprzedaży samochodów ciężarowych
w Polsce. Do rozmowy o specyfice
ubiegłego roku zaprosiliśmy trzech
przedstawicieli z grupy importerów
i producentów samochodów
ciężarowych.
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zczegółowe statystyczne podsumowanie sprzedaży samochodów
ciężarowych w 2016 r. zamieszczamy w odrębnym artykule.
Natomiast tutaj przedstawiam subiektywnie wybrane wątki interesujących rozmów na temat najciekawszych czy najważniejszych zjawisk, które
wpłynęły na wyniki sprzedaży w roku
ubiegłym i zapewne będą kształtować
także obraz roku 2017.
Na wstępie chciałbym podziękować
wszystkim moim rozmówcom za poświęcony czas i zainteresowanie proponowaną dyskusją. Oto oni w porządku alfabetycznym:
• Piotr Stański, prezes zarządu MAN
Truck & Bus Polska,
• Maciej Taniewski, dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska,
• Harald Woitke, dyrektor generalny
Scania Polska SA.
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DAF Trucks: mamy przecież tylko 20% udziału w rynku
„Samochody Specjalne”: Sprzedając 4807
samochodów ciężarowych, DAF Trucks
został liderem polskiego rynku. Co decyduje o tym, że klienci sięgają tak chętnie po DAF-y?
Maciej Taniewski: W transporcie – szczególnie międzynarodowym – panuje olbrzymia konkurencja między przewoźnikami.
Dlatego zależy im, aby kupić samochód,
który jest najbardziej efektywny i ekonomiczny. Każdy model DAF-a ma cechy
typowe i najbardziej przydatne do obszaru
zastosowań, w jakim ma być eksploatowany. To co robimy – robimy konsekwentnie. Nasi konkurenci realizują podobne
zadania, ale być może nie tak konsekwentnie jak my. Te drobne różnice działające na naszą korzyść wychwytują nasi
klienci. Ciągnik marki DAF jest bardzo
solidnym produktem i cieszy się dużym
uznaniem użytkowników – potwierdzeniem są wyniki sprzedaży.
Czy sukces marki DAF w Polsce wynika
po prostu z faktu, że dysponujecie bardzo dobrą siecią dealerską?
Jest to jeden z ważnych czynników wpływających na nasz sukces. Nasza organizacja w Polsce jest unikatowa, ponieważ opieramy się na niezależnych
dealerach. Niezależny dealer jest, był
i będzie bliżej klienta. Prywatni właściciele są zdecydowanie bardziej zaangażowani i doskonale wiedzą, że aby odnieść sukces, muszą mieć bardzo dobre
relacje ze swoimi klientami. Chociaż organizację sprzedaży DAF w Polsce tworzą duże firmy, to jednak nadal są to
firmy prywatne, w przypadku których zawsze można wskazać właściciela. W przypadku korporacji naszych konkurentów
nie zawsze jest to możliwe.
Czy Wasi dealerzy, mimo że tak dobrze
sobie radzą, są nadal głodni sukcesu?
Staramy się, aby nasi dealerzy byli silni
i oni są silni. Właściciele są w poważnej
skali biznesmenami, którzy zdają sobie
sprawę z faktu, iż zatrzymanie się jest
de facto cofaniem się w rozwoju. Mały
dealer, mający rodzinny biznes, może
rzeczywiście dojść do pewnego pułapu
rozwoju, bo jego prywatne potrzeby
życiowe zostaną zaspokojone. Często też
niewielka skala firmy stanowi barierę

kurencyjnym rynku, jakim jest Europa.
Nie musimy się od nikogo uczyć, relacja powinna być raczej odwrotna, zwłaszcza w odniesieniu do szybko zmieniających się warunków biznesowych, które
wymagają elastyczności.

Maciej Taniewski

,
dyrektor zarządzający
DAF Trucks Polska

przed dalszym rozwojem. Duży dealer
może zdecydowanie dużo więcej. Patrzy
na rynek i biznes nieco z innej, szerszej perspektywy. DAF Trucks Polska
pomaga im identyfikować szanse, wskazuje na słabsze punkty i wspiera ich
w rozwoju.

Ponieważ hossa transportowa trwa już
kolejny rok z rzędu, czy nie należy obawiać się jakiegoś tąpnięcia?
Przewidujemy w roku bieżącym dalszy
wzrost rynku, ale już na mniejszą skalę.
Obserwujemy skrócenie okresu użytkowania pojazdu i coraz częściej nowo zakupiony pojazd zastępuje dotychczas
używany, zauważamy również rosnące
zainteresowanie wynajmem długoterminowym. Nasi klienci stają się coraz
bardziej profesjonalni i starają się skupiać na tym, co robią najlepiej, a jest
to świadczenie usług transportowych.
Obsługę otoczenia tej działalności coraz chętniej przekazują innym: chcą samochody wynajmować z pełnym kontraktem obsługowym, zapewniając sobie
przy tym pewną stałość kosztów.
Czy to znaczy, że uzyskaliśmy pełną
dojrzałość polskiego rynku w porównaniu np. z rynkiem niemieckim czy
francuskim?
Niepotrzebnie mamy cały czas kompleks.
Polski biznes jest po prostu inny. Wcale
nie gorszy. Rosnący udział w europejskich przewozach wynika z kilku istotnych przewag konkurencyjnych Polski.
Tabor jest bardzo nowoczesny, polskie
firmy radzą sobie najlepiej na tak kon-

Czy zauważalna jest zmiana oczekiwań
produktowych u klientów?
Przewoźnicy chcą mieć samochody dostosowane do pracy, którą wykonują –
od tego zależy np. pojemność zbiorników
paliwa, moc silnika, wysokość siodła czy
przełożenie tylnego mostu. W tej chwili
polski przewoźnik jest tak profesjonalny,
że nie działa na zasadzie „może się uda”,
nie może sobie pozwolić na żadne niedociągnięcia, które obniżałyby efektywność jego działania.
Czy DAF Trucks Polska przewiduje jakieś nieprzewidziane wydarzenia w roku
2017 – zarówno w sensie pozytywnym,
jak i negatywnym?
Taki rozwój wydarzeń jest raczej mało
realny – w ostatnich latach liczba bankructw wśród firm transportowych drastycznie zmalała – oznacza to, że na
rynku zostały firmy mocne, które potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach.
Nasi klienci to firmy z doświadczeniem,
odpowiednim zapleczem i zasobami kapitałowymi. Nie będzie tak łatwo im
znacząco zaszkodzić. Przykładem mogą
być obawy przed płacami minimalnymi
– owszem, było trochę obaw, ale jestem
pewien, że wszyscy dają sobie z tym
radę. Stałym i coraz bardziej dotkliwym
problemem jest brak kierowców, ale
w efekcie ci, którzy coś potrafią, zarabiają
więcej i stają się poważnym „dobrem”
każdej firmy. Chcąc przyciągnąć dobrych
kierowców, przewoźnicy oferują im
dobre pojazdy – stąd może tak wysoka
sprzedaż marki DAF…
Czego DAF może sobie życzyć w nowym roku?
Jest to przede wszystkim zwiększenie satysfakcji naszych klientów. Jest to coś, nad
czym stale pracujemy – mimo że jesteśmy
liderem, zawsze może być lepiej, mamy
przecież tylko 20% udziału w rynku. Cena
nie czyni cudów – trzeba mieć zaufanie
klienta, aby on był lojalny i do nas wrócił.
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MAN Truck & Bus: wszystko pod kontrolą
„Samochody Specjalne”: Rok temu gratulowałem pierwszego miejsca na podium, w 2016 r. w klasyfikacji ogólnej
miejsce drugie, ale w segmencie ciężkim
MAN Truck & Bus zabrakło na podium.
Co poszło nie tak?
Piotr Stański: Na wynik końcowy składa
się dużo różnych rzeczy, ale rzeczywiście
wypadliśmy słabiej. Analizując poszczególne kategorie wagowe, zawsze dojdziemy do jednego wniosku: aby mieć znaczenie na polskim rynku, trzeba sprzedawać
dużo ciągników siodłowych. Sprzedaliśmy ich w zeszłym roku za mało. Jesteśmy
świadomi, że wynik jest konsekwencją
naszych różnych decyzji, a zdobywanie
udziałów w rynku i tym bardziej utrzymanie pierwszego miejsca kosztuje bardzo dużo. Aspekt ten trzeba brać pod
uwagę. Przy takim ogólnym wzroście
sprzedaży, z jakim mieliśmy do czynienia w roku 2015 i potem w 2016, utrzymanie się na czele wymaga olbrzymiego
wysiłku ze strony całej organizacji.
Czy wzrost sprzedaży samochodów nowych i stabilny poziom sprzedaży używanych świadczy o przeobrażeniach
w branży?
Branża się zmienia bardzo, ale my, importerzy, przyczyniliśmy się do tego
w pewnym stopniu. Coraz więcej naszych
klientów oczekuje wynajmu długoterminowego i jestem pewien, że u naszych
konkurentów jest podobnie. Coraz więcej firm rozumie, że bycie właścicielem
ciężarówki nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym. Takie podejście spowodowało w ostatnim okresie wzrost
sprzedaży, choć my, importerzy, musimy mieć świadomość, że rynek pojazdów używanych też ma swoją pojemność i być może wkrótce będziemy
mieć kłopot z ich zbyciem.
Jak zatem można teraz zdobyć klienta?
Wszyscy producenci używają podobnych
argumentów o wiarygodności, niezawodności, wsparciu itd.
Myślę, że jeszcze my – jako przedstawiciele producentów – mamy trochę do zrobienia. Brakuje jeszcze programów, które
by w pełni satysfakcjonowały klientów.
Wsłuchiwanie się w potrzeby klienta to
jedno, ale nie zawsze jest tak, że to klient

Truck & Bus Center Poznań i Czeladź, co
jest też sporym wysiłkiem, bo działo się to
bez wstrzymywania pracy tych serwisów.

Piotr Stański

,
prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska

musi wiedzieć, co mu jest potrzebne.
Mamy różnych klientów – są ci dość
dobrze zorientowani, którzy prowadzą
swój biznes transportowy od dawna i od
dawna kupują ciągniki siodłowe do transportu międzynarodowego. Ale są również
klienci, których core business wcale nie
polega na transporcie. Dla nich nasz handlowiec ma być nie tylko sprzedającym,
ale przede wszystkim doradcą. To on ma
wiedzieć lepiej, jaki środek transportu
w takiej firmie jest potrzebny. Firma,
która dostarcza takiemu klientowi sprzęt,
powinna również być w stanie ponieść
konsekwencje, gdy zaproponowane rozwiązanie się nie sprawdzi i móc ten źle
dobrany pojazd jakoś poprawić, zastąpić
czy wymienić. Takie ryzyko musi być po
naszej stronie brane pod uwagę.

Oceniając wydarzenia roku ubiegłego,
które spośród nich mogą być powodem
do dumy dla MAN Truck & Bus Polska?
Oczywiście jest to nowy model TGE –
obecnie dopracowujemy szczegóły strategii działania związanej z tym ważnym
dla nas samochodem. Dla mnie osobistym powodem do dumy jest jakość współpracy w naszym zespole – tego rodzaju
wyników nie da się uzyskać bez bardzo
dobrej komunikacji i zrozumienia tego, co
komu jest potrzebne w ramach naszej organizacji. Jestem pod dużym wrażeniem
tego, na ile cały nasz zespół był w stanie
objąć to rozumem i rękami i wypracować
taki wynik, jaki nam się udało uzyskać.
Doskonalimy, poprawiamy naszą sieć –
to jest bardzo ważne. W ubiegłym roku
zrobiliśmy dwa duże remonty: naszych
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Jakie perspektywy na rok bieżący?
Każda firma lubi, gdy ma zapewniony
stabilny wzrost na poziomie 2–3 procent rocznie. Wtedy wszystko daje się
elegancko planować, wszystko jest przewidywalne, można skończyć inwestycje
na czas, można szkolić ludzi, kupić sprzęt
itd. Natomiast zmiany na poziomie 20-procentowym wprowadzają dużą niepewność i konieczne są często dość ryzykowne decyzje w zakresie strategii
działania. Przecież nic – zwłaszcza duży
wzrost – nie jest przyrzeczone na zawsze.
Co miesiąc obserwujemy wyniki sprzedaży i zastanawiamy się, jak długo to
jeszcze potrwa – nauczeni doświadczeniem ostatniego kryzysu wszyscy podchodzą do tego bardzo ostrożnie. Ryzyko jest zawsze. Możemy znaleźć tyle
samo argumentów przemawiających za
dalszym tak dynamicznym wzrostem
rynku, jak i przeciw temu. Uważam, że
w 2017 r. czeka nas stagnacja, czyli sprzedaż utrzyma się na poziomie roku 2016.
A są jakieś zagrożenia na horyzoncie?
Mogą się pojawić jakieś problemy – wśród
nich chyba największym byłoby ponowne
wprowadzenie kontroli granicznej między państwami Unii i dodatkowej dokumentacji. To mogłoby natychmiast sparaliżować towarowy transport kołowy
w Europie. Mam jednak nadzieję, że do
tego jednak nie dojdzie. Zagrożeniem
jest tu też to, że takie ograniczenia mają
wyłącznie charakter decyzyjny, a decyzje te mogą zostać podjęte w bardzo
ograniczonym gremium, wpływ będą
miały na wszystkich.
Z pozostałymi utrudnieniami w dostępie
do rynku wprowadzanymi przez kolejne
państwa polskie firmy transportowe sobie z pewnością poradzą, bo już wiedzą,
jak to działa… Myślę, że pod wieloma
względami nasi przewoźnicy wyprzedzili swoich kolegów z Europy Zachodniej – lepiej planują, zarządzają, łatwiej
się dostosowują, mogą więcej znieść i są
bardziej elastyczni, dysponują świetnym
sprzętem. Jesteśmy mentalnie lepiej przystosowani do obecnych realiów rynku.
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Scania Polska: byliśmy bardziej aktywni
„Samochody Specjalne”: Jak Pan ocenia
uzyskane przez Scania Polska wyniki
sprzedaży samochodów ciężarowych
w roku 2016?
Harald Woitke: Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych wyników – poprawiliśmy nasz udział rynkowy i zdecydowanie przekroczyliśmy zakładane
wcześniej cele sprzedaży. Oczywiście
pomogła nam w tym ogólna sytuacja
panująca na polskim rynku transportowym. Przyznam, że po dobrym roku
2015 nie byłem przekonany, że tak duży wzrost może się jeszcze powtórzyć.
A zatem – zwiększenie udziału rynkowego na tak konkurencyjnym rynku jak
polski uważam za nasze duże osiągnięcie. Ważne jest również to, że nasi klienci
wciąż wykazują niesłabnące zainteresowanie pojazdami serii R, mimo że Scania nowej generacji jest już na rynku.
Zwiększenie poziomu sprzedaży wynikało bardziej z dążenia klientów do tego,
aby zaopatrzyć się jeszcze w modele
starych serii, czy raczej był to wynik
ogólnej koniunktury na rynku?
Nie mogę potwierdzić, że nasi klienci
kupowali samochody, chcąc wykorzystać „ostatnią szansę”. Dość wcześnie
zakomunikowaliśmy o produkcji dotychczasowych modeli jeszcze w roku
2017, równolegle z samochodami nowej generacji. Musimy jednak przyznać,
że wraz z dotychczasową serią R, której cykl produkcyjny dobiega końca,
udało się nam osiągnąć najwyższy poziom jakości. Mamy nowoczesny silnik
oraz nowoczesny układ napędowy dające
niskie zużycie paliwa i klienci cenią to,
często dając nam do zrozumienia, że są
bardzo zadowoleni z pojazdów Scania
obecnej generacji.
W ubiegłym roku byliśmy również nieco bardziej aktywni – zwiększyliśmy
liczbę handlowców działających w terenie, przykładaliśmy dużą wagę do
podtrzymywania dobrych relacji z dotychczasowymi klientami, ale również
poszukiwaliśmy nowych, starając się ich
przekonać do naszych pojazdów i usług.
Czy to znaczy, że Scania stała się bardziej agresywna w pozyskiwaniu nowych klientów?

danej marki. W przypadku pojazdów
Scania każdy z nich jest sprzedawany
z pakietem usług: finansowaniem fabrycznym, kontraktem obsługowym czy
systemem telematycznym.

Harald Woitke

,
dyrektor generalny
Scania Polska SA

Od lat oferujemy produkt wysokiej jakości, inwestujemy w nowe rozwiązania,
wspieramy naszych klientów rozbudowaną i dobrze działającą siecią serwisową – to stanowi o naszej przewadze.
Oczywiście jesteśmy na tyle elastyczni,
aby dostosować nasze działania do otoczenia biznesowego. W tym kontekście
rozszerzylismy naszą ofertę o nowe produkty i usługi dla klientów, które także
wnoszą swój wkład w ten dobry wynik.
Obecnie w procesie sprzedaży nie chodzi już o zwykłą sprzedaż ciężarówki
i później – przysłowiowego kompletu filtrów. Coraz większa część klientów decyduje się na kontrakty obsługowo-naprawcze, rośnie zainteresowanie naszym
systemem zarządzania flotą czy szkoleniami kierowców.
W coraz większym zakresie klienci chcą
też koncentrować się na prowadzeniu
biznesu, a odpowiedzialność za obsługę
floty przekazują nam. Z perspektywy
producenta wygrywa ten, kto wykaże
się większą elastycznością w dopasowaniu elementów całego pakietu do potrzeb klienta. Dla klienta liczy się bowiem
całkowity koszt w przeliczeniu na przejechany kilometr. Jeśli udowodnimy, że
możemy zaoferować niższy koszt jednostkowy i poprzemy to udokumentowaną jakością, to zwiększenie przychodów przestaje być problemem.
Myślę, że obecnie to właśnie pakiet
składający się z samochodu i związanych z nim usług różnicuje poszczególnych producentów i decyduje o sukcesie

Czego szukają zatem polscy klienci?
To, co można obecnie zaobserwować
w Polsce, to wyraźne przesunięcie czynnika decyzyjnego przy zakupach z technicznego, który oczywiście nadal jest
ważny, w kierunku ogólnej oceny ekonomicznej. W przeszłości pojazdy ciężarowe kupował klient, który potrafił
nimi jeździć, a czasem nawet naprawiać.
Obecnie może to być jego syn, który kupuje, analizując koszty w arkuszu kalkulacyjnym – jest ekonomistą.
Dlatego, aby rozwijać nasz biznes powinniśmy starać się zrozumieć nie tylko
potrzeby klientów, ale również prawa
rządzące otoczeniem biznesowym. Z tego
względu musimy jeszcze bardziej zbliżyć
się do naszych klientów i w pewnym zakresie wziąć odpowiedzialność za sukces ich biznesu. Pomaga nam w tym
niezawodność naszych samochodów, niskie zużycie paliwa oraz efektywne szkolenie kierowców.
Czy to znaczy, że producent nie tylko dostarcza środki transportu, ale bardziej
angażuje się w otoczenie biznesowe
swoich klientów?
Dzisiejszy oczekuje od nas, jako swojego partnera, że będziemy profesjonalistami. Znając jego potrzeby, wiemy,
jak należy skonfigurować pojazd ciężarowy, a klient oczekuje jedynie rzeczowego uzasadnienia wyboru. Coraz częściej za to otrzymujemy pytania dotyczące
pakietów usług, które pomogą sprawić,
że jego działalność stanie się bardziej
rentowna.
Dlatego w naszej ofercie znajduje się
wiele dodatkowych narzędzi, które pozwalają na optymalne dopasowanie pakietu rozwiązań do specyfiki realizowanych zadań transportowych. Co więcej
dajemy naszym klientom dostęp do realnych danych zebranych z drogi. Nasze
usługi pozwalają im na mierzenie i analizę działań floty. Dziś musimy lepiej rozumieć biznes i potrzeby klientów, aby
wspierać ich jeszcze skuteczniej.
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Sprzedaż naczep w 2016 r.
Dariusz Piernikarski

W ubiegłym roku w Polsce wzrost sprzedaży naczep i przyczep o dmc.
> 3,5 t wyniósł 22,9%. Do klientów trafiły 23 522 pojazdy, w tym 21 317
nowych naczep – było ich również o 22,7% więcej niż rok wcześniej.

ok 2016 na rynku samochodów
ciężarowych był najlepszym rokiem w historii branży. Utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza, słaba złotówka i wciąż niskie ceny
paliwa skłaniały do zakupów. Według
danych PZPM w 2016 r. w Polsce sprzedano 26 628 nowych ciężarówek – było
to więcej o 18,7% niż w 2015 r. W segmencie ciężkim (dmc. > 16 t) do klientów
przekazano 24 431 nowych pojazdów –
o 20,7% więcej niż rok wcześniej. Dominowały oczywiście ciągniki siodłowe.
Ich sprzedaż wzrosła o 23,7% w skali
roku do 21 037 szt. Ciągniki stanowiły
– aż trudno to sobie wyobrazić – 86,1%
całej sprzedaży nowych samochodów
w segmencie ciężkim.

5149
naczep EWT Truck & Trailer
Polska dostarczyło klientom
w 2016 r., a ponad 62% wszystkich
kupowanych w Polsce w 2016 r.
naczep chłodniczych, izoterm
i furgonów (1810 szt.)
wyprodukowano w firmie
Schmitz Cargobull

Przy tak dużym poziomie sprzedaży
ciągników siodłowych naturalnie należy
spodziewać się równie dobrych wyników
w branży naczepowej. Chociaż na początku 2016 r. oczekiwano, że korzystna
koniunktura gospodarcza utrzyma się
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nadal, to jednak większość specjalistów
z branży nie doceniła możliwości polskich
firm transportowych. Przeważnie ostrożnie zakładano rozwój rynku w dotychczasowym tempie (przypomnijmy, że wzrost
sprzedaży naczep w 2015 r. wyniósł
15,7% r/r). Rację mieli jednak ci, którzy
zakładali bardziej intensywną wymianę
naczep, zauważalne były również inwestycje w nowy tabor. W zasadzie wszyscy
producenci pojazdów ciągnionych obecni
na polskim rynku odnotowali wzrosty, jedynie w przypadku firm specjalizujących
się głównie w produktach dla branży budowlanej (wywrotki) zwiększenie sprzedaży było mniej odczuwalne lub nawet
odnotowano jej spadek (Inter Cars Feber
– spadek o 15%).
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3299
naczep dostarczył klientom Wielton SA, zostając
liderem w sprzedaży wywrotek; w ubiegłym roku
firma zwiększyła sprzedaż
naczep aż o 39,6%

Zaprezentowane w artykule dane
liczbowe podajemy za statystykami publikowanymi na stronach Polskiego Związku Producentów Motoryzacyjnych (PZPM)
i otrzymanymi od SAMAR. Chociaż zostały one przygotowane z wykorzystaniem danych pochodzących z Centralnej
Ewidencji Pojazdów MSWiA, to w zależności od źródła występują pewne rozbieżności liczbowe wynikające ze sposobu
ewidencjonowania pierwszych rejestracji (kody produktowe) i uwzględniania –
lub nie – pojazdów zarejestrowanych

czasowo. W naszym opracowaniu nie
uwzględniamy rejestracji czasowych, prosimy także o potraktowanie prezentowanych danych w sposób informacyjny,
mający na celu ukazać główne trendy,
a nie szczegółowe wyniki sprzedaży poszczególnych producentów.

Naczepy w Polsce na plusie
Według szacunków w 2016 r. sprzedaż naczep w Europie jeszcze nie przekroczyła rekordowych poziomów z lat

2007 i 2008. Zarejestrowano o ok. 7,4%
więcej naczep i przyczep (dmc. > 3,5 t)
– ponieważ w drugiej połowie sprzedaż
na największych rynkach zachodnioeuropejskich spadła, jest to nieco mniej
niż zakładano na początku 2016 r. (prognozowano wzrost o 9,3%). Największymi rynkami w Europie Zachodniej
okazały się Niemcy i Włochy. Skutki bre-

31,4%
wszystkich sprzedanych w Polsce w 2016 r. naczep kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych dostarczyło Pozkrone
– importer firmy Krone
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xitu w Wielkiej Brytanii były jeszcze
słabo odczuwalne. Po raz kolejny europejski park tych pojazdów przekroczył
2 mln szt. (szacunki międzynarodowej
agencji CLEAR monitorującej naczepowy
rynek w Europie).
W Polsce w roku 2016 do odbiorców
trafiło 21 317 naczep – było to o 22,7%
więcej niż rok wcześniej (sprzedano także
2170 przyczep o dmc. > 3,5 t). Przypomnijmy, że w roku 2015 sprzedano w sumie 17 378 naczep różnych typów – był
to wzrost sprzedaży o 15,7% w stosunku
do 2014 r. Podobnie jak w przypadku samochodów ciężarowych również sprzedaż przyczep i naczep w 2016 r. osiągnęła
swój historycznie najwyższy poziom.
Niestety, nie dysponujemy wynikami
sprzedaży w roku 2007, ale rok później,
gdy wielki kryzys dopiero się zaczynał,
sprzedano tylko 13 934 pojazdy.
Także w ubiegłym roku największym
zainteresowaniem cieszyły się naczepy
kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe –
w tej grupie produktowej odnotowano
wzrost o 31,1% i „kurtynówki” w liczbie
13 343 stanowiły 62,6% całej sprzedaży.
W dalszym ciągu transport dalekobieżny
ma wiodącą rolę na polskim rynku transportowym – udział naczep kurtynowych
i skrzyniowo-kurtynowych zwiększył się
bowiem o kolejne 4% w stosunku do
2015 r. Niestety – co zmartwiło wielu producentów – sprzedaż naczep samowyładowczych (wywrotek) nieco zmalała do
poziomu 2599 szt., a jest to 0,8% mniej
niż w 2015 r. Mimo początkowych nadziei
związanych z rozpoczęciem kolejnej fazy
inwestycji infrastrukturalnych, jak widać
branża budowlana wcale nie ruszyła…

Wykres 1.
Sprzedaż naczep
według typów
w 2016 r.

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

Dobrze szła sprzedaż w segmencie
naczep przeznaczonych do przewozu
ładunków w temperaturach kontrolowanych, zarejestrowano bowiem 2916
nowych pojazdów tworzących grupę naczep furgonowych (chłodnie, izotermy
i furgony uniwersalne). Było to o 21,6%
więcej niż w 2015 r. (wartości te są
orientacyjne ze względu na największe
rozbieżności w zakresie poziomu rejestracji chodni istniejące pomiędzy danymi producentów a tym, co publikuje
na swoich stronach PZPM). Sprzedano
również 1201 cystern i silosów, 385 naczep do przewozu kontenerów oraz 266
naczep niskopodwoziowych. Zestawienie
sprzedaży naczep z rozbiciem na najważniejsze rodzaje pojazdów przedstawia wykres 1.

Drobne przetasowania
wśród leaderów
W ubiegłym roku w Polsce najwięcej
naczep we wszystkich grupach produktowych sprzedała firma Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck
& Trailer Polska) – przekazano 5149 naczep (wzrost 21,1% r/r), co dało udział rynkowy na poziomie 24,2%. Nieco mniejszą
liczbę pojazdów – 5062 szt. – przekazało
swoim klientom Krone (polski importer
– Pozkrone) – udział w rynku 23,7%
(wzrost o 21,9%). Trzecie miejsce miał
Wielton – 3299 naczep (wzrost o 39,6%),
udział w rynku 15,5%. Największy polski
producent poprawił swoją pozycję o 2,6%.
Ostatnią firmą, która w ubiegłym roku

4.
miejsce
i udział w rynku
na poziomie
9,5% uzyskała
firma Kögel
Trailers (reprezentowana
w Polsce przez
Eurotrailers),
sprzedając
w sumie 2027
naczep
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Wykres 2. Sprzedaż naczep w 2016 r.
z podziałam na producentów: sprzedaż, udziały rynkowe i zmiana poziomu
sprzedaży 2016–2015

sprzedała w Polsce powyżej 1000 pojazdów, był Kögel (polski dystrybutor:
Eurotrailer) – 2027 naczep (wzrost sprzedaży o 25,7%, udział w rynku 9,5%).
Pierwszą piątkę o kolejności identycznej
jak w 2015 r. zamyka Kässböhrer ze
sprzedażą 883 pojazdów (wzrost sprzedaży o 59,4%, 4,1% udziału) – zestawienie wyników uzyskanych przez najważniejszych producentów pokazano na
wykresie 2. Natomiast strukturę sprzedaży pierwszej piątki ilustruje wykres 3.
Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy
wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (czyli naczepy kurtynowe, skrzyniowo-plandekowe i platformowe), to spośród sprzedanych 13 343 szt.
Krone dostarczyło 4191 naczep (udział

w tej grupie produktowej to 31,4%),
Schmitz Cargobull – 2991 (22,4%), Wielton – 1858 (13,9%), a Kögel – 1790
(13,4%). Ci czterej producenci od lat są
niekwestionowanymi liderami rynku,
w ubiegłym roku ich łączny udział w omawianej grupie produktowej wyniósł aż
81,8%. Do marek, których naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe w liczbie
ponad 200 trafiły do polskich klientów,
należą: Kässböhrer (724 szt.), Schwarzmüller (461 szt.), Berger (294 szt.).
Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni, izoterm i furgonów nadal jest niezagrożona (1810 szt., 62,1%
udziału w rynku), chociaż stale rośnie popularność chłodni marki Krone – nabywców znalazły 753 pojazdy (25,8%

Wykres 3. Struktura sprzedaży naczep w 2016 r. dla 5 najważniejszych producentów z rozbiciem
na typy. Oznaczenia naczep: NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe, NW – samowyładowcze
(wywrotki), CT+FT – chłodnie, izotermy i furgony, PT – podkontenerowe

udziału w rynku). Dane te wyraźnie pokazują dystans, jaki dzieli konkurencję
od dwóch liderów w tym segmencie.
Sprzedaż naczep samowyładowczych
nie zachwyca – sprzedano 2559 wywrotek, czyli o 0,8% mniej niż w 2015 r. Od
lat niekwestionowanym liderem w segmencie wywrotek jest Wielton (591 szt.),
ale Bodex dostarczył 456 pojazdów,
Kempf – 339, Schmitz Cargobull – 335,
Mega – 325, a Inter Cars (Feber) – 291.
Według danych opublikowanych przez
PZPM w 2016 r. sprzedano 2170 przyczep ciężarowych – w tym 1532 przyczepy
skrzyniowe, plandekowe (kurtynowe),
skrzyniowo-plandekowe oraz platformowe. Biorąc pod uwagę wyłącznie przyczepy o dmc. > 3,5 t, tradycyjnie prymat wiedli producenci specjalizujący się
w tej grupie produktowej. Liderem rynku
jest Wecon ze sprzedażą 388 szt., a Wielton sprzedał 346 przyczep.

Zdjęcia: © Producenci

Summary
In 2016 the polish semi-trailer market (new vehicles) increased by of
22.7% – up to 21 317 vehicles. Buyers typically were attracted by semicurtain and curtain trailers – 13 343
vehicles of this type were sold, what
accounted for 62,6% of total sales volume. This confirms the leading role
of international long-distance transport in the Polish transport market.
The significant growth in sales (2916
units) was also observed in the group
of reefers and isothermal trailers. The
sales of tippers decreased slightly
to the level of 2559 units. One can
mention the sales of 804 tanker and
silo vehicles, 385 container chassis
and 266 low-bed trailers.
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Naczepowy zawrót głowy
Dariusz Piernikarski

© EWT Truck & Trailer

Ubiegły rok również dla przedstawicieli producentów naczep
zakończył się wyjątkowo dobrze. Poprosiliśmy kilku przedstawicieli
branży o komentarz podsumowujący 2016 r.

Andrzej Dziedzicki:
Schmitz Cargobull – numer 1 w Polsce
Rok 2016 był dla większości producentów oraz dostawców naczep i przyczep wyjątkowo udany. Nasze osiągnięte
wyniki, nadzwyczaj duża dynamika sprzedaży, większe udziały rynkowe umocniły
pozycję marki Schmitz Cargobull na polskim rynku. Bycie leaderem jest dla EWT
Truck & Trailer – od lat oficjalnego Partnera Schmitz Cargobull – szczególnie
ważnym wyróżnieniem.
Warte podkreślenia jest ogromne
znaczenie rynku polskiego i pokładane
w nas oczekiwania. Jesteśmy drugim pod
względem wielkości rynkiem sprzedaży
dla marki Schmitz. Zarówno w Niemczech
na rodzimym rynku, jak i w Polsce marka
Schmitz Cargobull w roku 2016 umocniła pozycja leadera rynkowego. Sukces
osiągnęliśmy dzięki bardzo wysokiej satysfakcji klientów z jakości oferowanych
produktów oraz z jakości dostarczanych
usług sprzedażowych i serwisowych.
Biorąc pod uwagę pierwsze rejestracje
nowych naczep i przyczep ciężarowych,
jesteśmy na pierwszym miejscu z udziałem rynkowym 21,9%. Natomiast biorąc
pod uwagę tylko nowe naczepy, udział ten
jest jeszcze wyższy i kształtuje się na poziomie 24,1%, co oznacza, że co czwarta
naczepa rejestrowana w Polsce jest naczepą marki Schmitz (według PZPM zare-

Andrzej Dziedzicki

,
dyrektor handlowy firmy
EWT Truck & Trailer
Polska, generalnego
przedstawiciela Schmitz
Cargobull w Polsce

jestrowano 5149 nowych naczep Schmitz
Cargobull – przyp. red.). Podsumowując
rynek naczep w 2016 r. pod kątem typów istotnych z punktu widzenia marki,
tj. naczepy furgonowe, skrzyniowe i samowyładowcze, udział Schmitza wzrósł
do 27,5%. Możemy również pochwalić
się pierwszym miejscem na rynku, jeśli
chodzi o naczepy chłodnicze – nadal jesteśmy liderem w tym segmencie z udziałem 70,6%.
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Odnosząc się do dynamiki rynku, możemy mówić o prawie 23-procentowym
wzroście sprzedaży naczep, zarejestrowano 21 352 nowe pojazdy . Istotne, że
dynamika wzrostu sprzedaży naczep
Schmitz Cargobull była wyższa od średniej dla całego rynku o 2%, co dla naszej
marki jest bardzo pozytywne. Cieszymy
się i dziękujemy naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli, wybierając
nasze produkty.

| BIZNES |

Tomasz Kujawa: w Pozkrone cieszymy się z naszego rekordu
sza. Nasi konkurenci często próbują z nami
walczyć ceną, jednak ze słabym skutkiem.
W Pozkrone doceniamy każdą transakcję, dużych umów podpisaliśmy naprawdę niewiele, interesujące są dla nas
kontrakty, gdy klient w jednym zamówieniu kupuje, powiedzmy, 20 naczep,
nawet z różnymi terminami dostaw. Tego
typu transakcje są bardzo interesujące
pod względem opracowania logistycznego. Nie ukrywam też, że bardzo dużo
zawartych umów sprzedaży opiewało na
niewielkie liczby pojazdów, od 1 do 5
sztuk. Tak więc, żeby uzyskać sprzedaż
całkowitą na poziomie 5 tysięcy, to jak

przyp. red.). W ubiegłym roku sprzedaliśmy bardzo dużo chłodni, bo aż 766,
widać coraz większe zaufanie klientów
do tego produktu. Cieszy nas bardzo to,
że w ciągu ostatnich 5 lat Pozkrone podwoiło liczbę sprzedawanych chłodni
marki Krone.
Zauważamy coraz większe zainteresowanie klientów kontraktami z opcją
odkupu, tzw. buy-back. Na razie zapytania te pochodzą głównie od dużych
firm, dotyczą większych ilości pojazdów,
ale myślę, że w przyszłości ten rodzaj
sprzedaży stanie się standardem. W przeciwieństwie do branży samochodów cię© D. Piernikarski

Tendencja wzrostowa w sprzedaży naczep była wyraźnie zarysowana jeszcze
w roku 2015, a na początku 2016 mieliśmy już spory portfel zamówień – dobrą
koniunkturę można było zatem przewidzieć. Stabilny wzrost poziomu zleceń
transportowych, czyli po prostu praca dla
firm transportowych, była najważniejszym czynnikiem, który spowodował
wzrost popytu na naczepy. Tak duża
liczba sprzedanych naczep w Polsce to
pewna prawidłowość – z podobnym zjawiskiem mieliśmy przecież do czynienia
w roku 2007. Podejrzewam, że czeka
nas teraz okres redukcji popytu, mam
przy tym nadzieję, że nie na taką skalę
jak w latach 2008 i 2009. Będziemy bardzo zadowoleni, gdy sprzedaż w 2017 r.
utrzyma się na podobnym poziomie, jak
w roku 2016. Chociaż prognozowanie wyników całego roku pod koniec stycznia to
jak wróżenie z fusów… Na razie cieszymy
się z naszego rekordu, chociaż na horyzoncie widać już symptomy w związku
z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej
– wzrostem inflacji, cen paliwa, co niekorzystnie wpłynie na oferty leasingowe,
a w efekcie na sprzedaż naczep.
Przyznam, że planując sprzedaż na początku roku 2015 w kontekście prognozy
naszych zamówień, udało się nam określić wynik finalny na koniec roku z dość
dużą precyzją. W prognozach na rok 2016
nie udało nam się „wstrzelić” w wynik
końcowy i w ciągu roku musieliśmy korygować nasze zamówienia, gdyż nie doszacowaliśmy naszej sprzedaży o jakieś
10–15%. Co istotne, mimo że Krone podniosło pod koniec roku minimalnie ceny
swoich pojazdów, to nasi klienci w dalszym ciągu darzą produkty tej marki
dużym zaufaniem, czego dowodem jest
właśnie wysoki poziom sprzedaży. Z drugiej strony, patrząc na podwyżkę z ekonomicznego punktu widzenia, zwiększenie ceny produktu przy bardzo dużym
popycie jest czymś zupełnie normalnym
i uzasadnionym. Producent wykorzystał
swoje prawa – my to rozumiemy i szanujemy decyzję Krone. Polska jest drugim
rynkiem dla Grupy Krone i pierwszym
rynkiem eksportowym, choć zapewne
w Niemczech sprzedaż naczep marki
Krone jest co najmniej dwukrotnie wyż-

Tomasz Kujawa

widać, musieliśmy włożyć w to sporo
pracy. Ale my w Pozkrone od zawsze
działamy bardzo wydajnie. Większość
zakupów to było odnowienie posiadanego taboru, jeśli klienci zwiększali swój
stan posiadania, inwestując w nowe naczepy, to bardzo delikatnie. Dominowała zdecydowanie wymiana floty.
Wiodącym produktem są w naszej
ofercie oczywiście typowe naczepy kurtynowe, za drugi wiodący produkt uznałbym naczepy kurtynowe typu mega. Są
oczywiście klienci zainteresowani rozwiązaniami bardziej specjalistycznymi,
jak np. coil-muldy (naczepy do przewozu
stali w kręgach z wnęką w podłodze –

,
członek zarządu
i dyrektor sprzedaży
Pozkrone – wyłącznego
przedstawiciela
Krone w Polsce

żarowych wynajem długoterminowy jest
u nas jeszcze mało popularny – nawykiem polskiego przewoźnika jest to, aby
być właścicielem naczepy i po okresie
leasingu korzystnie ją sprzedać. Branża
naczepowa jest nadal bardzo czuła na
cenę zakupu. Walczymy o każdego klienta – decyduje jakość, rozpoznawalność marki, wielość dostępnych opcji.
Decydują po prostu niuanse.
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Tomasz Balcerzak: ogromny sukces Wieltonu w 2016 r.
Zaledwie siedem miesięcy po otwarciu
nowego obiektu podczas targów w Hanowerze zaprezentowaliśmy Curtain Master – pierwszą naczepę testowaną w CBR.
Ubiegły rok był dla Wieltonu kolejnym
rokiem w dalszym zacieśnianiu współpracy ze środowiskiem naukowym. Na
wydziale mechaniczno-technologicznym
Politechniki Śląskiej uruchomiliśmy patronacki kierunek studiów – jedyny w kraju,
na którym kształcić się będą specjaliści
z zakresu projektowania przyczep i na-

szłość. Dobra koniunktura utrzymuje się
na wszystkich kluczowych rynkach Grupy
Wielton. Oficjalne przewidywania rynkowe potwierdzają wzrosty na poziomie
ok. 3–5% na większości rynków europejskich, a pierwsze tygodnie i spływające
do nas zamówienia potwierdzają, że
realny wzrost może być jeszcze większy.
Stabilizacja gospodarcza pozytywnie
wpływa także na koniunkturę na Wschodzie, gdzie wzrost liczby sprzedanych wyrobów jest jeszcze wyższy w porównaniu

Tomasz Balcerzak

,
dyrektor handlowy
Wielton SA

© Wielton

W roku 2016 rynek naczep i przyczep
w Polsce wzrósł o 23%. Na tak dobry wynik złożyło się kilka czynników, wśród
których największy wpływ ma kontynuacja dobrej passy polskich firm transportowych. Krajowi przewoźnicy konkurują nie tylko ceną, a coraz częściej
zakresem i jakością świadczonych usług
i są coraz częściej doceniani w całej Europie. Przekłada się to na rozwój rynku,
a w ślad za tym na rosnące zapotrzebowanie na nowe ciągniki siodłowe i naczepy. Również istotne jest to, że w roku
ubiegłym zasadniczej zmianie nie uległy
przepisy dotyczące transportu w Europie,
co korzystnie wpływa na perspektywy dalszego rozwoju rynku naczep. Równoległym trendem rynkowym jest profesjonalizacja sprzedaży naczep używanych,
która coraz częściej stanowi integralną
część umów zakupu i finansowania nowych produktów przez klientów.
Ubiegłoroczny wynik w Polsce był dla
Wieltonu ogromnym sukcesem. Dzięki
konsekwentnie realizowanej polityce spółka wzrosła o niemal 35% r/r, co umożliwiło zwiększenie udziału w rynku do niemal 16% i umocnienie pozycji w pierwszej
trójce liderów rynku europejskiego. Poprawa wyników była efektem zarówno
szerokiej gamy produktów dopasowanych do potrzeb polskich klientów, jak
i ciągłego udoskonalania jakości i procesów w naszej firmie.
Poza wspomnianym już wzrostem
w Polsce, we Włoszech marki grupy Wielton Viberti i Cardi zwiększyły sprzedaż
o 60% w relacji r/r. W obu przypadkach
były to wyniki znacznie lepsze niż średnia całej branży. Pozycję lidera w sektorze naczep utrzymała także francuska
spółka Fruehauf, która ma ponad 20%
udziału w lokalnym rynku. Poprawę wyników sprzedażowych odzwierciedlają
również wyniki finansowe – rok 2016
całej Grupy był bardzo udany. W ubiegłym roku poprawiliśmy także wycenę
giełdową spółki Wielton SA. Na początku
stycznia 2016 r. pojedyncza akcja była
wyceniana na 7,20 zł, by pod koniec
grudnia osiągnąć wartość 13,25 zł.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla rozwoju firmy było otwarcie w lutym ub. r.
centrum badawczo-rozwojowego w Wieluniu – jednego z dwóch takich w Europie.

czep. Wierzymy, że za kilka lat najzdolniejsi inżynierowie dołączą do naszego
zespołu, a już dziś w naszym centrum badawczo-rozwojowym mogą odbywać praktyki i staże i korzystać z najnowocześniejszych dostępnych technologii.
Naszym zdaniem sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie pozostaje stabilna i z optymizmem patrzymy w przy-
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z ubiegłym rokiem. W przypadku rynku
polskiego po wyśmienitym wyniku roku
ubiegłego nie oczekujemy kontynuacji
wzrostu na poziomie 20%. Spodziewamy
się stabilizacji rynku lub niewielkiego
wzrostu. Niezależnie od sytuacji Wielton planuje dalsze umocnienie pozycji
w pierwszej trójce liderów i wzrost sprzedaży oraz udziałów w rynku krajowym.
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Thomas Heckel:
klienci doceniają Kögel Trailers

Thomas Heckel

,
dyrektor zarządzający
Kögel Trailers

Firma Kögel Trailers w ubiegłym roku
odnotowała znaczący wzrost sprzedaży
pojazdów nowych w porównaniu z rokiem 2015. W okresie od stycznia do
grudnia 2016 r. sprzedano ponad 17%
pojazdów więcej, podczas gdy średnia
stopa wzrostu rynku europejskiego wyniosła nieco poniżej 10%. Sukces ten
jest związany z uznaniem przez klientów sprawdzonej jakości naczep Kögel
i zwiększonej aktywności firmy na rynku
europejskim. Tym samym Kögel Trailers
w istotny sposób wzmocnił swoją pozycję na 3. miejscu wśród producentów naczep, zarówno w Niemczech, jak i na
całym rynku europejskim.
W Polsce w okresie od stycznia do
grudnia zarejestrowano o 25,7% więcej
(według danych PZPM – przyp. red.) naczep i przyczep marki Kögel w porównaniu z rokiem 2015. Tu także wzrost sprzedaży był większy niż średnia dla całego
polskiego rynku (22,7% – przyp. red.).
Udział rynkowy Kögel Trailers w Polsce
wynosi obecnie 9,5% dzięki sprzedaży
2027 nowych naczep.

Rok 2017 również zaczął się dla nas
bardzo pozytywnie, między innymi jedna
z polskich firm prowadzących wynajem
naczep zamówiła u nas aż 1100 pojazdów. O realizacji tego olbrzymiego zamówienia będziemy oczywiście informować na bieżąco.
W ubiegłym roku Kögel wprowadził
na rynek wiele interesujacych nowości,
wśród nich warto wymienić rodzinę
Lightplus, będących całkowicie nową
koncepcją w konstrukcji naczep. W naczepach Lightplus zastosowano nową,
lekką ramę główną, zmodyfikowano koncepcję zewnętrznej ramy pomocniczej,
naczepa porusza się na osiach własnej
produkcji – Kögel KTA. Nowa jest też konstrukcja nadwozia, zastosowano m.in.
klejoną podłogę. Łączenie elementów
podwozia realizowane jest w zmodyfikowanym procesie technologicznym. Jesteśmy przekonani, że ten pojazd zoptymalizowany pod kątem maksymalnej

ładowności stanie się w niedalekiej przyszłości naszą standardową propozycją,
ponieważ ekologia i ekonomika eksploatacji zostały w tym przypadku idealnie
połączone.
W bieżącym roku Kögel nadal będzie
rozszerzać swoją ofertę „wokół naczepy”:
usługi warsztatowe, telematyka, kontrakty obsługowe, finansowanie itp. Będziemy także kontynuować naszą strategię rentownego wzrostu.
Dzięki współpracy z grupą DBK mamy
od lat bardzo silnego partnera w Polsce.
Wraz z mianowaniem w styczniu 2017
Krystiana Smolskiego na dyrektora sprzedaży regionu wschodniej i północnej Europy (Sales Manager for Eastern and
Nothern Europe) dokonaliśmy restrukturyzacji organizacji sprzedaży i obecnie
możemy zapewnić jeszcze lepsze i intensywniejsze kontakty z naszymi klientami działającymi w tym regionie. Krystian Smolski będzie również kontaktować
się z kluczowymi klientami w Polsce i przygotowywać dla Grypy DBK analizy specyficznych potrzeb dotyczących portfolio produktowego firmy Kögel dla firm
transportowych i budowlanych.
Z jednej strony nasi klienci doceniają
jakość pojazdów zaprojektowanych i zbudowanych w Niemczech oraz innowacyjność marki Kögel, z drugiej zaś rozpoznają pasję, z jaką nasi pracownicy
podchodzą do swoich zadań produkcyjnych. Satysfakcja klientów jest naszym
najważniejszym celem, dlatego termin
„jakość” to nie puste słowo, ale realna
obietnica! Każda z wyprodukowanych
naczep jest badana pod względem jakości
i bezpieczeństwa, zanim opuści naszą
fabrykę. Dostarczamy nowoczesne pojazdy i zapewniamy również nowoczesne
standardy. Inne silne strony marki Kögel to najwyższa jakość obsługi klienta,
wieloletnie doświadczenie i kompetencje, dobrze dopasowany program w zakresie produktów i usług.
Mówiąc o perspektywach, zauważmy,
że europejski rynek naczepowy jest bardzo
nasycony i każdy producent musi dokładać wszelkich starań, aby utrzymać i zwiększyć swoją sprzedaż czy pozycję rynkową.
My oczywiście obserwujemy działania
naszych konkurentów i gdy zachodzi potrzeba – odpowiednio korygujemy nasze
działania. Kögel jest obecnie trzecim producentem w Europie, ale chętnie zmniejszymy dystans dzielący nas od dwóch
największych graczy na rynku.
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Ponadgabaryty –
zmiany w prawie
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców
Transportu Nienormatywnego (OSPTN) stawia sobie
za cel działanie na rzecz znormalizowania w Polsce
wymogów prawnych dotyczących przewozów
nienormatywnych oraz wprowadzenia zmian
w ustawie o ruchu drogowym.

Łukasz Chwalczuk
rzedstawiamy opisy projektów
złożonych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIiB)
oraz plany stowarzyszenia OSPTN na
bieżący rok.

Zmiany w zakresie pilotażu
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o ruchu drogowym mianem pilota określa się osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa
oraz minimalizację utrudnień w ruchu
drogowym w czasie przejazdu pojazdu
nienormatywnego. Pilot podczas wykonywania swoich czynności może wydawać polecenia lub sygnały uczestnikowi
ruchu lub innej osobie znajdującej się na
drodze na takich samych zasadach jak
policja, funkcjonariusz Straży Granicznej, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego lub strażnik gminny (miejski).
Ustawa o ruchu drogowym teoretycznie daje pilotowi bardzo duże możliwości w zakresie kierowania ruchem.

Niestety jak się okazuje w praktyce,
uczestnicy ruchu albo nie wiedzą, jak zachować się na drodze podczas przejazdu
transportu nienormatywnego, albo najzwyczajniej w świecie nie honorują sygnałów wydawanych przez pilotów. Jedną
z przyczyn takiego ignorowania pracy
pilota, który ma obowiązek zapewnić
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, są
zbyt niskie standardy warunków technicznych pojazdów pilotujących, brak
ujednoliconych reguł dotyczących oznakowania tych samochodów oraz brak
możliwości wyświetlania znaków drogowych przez pojazd pilotujący, takich
jak zakaz wyprzedzania lub uwaga niebezpieczeństwo.
W odróżnieniu od policjantów kierujących ruchem np. na skrzyżowaniach lub
osób przeprowadzających dzieci przez
przejścia dla pieszych praca pilota kierującego pojazdem pilotującym w znacznej
części wykonywana jest w ruchu. O ile
policjant na skrzyżowaniu jest w stanie
w sposób jasny i klarowny wydawać po-
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lecenia pozostałym uczestnikom ruchu,
o tyle w przypadku pilotów, którzy poruszają się z tyłu pojazdu nienormatywnego z prędkością np. 70 km/h, kontakt z pozostałymi użytkownikami dróg
jest utrudniony. Aktualna tablica informująca o szerokości ładunku jest przez
kierowców ignorowana, co więcej, statystyczny Polak nie wie, jaka jest normatywna szerokość ciężarówki, więc
trudno jest mu ocenić, czy np. 4,5 m
szerokości to dużo czy mało. Minimalistyczne wymogi w zakresie wyposażenia
pojazdów pilotujących także nie służą
bezpieczeństwu w ruchu drogowym, albowiem tzw. koguty, czyli żółte światła
umieszczone na dachu, są mylnie klasyfikowane do pojazdów zarządcy drogi,
jak np. piaskarki.
Dlatego też OSPTN od ponad roku
stara się nakłonić przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
do podjęcia stosownych kroków, aby:
• stan techniczny, wyposażenie i ujednolicone oznakowanie pojazdów pi-

.eu
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lotujących było kontrolowane przez
diagnostów na stacjach kontroli pojazdów,
• pilot mógł wydawać polecania innym uczestnikom drogi za pomocą
świetlnej tablicy informacyjnej przez
wyświetlanie kilku podstawowych
znaków drogowych – np. zakaz wyprzedzania,
• protokół kontroli wymiarów ładunku
był podpisywany przez pilota oraz kierującego pojazdem nienormatywnym,
co ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nowa definicja naczep modułowych
Nie od dziś wiadomo, że polskie prawo
nie nadąża za zmianami technologicznymi wprowadzanymi przez producentów sprzętu wykorzystywanego w transporcie drogowym. Najnowocześniejszy
sprzęt modułowy, który może być dowolnie konfigurowany – dzięki czemu
znacząco obniża się oddziaływanie masy
całkowitej pojazdu na nawierzchnię drogi
– przegrywa z przestarzałymi i niekorelującymi z możliwościami technologicznymi przepisami. Okazuje się bowiem,
że połączenie dwóch wózków modułowych jest w Polsce nielegalne. Powstaje
zatem pytanie, jak dostarczyć np. generator do nowo budowanego bloku energetycznego w Opolu, skoro polskie prawo
„zabrania” korzystania z nowoczesnego
sprzętu tylko z tej przyczyny, iż jest on
łączony z kilku części składowych. Polscy
przewoźnicy zainwestowali setki milionów złotych w nowoczesny sprzęt wyprodukowany przez światowych potentatów, ale zmuszeni są rejestrować go za
granicą, np. w Niemczech, gdyż naczepy
modułowej składającej się z 3 lub 4 wózków (łącznie kilka lub kilkanaście osi), nie
da się w Polsce zarejestrować. OSPTN
poświęciło setki roboczogodzin na spotkaniach, opiniach i konsultacjach, m.in.
z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, mających na
celu stworzenie nowej definicji naczep
modułowych. Aktualnie procedowany
projekt ustawy o ruchu drogowym zawiera propozycję tej definicji, aczkolwiek
nadal konieczne jest jeszcze doprecyzowanie szczegółów. Dlatego też współpraca producentów naczep z ich użytkownikami (firmami transportowymi)
w ramach OSPTN jest tak ważna i miejmy nadzieję skuteczna.

Zezwolenia
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w procedowanym właśnie
projekcie ustawy o ruchu drogowym postanowiło wybiórczo i wyjątkowo subiektywnie podejść do tematu poprawy
przepisów związanych z przejazdami pojazdami nienormatywnymi. Można by
rzec, że luki prawne, które przeszkadzają
organom kontrolnym w przeprowadzaniu kontroli na drodze oraz skutecznym
nakładaniu kar, zostały dostrzeżone przez
MIiB i już podjęto w tym kierunku odpowiednie działania. Niestety okazuje
się, że wieloletnie nawoływanie branży
transportowej m.in. o zmianę systemu
nakładania kar z obecnego „pakietowego” na proporcjonalny pozostaje bez
odpowiedzi zarówno ze strony poprzedniego, jak i obecnego rządu. Prośby producentów naczep specjalistycznych dotyczące stworzenia precyzyjnej definicji
naczepy modułowej także spychane są
na dalszy plan. Nawet sygnały sądów
administracyjnych oraz opinie doświadczonych przedstawicieli inspektoratów
transportu drogowego, ewidentnie wskazujące na potrzebę przeprowadzenia zamian, są pomijane lub co najmniej odkładane w czasie. Dlatego też w bieżącym
roku OSPTN będzie kładło nacisk na
wzmożenie prac nad nowelizacją przepisów związanych z transportem nienormatywnym. Jesteśmy przekonani, że
dzięki współpracy z europejskimi partnerami, zrzeszonymi w stowarzyszeniu
ESTA (European Association for Abnormal Transport and Mobile Cranes), polskie
przepisy zostaną dostosowane do współczesnych norm i potrzeb rynku.

Ułatwienia dla dźwigów
Od wielu, wielu lat właściciele dźwigów zmagali się z ogromnym problemem związanym z naciskami osi żurawi
samojezdnych. Współcześnie produkowane
jednostki mają stosunkowo duże naciski
osi, które standardowo w tego typu pojazdach wynoszą 12 t na oś. W styczniu
2016 r. w ramach OSPTN powstała sekcja
dźwigowa, która pomimo tak krótkiego
czasu funkcjonowania może pochwalić
się pierwszymi sukcesami, a mianowicie w aktualnie procedowanym projekcie zmiany ustawy o ruchu drogowym
znalazły się przepisy, które podobnie
jak w przypadku autobusów, zwalniają

dźwigi z przepisów dotyczących nacisków
osi w zakresie ich technologicznej normy
wynoszącej 12 t. Oznacza to w praktyce, że dźwigi 5-osiowe, które nie przekraczają 60 t masy całkowitej, pomimo
12 t nacisku na oś będą mogły poruszać
się po polskich drogach na podstawie
stałych zezwoleń kat. V lub VI. Jest to
ogromne ułatwienie dla branży dźwigowej, która latami zmagała się z korupcjogennymi zachowaniami służb kontrolnych, wykorzystujących nieżyciowe
przepisy dotyczące poruszania się tego
typu specjalistycznym sprzętem.
Sekcja dźwigowa OSPTN nadal będzie
pracować nad stworzeniem nowej kategorii zezwoleń dla żurawi samojezdnych,
aby umożliwić przejazd cięższych dźwigów
także na podstawie stałych zezwoleń
obejmujących wszystkie drogi w Polsce.

Spotkania i szkolenia
W bieżącym roku OSPTN przeprowadzi kilka spotkań, które będą miały na
celu zwiększanie wiedzy dotyczącej
transportu nienormatywnego. Na początku stycznia w Poznaniu i Opolu odbyły się szkolenia merytoryczne w zakresie prawnych uwarunkowań uzyskania
zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi, odpowiedzialności przewoźnika, kierowcy, nadawcy i spedytora
w zakresie braku odpowiedniego zezwolenia, a także ubezpieczeniowych konsekwencji z tym związanych. 10 marca br.
w Ołtarzewie odbędzie się Walne Zgromadzenie członków OSPTN, podczas którego podjęte zostaną decyzje dotyczące
dalszych prac i działań stowarzyszenia
oraz wybrany zostanie nowy skład zarządu OSPTN na lata 2017–2020.
Jesienią będziemy gospodarzami ESTA
Meeting Kraków 2017 – europejskiego
zjazdu największych firm oraz stowarzyszeń z całej Europy. Przedstawiciele
niemieckiego stowarzyszenia BSK, holenderskiego TLN, angielskiego HTA
oraz wielu innych już potwierdzili swój
udział w spotkaniu.

Łukasz Chwalczuk – wspólnik
w kancelarii prawnej Iuridica, prezes
zarządu OSPTN, ESTA Transport
Section Executive
Zdjęcie: © Iuridica
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MAN Truck & Bus Polska 25 stycznia zorganizował doroczną
konferencję prasową, podsumowującą wyniki roku 2016
w zakresie sprzedaży samochodów ciężarowych, autobusów,
części zamiennych i usług serwisowych.

Dariusz Piernikarski

© MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus Polska
podsumowuje rok 2016
onferencja odbyła się w wagonie
konferencyjnym dopiętym do składu
pociągu Warszawa–Kraków. Było
to bardzo zręczne nawiązanie do historycznych związków firmy MAN z Polskimi Kolejami Państwowymi. Od 1936 r.
w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie rozpoczęto budowę
wagonów motorowych Luxtorpeda, do
napędu których służyły po 2 silniki wysokoprężne MAN-Diesel o mocy 125 KM
(92 kW) każdy. Luxtorpeda mogła rozwijać zawrotną jak na ówczesne czasy
prędkość przejazdową 115 km/h.
W pociągu o najważniejszych wydarzeniach dla firmy w Polsce opowiadali:
prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska

Piotr Stański, dyrektor ds. sprzedaży pojazdów ciężarowych na rynku polskim
Bernard Wieruszewski oraz odpowiadający za sprzedaż autobusów Krzysztof
Gawroński.
Wszystkie cytowane dane liczbowe
zaczerpnięto z informacji otrzymanych
w trakcie konferencji.

Podsumowanie roku
Niestety w roku 2016 firma MAN
Truck & Bus Polska nie obroniła pozycji lidera sprzedaży. Chociaż w sumie
dostarczono klientom 4691 samochodów o dmc. > 6,1 t (o 12,1% więcej niż
w 2015 r.), to rezultat ten dał drugie
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miejsce z udziałem w rynku wynoszącym
17,8%. Do zajmującej czołową pozycję
firmy DAF Trucks zabrakło zaledwie 116
ciężarówek.
W segmencie ciężkim (> 16 t dmc.)
dostarczono 4209 samochodów (więcej
o 13,9% r/r, udział w rynku 17,2%).
MAN znalazł się na czwartej pozycji w tej
grupie produktowej za DAF-em, Volvo
i Scanią. Tradycyjnie MAN jest najchętniej kupowaną marką samochodów ciężarowych segmentu średniego o dmc.
pomiędzy 10,1 a 15,9 t – w ubiegłym
roku zrealizowano 444 zamówienia, co
w efekcie dało udział w tym segmencie
na poziomie aż 46,3%. Najgroźniejszy
rywal – firma Iveco – sprzedała tylko
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Zespół MAN Truck & Bus Polska podczas
konferencji prasowej w wagonie konferencyjnym 25 stycznia 2017 r. na trasie Warszawa
– Kraków (od lewej): Grzegorz Rogalewicz,
dyrektor ds. sprzedaży samochodów dostawczych, Marta Stefańska, koordynator do spraw
komunikacji, Bartłomiej Ciemiński, dyrektor
ds. serwisu, Tomasz Łotocki, regionalny
dyrektor sprzedaży, Bernard Wieruszewski,
dyrektor ds. produktu i sprzedaży ciężarówek,
Piotr Stański, prezes zarządu, Aneshree
Naidoo, członek zarządu, Beata Galas,
dyrektor ds. marketingu, Krzysztof
Gawroński, dyrektor ds. produktu
i sprzedaży autobusów

201 szt. (21,0%), a zajmujący trzecią
pozycję Mercedes-Benz – 194 (20,2%).
W segmencie lekkim (6,1–10 t dmc.)
bezwzględnie dominuje Iveco (720 szt.,
aż 80,5% udziału w rynku), natomiast
MAN ze sprzedażą 33 pojazdów znajduje
się na drugim miejscu ex aequo z Mercedes-Benz (3,7% rynku).

W grupie autobusów o dmc. > 8 t
spółka wypadła gorzej niż w 2015 r.,
sprzedając tylko 96 pojazdów (w 2015 r.
– 148 szt.), uzyskując łącznie 8,1% udziałów w rynku. W listopadzie 2016 r. zrealizowano dostawę 56 autobusów turystycznych MAN Lion’s Coach R07 dla

reklama

Ministerstwa Obrony Narodowej. Był to
największy kontrakt na dostawę autobusów turystycznych w historii MAN
Truck & Bus Polska – w polskiej armii
jeżdżą obecnie 103 autobusy MAN Lion’s
Coach. 25 autobusów tego typu przekazano również polskim firmom przewozowym. Ogólnie była to rekordowa
liczba autobusów turystycznych MAN
dostarczonych w ciągu roku do klientów
MAN Truck & Bus Polska.
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W grudniu 2016 r. zrealizowano dostawę 8 autobusów międzymiastowych
MAN Lion’s Intercity R60 dla PKS Białystok. Tym samym firma w bardzo efektowny sposób wkroczyła z nowym produktem (premiera miała miejsce na
wrześniowych targach IAA 2016) na
polski rynek autobusów międzymiastowych i uzyskała istotny wzrost udziału
w polskim rynku autobusów międzymiastowych (niemal 20%).
Sprzedaż pojazdów używanych od
kilku lat utrzymuje się na bardzo dobrym
poziomie. W 2016 r. MAN TopUsed sprzedał 1040 samochodów używanych (23,2%
więcej niż w 2015 r.) i aż 80 autobusów.

Piotr Stański

,
prezes zarządu MAN
Truck & Bus Polska

Sprzedano także 1475 kontraktów
serwisowych (wzrost o 30,4%) – aktualnie z aktywnymi kontraktami serwisowymi porusza się 2878 ciężarówek MAN
należących do polskich przewoźników.
Zawarto również 2148 wydłużonych gwarancji i 1358 porozumień Service Care.
Sprzedaż całkowita części zamiennych
wzrosła o 12%, zbliżając się do poziomu
180 mln zł, a sprzedaż całkowita serwisów (bez części) należących do sieci importera wzrosła o 19%, osiągając wartość ok. 31,5 mln zł.

Nowe pojazdy Truckonology
Generation
W ubiegłym roku dokonano odświeżenia gamy pojazdów MAN Trucknology
Generation. Najważniejszym wydarzeniem produktowym było oczywiście wprowadzenie na rynek nowego dostawczego
modelu MAN TGE (premiera światowa).
Oprócz tego w samochodach ciężarowych
MAN wprowadzono silniki spełniające
wymagania Euro VI faza c (niejako przy
okazji zwiększone zostały nastawy mocy
w TGX/TGS). Pojawiła się nowa generacja skrzyń biegów (TGX/TGS), odświeżono

W roku 2016 sprzedaż samochodów ciężarowych powyżej 6 t
osiągnęła bardzo wysoki poziom.
W sumie 26 300 samochodów to
jest historycznie najwyższy wynik, jaki kiedykolwiek został zarejestrowany na polskim rynku.
Poprzednio było to 22 500 w roku
2007. Liczymy na to, że jednak
historia się nie powtórzy i w roku
2017 załamania rynku nie będzie. Myślę, że wszyscy producenci i firmy transportowe wyciągnęli wnioski i taka sytuacja jak
wówczas się nie powtórzy.
MAN Truck & Bus ukończył rok
na bardzo dobrym drugim miejscu i w zasadzie historia nic nowego nam nie przyniosła, bo od
12 lat jesteśmy w absolutnej czołówce, zajmując pierwsze lub
drugie miejsce.

nieco wygląd zewnętrzny i wewnętrzny
kabin, wprowadzono nowy system infotainment. Ważną nowością jest ciągnik
MAN EfficientLine 3 spalający o 6,35%
paliwa mniej niż poprzedni model i 18%
mniej niż wersja standardowa. Dla bardziej wymagających i zasobnych przewoźników atrakcyjną propozycją jest
ekskluzywnie wykończony model MAN
TGX PerformanceLine.

Plany na rok bieżący
W bieżącym roku firma zamierza
w dalszym ciągu pomagać swoim klientom w redukcji całkowitego kosztu własności i użytkowania pojazdu. Głównym
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narzędziem będą udoskonalone modele
TGX EfficientLine 3 (trzecia generacja).
Firma przygotowuje się do szerszego
oferowania na rynku polskim hybrydowych autobusów miejskich Lion’s City
Hybrid spalających do 30% paliwa mniej.
Oferowane będą również różne wersje
nowego autobusu Lion’s Intercity – jest
to autobus międzymiastowy szczególnie dopasowany do potrzeb polskiego
rynku, np. w wersji o długości 13,25 m
może mieć do 63 miejsc siedzących.
W MAN Truck & Bus niezmiennie
dużą uwagę zwraca się na niezawodność
pojazdów, wysoki standard usług oraz jakość części zamiennych. W bieżącym
roku nadal oferowane będą atrakcyjne
pakiety kompleksowych usług (kontrakty
serwisowe MAN Service Comfort oraz
Service ComfortSuper, kontrakty na
obsługę ogumienia Michelin Solutions,
systemy telematyczne MAN Telematics,
programy obsługowe Service Care oraz
Connected Coodrive). Kontynuowane będą
kampanie serwisowe „Dobre roczniki”
skierowane do użytkowników pojazdów
starszych, a na oryginalne części zamienne
MAN zakupione i zamontowane w Autoryzowanej Stacji Serwisowej będzie
obowiązywała 2-letnia gwarancja.
Cała sieć MAN Truck & Bus Polska
w 2017 r. będzie przygotowywać się do
rozpoczęcia sprzedaży i obsługi nowych
modeli TGE. Firma liczy na pozyskanie
wielu klientów chcących dysponować
samochodem dostawczym, którego rodowód wywodzi się z branży ciężarowej, a zaplecze obsługowe to profesjonalna sieć serwisowa MAN. Rozpoczęcie
dostaw pierwszych TGE zaplanowano
na czerwiec, polska premiera tego modelu przewidziana jest na wrzesień br.
W 2017 r. spółka Volkswagen Truck
& Bus będzie również wdrażać zaprezentowaną na ubiegłorocznych targach
IAA internetową platformę wymiany danych RIO. Jest to rozwiązanie działające w chmurze danych, łączące w sobie
różne źródła informacji i pozwalające na
zaawansowane i użyteczne ich analizy.
Na platformie RIO mogą ze sobą współpracować różne marki i różne systemy
– istotą jest możliwość integracji danych. Odbiorcami są wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw: nadawca, przewoźnik i klient–odbiorca.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Czternasta odsłona kampanii
„Dobry Beton”
Katarzyna Biskupska

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, założone w 1999 r., jest
organizacją zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza
technicznego i technologicznego tej branży. Od czternastu lat stowarzyszenie jest
organizatorem Kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”.

Gala finałowa

elem kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton” jest promowanie wszystkich producentów, którym zależy
na podnoszeniu standardów produkcji,
dbaniu o środowisko naturalne, a przez
te działania również o zadowolenie klienta.
Dzięki tej akcji udało się uporządkować
funkcjonowanie zakładów produkujących
beton towarowy oraz wyróżnić przedsiębiorstwa godne naśladowania, nowocześnie zarządzane, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników, a także troszczące
się o środowisko zarówno w obrębie produkcji, jak i transportu mieszanki betonowej na placu budowy. Przedsiębiorstwa
te są w większości wyposażone zgodnie
ze standardami Unii Europejskiej.
Zarząd SPBT stawia nie na ilość, ale
na jakość zakładów legitymujących się
Znakiem Jakości „Dobry Beton” . Dlatego
też wymagania regulaminowe wyróżnienia wymuszają na firmach startujących
w kampanii konieczność spełnienia wy-

20 kwietnia br. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie odbędzie się uroczysta gala finałowa kampanii Znaku Jakości „Dobry
Beton”. W obecności osób z zarządu firm członkowskich, zaproszonych producentów niezrzeszonych w SPBT, delegacji stowarzyszeń pokrewnych, reprezentacji urzędów centralnych, ośrodków akademickich i naukowo-badawczych, dziennikarzy oraz innych wybitnych gości laureatom zostaną wręczone
certyfikaty oraz pieczęcie jakości. Podobnie jak w ubiegłym roku uroczyste
wręczenie certyfikatów „Dobry Beton” poprzedzi konferencja, na której specjaliści
z branży podsumują rozwój rynku betonu towarowego w Polsce w roku 2016
i przedstawią jego aktualną sytuację.
Tradycyjnie też gala kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton” będzie miejscem
prezentacji firm wsparcia technicznego branży, obecni więc będą przedstawiciele producentów pomp do betonu i betonomieszarek, montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych. Przed Centrum PKOl zaprezentowana
zostanie miniekspozycja sprzętu mobilnego.

sokich standardów produkcji pod względem technologii, wyposażenia wytwórni
oraz dbałości o środowisko naturalne.
W tym roku do konkursu przystąpiło
dobrowolnie 19 wytwórni betonu towarowego z całej Polski. Pięciu kandydatów
starających się o to prestiżowe wyróżnienie to debiutanci. Jeżeli pomyślnie
przebrną przez procedurę kwalifikacyjną,
to Znak Jakości „Dobry Beton” przy-

znany im zostanie na 2 lata. Pozostałe
14 wytwórni to firmy prolongujące Znak
Jakości, które po odnowieniu certyfikatu będą legitymować się nim co najmniej przez kolejne 4 lata. Wytwórnie te
zgodnie potwierdzają, że dzięki wyróżnieniu „Dobry Beton” stały się bardziej wiarygodne w oczach przedsiębiorstw budowlanych kupujących od
nich beton towarowy.
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Beton – wydajnie
i niezawodnie
Marek Rutka
© Cifa

W ciągu ostatnich trzech lat produkcja betonu
towarowego w Polsce zwiększyła się o ponad
12%. Dużą część mieszanki betonowej – z blisko
9 mln m3 – przewieziono przeznaczonymi do tego
pojazdami. Na placu budowy podano ją za pomocą
specjalnych pomp zainstalowanych
na podwoziach ciężarówek.

odobnie jak w przypadku innych
rodzajów maszyn i pojazdów wykorzystywanych w budownictwie
nabywcy i użytkownicy pomp oczekują
coraz większej ich wydajności, niezawodności i uniwersalności. Spełnienie
wszystkich wymagań jest zadaniem na
tyle trudnym, że mogą mu sprostać tylko
najbardziej doświadczeni producenci.
Pompy do betonu należą do najbardziej zaawansowanych technicznie urządzeń budowlanych instalowanych na
podwoziach samochodów ciężarowych.
Obecnie do tych, którzy zajmują liczącą
się pozycję w dziedzinie konstrukcji i produkcji pomp do betonu, zaliczyć należy
m.in. firmy Cifa, Everdigm, JunJin, Liebherr/Waitzinger, Putzmeister, Sermac
i Schwing-Stetter.

O tym, jak trudne jest opracowanie od
podstaw pompy, która łączyłaby w sobie
odpowiedniej klasy parametry użytkowe
z trwałością, niezawodnością i bezpieczeństwem eksploatacji, najlepiej świadczy to, że dwa duże chińskie koncerny
produkujące sprzęt budowlany zdecydowały się na przejęcie dwóch uznanych europejskich wytwórców tego typu
sprzętu, a nie na prowadzenie własnych
prac konstrukcyjnych i badawczych. Mimo
że chiński koncern Sany za 90% akcji niemieckiego producenta pomp do betonu,
firmy Putzmeister, zapłacił 324 mln euro,
to po czterech latach, jakie minęły od tej
transakcji, można stwierdzić, że nabywca
zrobił bardzo dobry interes. Przede wszystkim firma Sany zyskała dostęp do rozwiązań technicznych i technologicznych
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oraz uznaną i rozpoznawalną na całym
świecie markę, która umożliwia eksport
wyrobów na najbardziej wymagające
rynki. Na podobny krok jak Sany zdecydował się Zoomlion, który wykupił pakiet
kontrolny udziałów firmy Cifa – znanego
włoskiego producenta betonomieszarek
i pomp do betonu. Co ważne, chiński koncern Zoomlion, kupując włoską firmę, zyskał dostęp do najnowocześniejszej w branży technologii produkcji ramion wysięgnika
pomp do betonu z włókna węglowego
oraz hybrydowego układu napędu mieszalników w betonomieszarkach.

Typowe i nietypowe podwozia
Najbardziej popularne modele pomp
do betonu instalowane są na seryjnych

| TRANSPORT |
cinka ramy nośnej – bezpośrednio za
punktami mocowania elementów zawieszenia – tak aby zapewnić miejsce dla zabudowy leja i układu ssawno-tłoczącego
mieszankę betonową.
Zakres ingerencji w konstrukcję podwozia jest znacznie szerszy w zabudowach większych i cięższych modeli pomp
(instalowanych na ciężarówkach o więcej niż pięciu osiach). W podwoziach
sześcio- czy siedmioosiowych najczęściej

Mercedes-Benz Arocs
z pompą Cifa K 60H
Carbotech wyposażoną
w układ autodiagnostyki
parametrów pracy

© Liebherr/Waitzinger

Jedna z największych pomp montowanych
na czteroosiowym podwoziu – Liebherr/Waitzinger model THP140H/42 o wysięgu 42 m

©

Putz

mei

ster

podwoziach trzy lub czteroosiowych, fabrycznie przystosowanych do zabudowy
wymagającej zasilania przez PTO (przystawkę odbioru mocy) pojazdu. W zależności od wymagań technicznych konkretnego modelu pompy i parametrów

W wielu nowych modelach
pomp boczne podpory stabilizujące
konstruowane są tak, aby możliwa
była praca pompy po rozstawieniu
na ograniczonej przestrzeni

podwozia modyfikacje pojazdu mogą
ograniczać się jedynie do zmiany rozmieszczenia zbiorników paliwa, sprężonego powietrza lub tłumika. W innych
przypadkach mogą obejmować także
zmianę rozstawu osi, co jest podyktowane przede wszystkim koniecznością
wygospodarowania dostatecznej ilości
miejsca na montaż bocznych rozkładanych podpór. Chociaż nie jest to regułą,
to jednak w wielu przypadkach zachodzi konieczność skrócenia tylnego od-

zachodzi konieczność zlecenia adaptacji
podwozia wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Przykładem jest siedmioosiowe podwozie największej seryjnie
produkowanej pompy do betonu – modelu K 80H Carbotech 7RRZ firmy Cifa.
Jako bazę do wykonania nośnika pompy
wykorzystano seryjne podwozie Mercedes-Benz Actros 4160K o układzie napędowym 8×6. Podwozie takie wysłano
następnie do przebudowy w firmie Paul
Nutzfahrzeuge GmbH, specjalizującej
się w produkcji nietypowych wersji podwozi i zabudów. Seryjna rama została
rozcięta i w to miejsce wstawiona sekcja
z zainstalowanymi trzema dodatkowymi
osiami. Dzięki tej operacji otrzymano podwozie o układzie 14×6 – w którym osie
1, 4 i 5 są osiami przenoszącymi napęd
– a tylko 4 i 5 są osiami niekierowanymi. Zmodyfikowane podwozie ciężarowego modelu Actros nosi oznaczenie
7161 – ma 14,99 m długości, a jego
dmc. wynosi 75 t.
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Awaria pompy w trakcie pracy to obraz jak ze złego snu – zarówno dla operatora maszyny, jak i ekipy budowlanej.
Wstrzymanie prac na skutek awarii może
oznaczać poważne następstwa wynikające z naruszenia technologii budowy,
a także spowodować znaczne koszty usunięcia awarii i jej następstw (np. usunięcie zalegającej w układzie roboczym
pompy mieszanki betonowej – oczywiście pod warunkiem, że nie zdążyła jeszcze się związać).
Z tego też względu niezawodność
pomp do betonu to dla ich użytkowników jeden z najważniejszych parametrów. Pamiętać jednak należy, że niezawodność maszyny uzależniona jest nie
tylko od jej konstrukcji, jakości wykonania czy też użytych do produkcji elementów, ale w dużym stopniu od tego,
jak jest eksploatowana. Stąd też wszyscy
liczący się producenci tego typu urządzeń
starają się wprowadzać coraz bardziej zaawansowane systemy nadzorujące parametry jego pracy. Ich zadaniem jest
zarówno monitorowanie, jak i diagnozowanie poprawności działania: układu
odpowiedzialnego za tłoczenie mieszanki,

układów hydraulicznych sterujących ruchami roboczymi ramienia, podporami
stabilizującymi, obrotami głowicy ramienia itp. (wszystkie informacje wyświetlane są na pulpitach sterowniczych
wyposażonych w duże ekrany ciekłokrystaliczne). Oprócz tego rolą tego systemu
jest niedopuszczanie do przekroczenia
określonych w specyfikacji bezpieczeństwa parametrów pracy urządzenia. Ich
przekroczenie mogłoby z jednej strony
spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno samej maszyny, jak i osób
znajdujących się w zasięgu jej pracy (np.
betoniarzy układających mieszankę betonową), z drugiej zaś strony negatywnie
wpłynąć na trwałość urządzenia. Zadaniem tego rodzaju systemu jest automatyczne zablokowanie możliwości wyko-

nania niebezpiecznych ruchów roboczych
podpór lub ramienia, które mogłyby zachwiać stabilnością maszyny).
Przykładem systemu odpowiadającego za kontrolę prawidłowego podparcia jest układ ESC (Ergonic Setup Control),
stosowany w maszynach Putzmeister.
Systemy monitorujące pracę urządzenia składają się z kilkunastu czujników
rozmieszczonych w różnych elementach
maszyny, m.in. podporach, obrotnicy,
przegubach ramion bomu. Na ekranie
pulpitu oprócz bieżących parametrów
pracy urządzenia wyświetlane są także
komunikaty alarmowe, informujące np.
o pełnym wykorzystaniu wysięgu, parametrach tłoczenia mieszanki betonowej
lub zbyt wysokiej temperaturze oleju
hydraulicznego.
© Van Berlo

Nie może zawieść

© MAN

W pozycji transportowej zwarta
konstrukcja układu ramion pozwala
na ograniczenie wysokości pojazdu
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Dla obniżenia masy
zabudowy producenci
stosują nowe rodzaje
lżejszych, a jednocześnie bardziej
wytrzymałych
stopów stali

Obecnie wszystkie pompy produkowane przez liczące się w branży firmy
wyposażone są w sterowanie radiowe
tzw. proporcjonalne – co oznacza, że
niewielki ruch joystickiem na panelu
sterowniczym oznacza (proporcjonalnie)
adekwatny ruch elementów roboczych.

Tylko sprawdzone rozwiązania
W przypadku pomp do betonu najbardziej obciążonym i narażonym na
zużycie eksploatacyjne są układy tłoczące
(należy pamiętać, że mieszanka betonowa
ma silne właściwości ścierne). W zależności od przyjętego przez producenta
rozwiązania, modelu i wielkości maszyny
stosuje się pompy tłokowe lub wirnikowe.
Zabiegi konstruktorów nakierowane są
na wydłużenie okresów międzyprzeglądowych i eksploatacyjnych elementów
roboczych pomp (jest to osiągane dzięki
zastosowaniu odpornych na ścieranie
elementów wykonanych z wysokogatunkowej stali). Na zużycie eksploatacyjne narażone są także elementy rurociągu – przede wszystkim przeguby na
połączeniach poszczególnych ramion.
Elementy te wykonywane są zarówno
z odpornej na ścieranie stali, jak i specjalnych rodzajów tworzyw sztucznych.
Na zużycie będące następstwem tarcia mieszanki betonowej narażone są
także wnętrza betonomieszarek. W przypadku konstrukcji tego rodzaju maszyn
producenci dążą do jednoczesnego podniesienia odporności na ścieranie przy
jednoczesnym obniżeniu masy zabudowy:
zarówno mieszalnika, ramy pomocniczej, jak i układu napędowego.
Dążenie do obniżenie masy zabudowy
podyktowane jest przede wszystkim chęcią zwiększenia ładowności (objętości
mieszalnika), a także ograniczeniem
zużycia paliwa podczas jazdy pustej betonomieszarki. Osiągnięcie tego celu jest
możliwe dzięki zastosowaniu bardziej wytrzymałych stali gatunkowych, np. typu
Hardox 500, ST52, 30MnB5,18GA2.
Podkreślić należy, że najbardziej narażonymi na ścieranie są umieszczone w mieszalniku spirale mieszające. Z tego też
względu wykonuje się je z najbardziej odpornych na ścieranie stali chromowomagnezowych, a także instaluje się dodatkowe wykładziny gumowe chroniące
wnętrze mieszalnika przed zbyt szybkim zużyciem.

Zastosowanie nowych materiałów
i rozwiązań konstrukcyjnych pozwoliło
obniżyć masę kompletnej zabudowy betonomieszarki o co najmniej 10% (w niektórych przypadkach nawet o 18%).
Specjalne „lekkie” modele betonomieszarek w swojej ofercie ma m.in. Cifa
(seria SLX), Schwing/Stetter (seria Light
Line) i Putzmeister/Intermix (seria Ultra Light).

Ciszej i oszczędniej
Obecnie wszyscy najwięksi producenci betonomieszarek, m.in. Baryval,
Cifa, Liebherr, Putzmeister/Intermix,
Sermac, Sany i Schwing-Stetter, oferują
maszyny z dwoma rodzajami napędu mieszalników. Oba to napędy hydrauliczne
zasilane od przystawki odbioru mocy
pojazdu (PTO) lub zasilane własnym,
niezależnym silnikiem wysokoprężnym.
Od kilku lat na rynku obecny jest
także całkowicie odmienny sposób napędu mieszalnika – zaproponowany przez
firmę Cifa. Ten włoski producent opracował pierwszą na świecie betonomieszarkę z napędem hybrydowym – Cifa
Energya 9, w której źródłem napędu
mieszalnika jest silnik elektryczny o mocy
75 kW. W zależności od życzenia klienta
układ elektryczny może być zasilany:
własnym silnikiem spalinowym z generatorem prądu, prądnicą współpracującą
z PTO pojazdu lub zestawem akumulatorów litowych (te ostatnie doładowywane są podczas jazdy dzięki układowi
KERS odzyskującemu energię elektryczną
podczas hamowania). Dodatkowo – podczas postoju – betonomieszarka ma możliwość zasilania zewnętrznego z sieci
elektrycznej 400 V i jednoczesnego
doładowywania zestawu baterii (standardowe ładowanie trwa 4 godziny, a ze
stacji „szybkiego” ładowania 18 min).
Największe zalety modelu Energya 9 to
zerowa emisja spalin podczas pracy, co
jest bardzo istotne np. podczas rozładunku mieszanki betonowej w zamkniętym pomieszczeniu. Bardzo ważna
jest także redukcja poziomu hałasu o ponad 10 dB i zmniejszenie zużycia paliwa
o 25–30% – w porównaniu z typowym
napędem z PTO lub własnego silnika
wysokoprężnego. Obecnie betonomieszarki serii Energya to dwa modele o pojemności nominalnej 8 i 9 m3.

Do transportu koni
Renault Master jest bardzo popularnym
podwoziem do budowy tzw. koniowozów.
W transporcie koni komfort i bezpieczeństwo zwierząt są niezwykle ważne. Dlatego szczególną uwagę zwraca się na takie
elementy zabudowy jak bezpieczna podłoga,
przegrody odporne na solidne kopnięcia,
okna na odpowiedniej dla konia wysokości,
prawidłowa wentylacja w ładowni, a także
monitoring.
W grudniu 2016 r. firma Renault Trucks Polska oddała
do użytku pojazd „dwukonny” wykonany na indywidualne zamówienie
niewielki samochód przystosowany do transportu
pary koni, w którym zastosowano kilka typowych dla
koniowozów rozwiązań. Standardem są szerokie drzwi boczne, otwierane do góry i na boki. Konie wprowadza się nimi
po trapie, który musi być szeroki i niezbyt stromy.
Zwierzęta stoją tyłem do kierunku jazdy, a drzwi
tylne służą jako dodatkowe. Wnętrza boksów
doświetlają okna umieszczone na wysokości końskiego pyska. Komfortowi jazdy koni sprzyja też
wywietrznik dachowy. Jeśli samochód przewozi
dwa konie, przydaje się wysuwana z poziomu dachu przegroda oddzielająca zwierzęta od siebie.
Pojazd wyposażono w system kamer przekazujący
obraz z ładowni do szoferki oraz kamerę cofania
ułatwiającą kierowcy manewrowanie w czasie
cofania.

news

Nad kabiną kierowcy znajduje się leżanka. To bardzo praktyczne rozwiązanie, gdy jedzie się z końmi
na kilkudniowe zawody albo na wystawę. W kabinie umieszczono również kanapę, która może
posłużyć jako dodatkowa leżanka lub jako trzy
dodatkowe miejsca dla pasażerów.
(KW)
Zdjęcie: © Renault Trucks
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Funkcjonalność
przede wszystkim

Marek Rutka

Producenci podestów załadowczych starają się rozszerzać ofertę modeli, tak aby
sprostać wymaganiom możliwie najszerszej grupy klientów. Działania te przynoszą
rezultaty, ponieważ systematycznie rośnie zainteresowanie urządzeniami
wspomagającymi przeładunek i ich sprzedaż.

brakuje precyzyjnych danych odnośnie
do sprzedaży nowych podestów załadowczych w Polsce, to zdaniem dystrybutorów
tego rodzaju urządzeń nasz kraj w Europie Środkowo-Wschodniej zajmuje pod
tym względem pierwsze miejsce. Co istotne – według danych firmy Palfinger
dynamika wzrostu sprzedaży podestów
w USA i Europie Zachodniej wynosi ok.
3%, a w naszej części Europy przekracza
5% w skali roku.

Wzrost popularności podestów załadowczych spowodowany jest docenieniem przez coraz większą grupę użytkowników zalet tego typu urządzeń. Jak
podkreślają przedstawiciele producentów, jeśli potencjalny klient miał już możliwość użytkowania samochodu z podestem – np. w ramach wypożyczenia do
testu – to jest niemal pewne, że prędzej
czy później zdecyduje się na zakup takiego urządzenia. Niektórzy odwlekają
decyzję o zakupie do czasu, kiedy będą
nabywali nowy pojazd, chociaż nie bra-

© Humbaur

ajwiększy na świecie rynek sprzedaży nowych podestów załadowczych to Stany Zjednoczone. W tym
kraju najwięcej klientów znajdują podesty o nośności co najmniej 1500 kg.
Drugim pod względem sprzedaży rynkiem na świecie jest Wielka Brytania,
gdzie najbardziej popularne są modele
o nośności powyżej 1000 kg. Mimo że

Zaprezentowany podczas IAA w Hanowerze nietypowy
zestaw z podestem załadowczym Dhollandia zainstalowanym na przyczepie tandemowej
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Sporą grupę
podestów załadowczych
sprzedawanych w Stanach
Zjednoczonych – największym na świecie rynku
tego rodzaju urządzeń
– stanowią produkty
firmy Anteo

kuje i takich, którzy montują podesty
w już użytkowanych pojazdach, a później zlecają usługę przełożenia urządzenia do nowego samochodu.

Skrócenie tego czasu o kilkanaście sekund
w porównaniu z wcześniej oferowanymi
modelami pozornie może wydawać się
mało istotne, ale gdy weźmiemy pod
uwagę liczbę operacji uruchomienia podestu przez kuriera w ciągu jego dnia
pracy, to korzyści stają się już wyraźnie
dostrzegalne.
Producenci podestów mają świadomość, że rewolucyjne zmiany w konstrukcji tych urządzeń są mało prawdopodobne, co nie oznacza jednak, że nie należy
ich stale unowocześniać i rozwijać.
Przykładem może być firma Dhollandia, która skupia się na wprowadzaniu opcji pozwalających dopasować standardowe windy do pojazdów według
indywidualnych życzeń klienta.
Producent wymienił najważniejsze
zmiany w oferowanych nowych wersjach
i odmianach urządzeń:
• optymalizacja ergonomii obsługi wind
załadowczych i większa łatwość obsługi
dla operatora,
• zwiększenie bezpieczeństwa operatora (barierki ochronne, zabezpieczenia przed upadkiem, antypoślizgowe
powierzchnie platformy itp.),

reklama

Oszczędzanie czasu
Jednym z najważniejszych parametrów w transporcie jest czas, a jest on
szczególnie istotny w lokalnym transporcie dystrybucyjnym. Biorąc pod uwagę
stale wzrastające natężenie ruchu – przede
wszystkim w miastach – a tym samym
rosnące ryzyko opóźnień, czas przeznaczony na operacje za- i wyładunku musi
być optymalnie wykorzystany. Nie da
się tego osiągnąć bez wykorzystania odpowiedniej infrastruktury i urządzeń
ułatwiających przeładunek.
O tym, jaki nacisk nabywcy podestów
załadunkowych kładą na ograniczenie
czasu potrzebnego na te operacje, świadczy to, jak swoje produkty promowali
wystawcy podczas ostatnich targów pojazdów komercyjnych IAA 2016 w Hanowerze. Wystawcy podestów załadowczych
akcentowali szybkość, z jaką urządzenie
osiąga gotowość do pracy, tzn. ile czasu
wymaga przestawienie platformy z pozycji transportowej do pozycji roboczej.
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Lekkie zdobywają rynek
Sprzedawcy zgodnie podkreślają, że
w ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie podestami załadowczymi
przeznaczonymi do montażu w samochodach dostawczych. Z jednej strony
jest to wynik dynamicznego rozwoju
usług kurierskich, z drugiej dostrzeżenia
możliwości, jakie daje wykorzystanie podestu przez innych użytkowników jak np.
ekipy serwisowe, firmy cateringowe czy

ekipy budowlane dysponujące ciężkimi
specjalistycznymi narzędziami (np. cykliniarkami do parkietu).
Chodzi tu głównie o samochody dostawcze z integralnymi nadwoziami furgonowymi, w których układ roboczy podestu umieszczony jest pod podłogą.
W przypadku doboru tego rodzaju urządzeń konieczne jest uwzględnienie specyficznie rozmieszczonych – w danym
modelu samochodu – elementów konstrukcyjnych. Należy podkreślić, że urzą-

Dwuplatformowy podest firmy
Sörensen to przykład
dostosowania się
do nietypowych wymagań klienta

© Sörensen

• zwiększenie stabilności ładunku na
platformie (roll-stopy w różnych wariantach dla palet i wózków, ruchome
klapki na podestach zabezpieczające
ładunek przed upadkiem z podestu),
• zwiększenie dostępności i użyteczności platform (do załadunku bocznego, obracane lub demontowane,
osobno lub w zestawieniu z barierkami ochronnymi),
• zwiększenie trwałości windy (ocynkowanie ogniowe największych elementów wind i stalowych platform),
• zwiększenie ładowności pojazdów,
obniżenie zużycia paliwa (optymalizacja konstrukcji windy pod kątem
zmniejszenia jej wagi, platformy kratownicowe lub podesty składane w poziomie dla samochodów z otwartym
nadwoziem),
• skrócenie czasu montażu windy przez
firmy nadwoziowe i producentów pojazdów (wprowadzenie systemów
szybkiego montażu).
Przedstawioną listę wprowadzonych
przez Dhollandia zmian można odnieść
bez większych modyfikacji także do produktów innych uznanych producentów
podestów załadowczych, takich jak m.in.
Anteo, Bär Cargolift, Behrens, Dautel,
Palfinger, Sörensen, Zepro, AMA, Waltco
i Focolift (Hiab).

© Bär Cargolift

Silną pozycję
na rynku lekkich podestów załadowczych
mają urządzenia firmy
Bär Cargolift
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dzenia przeznaczone do montażu w samochodach dostawczych z nadwoziami
furgonowymi nie znajdują się w ofercie wszystkich producentów podestów
załadowczych. Urządzenia tego typu
ma w swojej ofercie m.in. Anteo: seria
Futura3, Palfinger: MBB C 500 VAN
i Bär Cargolift seria VanLift FreeAccess.
Maksymalna nośność podestów uzależniona jest od konkretnej jego odmiany,
a także modelu i wersji samochodu. Najmniejszą nośność, lecz zarazem masę
własną mają podesty, które w pozycji
transportowej składają się pod podłogę
samochodu. Zaletą tych urządzeń jest
możliwość nieskrępowanego korzystania
z dwuskrzydłowych drzwi bez konieczności uruchamiania podestu. Przykładem
takiej konstrukcji jest podest Futura3
RE 032 firmy Anteo, przystosowany do
montażu w piętnastu najbardziej popularnych modelach samochodów dostawczych z furgonowymi nadwoziami integralnymi (nośność tych urządzeń wynosi
od 320 kg do 1000 kg, a masa własna
od 140 do 350 kg).

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

Z myślą o instalacji w samochodach
dostawczych firma Bär Cargolift opracowała dwa podstawowe warianty urządzeń: VanLift FreeAccess o składanej
platformie ładunkowej, która umożliwia
korzystanie z prawych tylnych drzwi
dwuskrzydłowych bez konieczności uruchamiania podestu. Odmiana S2V przeznaczona jest do furgonów z nadwoziami
integralnymi, a model S2(N) do furgonów kontenerowych. W przypadku odmian S2V maksymalny udźwig podestu
wynosi 600 kg, a w modelach S2(N) jest
on większy o 150 kg. Masa własna tych
urządzeń w zależności od konkretnego
modelu wynosi od 163 do 202 kg. Istotne
w tej grupie podestów jest to, że stosowane układy są wyposażone w dwa zamiast, jak w standardowych odmianach
urządzeń, w cztery siłowniki.
Podczas ostatnich targów IAA firma
Bär Cargolift promowała model z tej
grupy produktowej oznaczony symbolem
BC 750 S2L o nośności 750 kg i masie
własnej 160 kg (model dostępny jest
w sprzedaży od tego roku).

dowy izotermiczne). Wśród nich największą popularnością cieszą się jednosegmentowe podesty załadowcze zamykające
w pozycji transportowej tylną część nadwozia – zainstalowane zamiast drzwi
lub bezpośrednio za nimi.

Popularność jednosegmentowych podestów wynika przede wszystkim z ich
prostej, trwałej i łatwej w eksploatacji
konstrukcji. Dużą część z nich stanowią
modele o udźwigu od 1000 do 1500–
–2000 kg, są jednak także takie odmiany,
które mogą transportować ładunki o masie dochodzącej do 3000 kg. Te ostatnie
montowane są z reguły w ciężarówkach
o dmc. powyżej 16 t, wykorzystywanych
do transportu jednostkowo ciężkich
ładunków paletyzowanych, do których
przeładunku trzeba użyć wózka widłowego (taka platforma z powodzeniem
wytrzymuje przejazd obciążonego wózka
widłowego).
Nowością firmy Bär Cargolift – zaprezentowaną podczas IAA w Hanowerze – był podest załadowczy BC 2500 S4U
o nośności 2500 kg i masie własnej
625 kg do transportu napojów, przeznaczony do instalowania w ciężarówkach
o dmc. powyżej 16 t.

reklama

Najwięcej „średnich”
W całej Europie najbardziej popularną
grupę podestów załadowczych stanowią
urządzenia instalowane w ciężarówkach
z nadwoziami kontenerowymi o dmc.
powyżej 6 t. Pojazdy tego typu wykorzystywane są przede wszystkim w transporcie dystrybucyjnym i logistyce produktów spożywczych (w tym ostatnim
przypadku niemal wyłącznie są to zabu-
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20 lat Continental Opony Polska
20 stycznia polski oddział
koncernu Continental
świętował 20. rocznicę
uruchomienia działalności
w Polsce. W ciągu tego
okresu firma potroiła
liczbę marek w ofercie,
osiągnęła rekordowy obrót
na poziomie ponad
miliarda złotych rocznie
oraz stała się jedną
z najbardziej rozpoznawalnych marek
opon w Polsce.

ontinental rozpoczął dystrybucję
swoich wyrobów w Polsce w 1911 r.
w Warszawie. W latach 20. ub. w.
powstały kolejne punkty w Katowicach,
Lwowie i Poznaniu. Na początku lat 90.
sprzedaż opierała się na bezpośrednim
imporcie opon przez indywidualnych
dystrybutorów. Pierwsze oficjalne przedstawicielstwo koncernu Continental AG
w Warszawie utworzono w 1996 r., gdy
powołano do życia spółkę Continental
Opony Polska.

20 lat sukcesów
Warszawskie biuro Continental Opony
Polska zatrudniało początkowo około 20
osób, z czego zespół handlowy opon osobowych liczył zaledwie 5 pracowników.
Obecnie zatrudnia ponad 100 osób. Swoją
działalność firma rozpoczynała od współpracy z dziesięcioma klientami, generując roczne obroty na poziomie kilku milionów złotych. W grudniu 2016 r. spółka
świętowała przekroczenie rocznego obrotu
na poziomie miliarda złotych. Poza Polską
Continental Opony Polska zarządza również takimi rynkami, jak Litwa, Łotwa,
Estonia, obwód kaliningradzki, Białoruś,
Mołdawia i Ukraina.
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Pierwotnie w ofercie firmy dostępnych było 5 marek opon: Continental, Barum, Uniroyal, Semperit i Gislaved. Obecnie, po 20 latach systematycznego rozwoju,
Continental Opony Polska dostarcza klientom produkty aż 15 marek, w tym m.in.
Viking, General Tire i Matador.
„Sukcesy osiągnięte przez Continental Opony Polska to w głównej mierze
efekt konsekwencji i partnerskiego traktowania wszystkich uczestników rynku
– klientów, partnerów biznesowych oraz
pracowników. Jestem dumny z naszych
osiągnięć, bo zbudować i utrzymać tak
silną markę na tak wymagającym i zmieniającym się rynku to duże wyzwanie.
Historia tej firmy to poniekąd moja zawodowa historia, dziękuję wszystkim, którzy byli jej częścią” – powiedział dr Piotr
Zielak, który w latach 2002–2016 zarządzał firmą Continental Opony Polska.

Nie tylko opony
Continental Opony Polska to nie tylko
dostawca opon do wszystkich rodzajów
i modeli pojazdów – osobowych, ciężarowych, autobusów, wózków widłowych,
pojazdów specjalistycznych i motocykli.
Spółka jest także partnerem dla deale-
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Zdjęcie na sąsiedniej stronie: Najważniejsi, którzy przyczynili się do rozwoju
Continental Opony Polska w ciągu ostatnich 20 lat. Dariusz Wójcik (ostatni
z prawej) to obecny dyrektor generalny spółki

rów, flot i profesjonalnych serwisów
oponiarskich. Pomaga im w prowadzeniu codziennej działalności, wspiera ich
biznesowe pomysły i działania.
Z myślą o potrzebach flot ciężarowych spółka Continental Opony Polska
w 2010 r. uruchomiła program Conti
360° Fleet Services, który jest kontynuacją projektu ContiEuroService. W ramach programu firma świadczy kompleksowe usługi doradztwa zakupowego,
serwisu oraz kontroli stanu ogumienia
i zapewnia serwis awaryjny w 25 krajach
Europy. Co roku serwisy należące do

Continental stale rozwija
i doskonali nowe produkty.
Jednym z innowacyjnych
pomysłów inżynierów firmy
są opony wyprodukowane
z mniszka lekarskiego

Opony i piłka nożna

Na jubileuszową uroczystość goście zostali dowiezieni samochodami dostawczymi,
z których jeszcze przed wjazdem mogli obejrzeć trójwymiarową prezentację multimedialną.
Wieczór zorganizowany pod hasłem Wizja Zero był okazją do przekazania zaproszonym
gościom informacji na temat zwiększania bezpieczeństwa na drodze

programu Conti 360° Fleet Services biorą
udział w organizowanym przez Continental Opony Polska konkursie o tytuł
najlepszego warsztatu. Trzeba dodać,
że w ciągu 5 ostatnich lat do programu
dołączyło już ponad 200 flot i liczba ta
stale rośnie.
W 2011 r. uruchomiono pierwszy
w Polsce profesjonalny serwis samochodów i opon BestDrive, należący do
globalnej sieci koncernu Continental.
Aktualnie BestDrive to 40 serwisów firmowych i 100 serwisów partnerskich,
które świadczą kompleksowe usługi dla
flot pojazdów osobowych i ciężarowych
w całej Polsce.

„Tak dynamiczny rozwój firmy, realizacja wielu zróżnicowanych projektów
i czerpanie z innowacyjnych rozwiązań
dla motoryzacji dostarczanych przez koncern Continental to dla nas doskonała
baza do osiągania kolejnych sukcesów.
Zamierzamy w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w naszych pracownikach,
oferowanych produktach i usługach.
Wszystko po to, by umocnić pozycję
firmy wśród naszych partnerów i klientów oraz dostarczyć kolejnych powodów
do dumy” – podsumował Dariusz Wójcik,
dyrektor generalny Continental Opony
Polska, piastujący to stanowisko od grudnia 2016 r.

W ciągu kilkunastu ostatnich lat Continental był też mocno zaangażowany
w działania na rzecz piłki nożnej. W ramach sponsoringu firma wspierała drużyny narodowe i kluby, najlepsze na
świecie ligi piłkarskie, a także rozgrywki,
takie jak Mistrzostwa Świata FIFA czy
Mistrzostwa Europy UEFA.
Z kolei jako firma odpowiedzialna
społecznie Continental pomaga najmłodszym rozwijać ich futbolowe pasje. Od
sześciu lat wspiera najlepsze drużyny
piłkarskie złożone z wychowanków domów dziecka z całego kraju i jest głównym sponsorem Piłkarskich Mistrzostw
Polski organizowanych właśnie dla takich
dzieci. Ponadto od 2013 r. znacznie rozszerzyła zasięg swoich działań i jest także
głównym sponsorem Mistrzostw Świata
Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej.
Do tej pory odbyło się 7 turniejów krajowych i 4 edycje Mistrzostw Świata,
w których łącznie udział wzięło aż 2958
dzieci z 30 krajów świata.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © J. Pełka
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17 stycznia na Wydziale
Transportu Politechniki
Warszawskiej zaprezentowane zostały wyniki
ogólnoeuropejskich badań
kierowców ThinkGoodMobility, zrealizowanych
przez firmę Goodyear
i London School of Economics and Political
Science (LSE).

ler A
G
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Daim

Mamy nadzieję, że wnioski z tego badania pomogą wszystkim zainteresowanym pracować razem nad pomyślnym
wprowadzeniem pojazdów autonomicznych” – powiedział Carlos Cipollitti, dyrektor generalny Centrum Innowacji
Goodyear w Luksemburgu.
Badanie jest jednym z działań platformy Goodyear ThinkGoodMobility.
Przeprowadzono je w formie wywiadów
w grupach fokusowych oraz w formie internetowej ankiety, którą wypełniło około
12 000 osób w 11 krajach Europy (Polsce, Hiszpanii, Czechach, Niemczech,
Włoszech, Serbii, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii).

©

rzeprowadzone badanie miało na
celu poznanie poglądów europejskich kierowców na temat pojazdów autonomicznych. Choć szacuje
się, że jazda w pełni zautomatyzowana to raczej odległa jeszcze przyszłość
(20–30 lat), trzeba przyznać, że rozwój
tej technologii postępuje obecnie bardzo szybko.
„Pojazdy autonomiczne wyjadą na
nasze drogi, dlatego bardzo ważne jest
zrozumienie, jak kierowcy odnoszą się do
jazdy nimi dziś i jaka ich zdaniem powinna być rola pojazdów autonomicznych. Goodyear bada kluczowe obszary,
które kształtują przyszłość motoryzacji.

Polacy o jeździe
autonomicznej

| TRANSPORT |

Polacy otwarci na zmiany
Wyniki badania pokazują, że Polacy
są bardziej otwarci niż inni Europejczycy
na nowe rozwiązania technologiczne
i wprowadzenie na drogi samochodów
autonomicznych, które mogą przyczynić
się do poprawy jakości ich życia.
Odsetek pozytywnych odpowiedzi
w tym zakresie był w naszym kraju najwyższy ze wszystkich przebadanych
państw. Aż 68% respondentów potwierdziło, że „nauka i technologia czynią nasze życie zdrowszym, łatwiejszym i wygodniejszym”, a 60% stwierdziło, że „im
więcej technologii pozwalającej kontrolować otaczającą nas rzeczywistość, tym
lepiej”. Polscy respondenci najliczniej
zgadzali się również ze stwierdzeniem,
że „nie mamy wyjścia, musimy dostosować się do nowych, nadchodzących
technologii” (79%) oraz znaleźli się na
drugim miejscu pod kątem zgodności
ze zdaniem, iż „czerpią przyjemność
z korzystania z najnowszych produktów
i usług technologicznych, kiedy nadarza
się ku temu okazja” (82%).

Tak, ale nie zawsze
Polacy wyprzedają europejską średnią również w kwestii pozytywnego
podejścia do pojazdów autonomicznych,
jednak nie robią tego w sposób bezref-

leksyjny, zwracając szczególną uwagę
na takie aspekty, jak bezpieczeństwo
lub możliwość przejęcia sterowania nad
samochodem.
Polska jest jednym z zaledwie trzech
krajów, gdzie więcej jest respondentów
(35%), którzy czuliby się komfortowo,
jadąc obok pojazdów autonomicznych,
niż tych odczuwających dyskomfort
(27%). Jednocześnie pozostałe 38% nie
opowiedziało się po żadnej ze stron. Dodatkowo aż 46% badanych polskich kierowców deklaruje, że nie ma dla nich
znaczenia, czy jeździliby w otoczeniu
samochodów prowadzonych przez ludzi, czy wśród pojazdów autonomicznych, a tylko 29% zgodziło się ze stwierdzeniem, że „współobecność pojazdów
kierowanych przez ludzi i pojazdów autonomicznych nie sprawdzi się”.
Polacy są przekonani, że mają wystarczającą wiedzę o pojazdach autonomicznych, aby sformułować opinię na ten
temat – tylko 54% respondentów w naszym kraju stwierdziło, że nie ma dostatecznej wiedzy, aby móc w pełni wyrazić swoje odczucia w tym zakresie
w porównaniu ze średnią badania wynoszącą 60%.
Jednocześnie na tle innych przebadanych państw Polacy wykazują znacznie większe zaufanie do tego typu samochodów niż do innych kierowców. Polscy
ankietowani najliczniej zgodzili się ze
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stwierdzeniami, że „przyczyną większości wypadków jest błąd człowieka, dlatego pojazdy autonomiczne byłyby bezpieczniejsze” (51%) oraz że „maszyny nie
odczuwają emocji, dlatego mogą być
lepszymi kierowcami niż ludzie” (44%).
Równocześnie pomimo pozytywnych
odczuć w niektórych aspektach polscy
ankietowani podzielają obawy na temat
pojazdów autonomicznych wyrażane
przez badanych z innych krajów. Na przykład 61% Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że „maszyny nie mają zdrowego
rozsądku niezbędnego do prawidłowych
interakcji z ludźmi za kierownicą”. Ma to
szczególne znaczenie w kontekście niepisanych zasad zachowania wobec innych
kierowców (np. mruganie światłami awaryjnymi w ramach podziękowania), których istnienie potwierdza aż 77% polskich ankietowanych, co stawia Polaków
na pierwszym miejscu (ex aequo z Francją) w tym zakresie spośród wszystkich
przebadanych krajów.
Zapewne z tego powodu podejście
polskich kierowców do pojazdów autonomicznych ulega znaczącej zmianie,
kiedy muszą przewieźć pasażerów. W takiej sytuacji 46% polskich respondentów
stwierdziło, że wyłączałoby autonomiczne sterowanie pojazdem „zwykle lub zawsze”, co daje Polsce drugie miejsce w badaniu. Dodatkowo aż 81% ankietowanych
osób wskazało kierownicę (traktowaną
jako symbol kontroli nad pojazdem) jako
główny element, który powinny mieć
pojazdy autonomiczne. Dodatkowo respondenci zwracali uwagę na konieczność zastosowania zaawansowanych systemów ochrony pieszych (75%) oraz
funkcji zabezpieczających pojazd przed
elektronicznym atakiem (71%).

na drodze. Zadowolenie z tego powodu
wyraża jedynie 62% lokalnych kierowców przy średniej dla całego badania
wynoszącej 71%.
Polscy respondenci postrzegają drogę jako przestrzeń społeczną. Okazują
względy innym kierowcom i plasują się
na drugim miejscu w rankingu wyrażenia
opinii, że „inne samochody mają takie
samo prawo znajdować się na drodze”
(89% ) i na piątym w zgodności ze stwierdzeniem „kiedy inny kierowca ustąpi mi
drogi, później czuję się zobowiązany
ustąpić drogi komuś następnemu” (69%).

Polak lubi prowadzić sam
Wynik badań pokazały, że polscy kierowcy są bardzo przywiązani do samodzielnego prowadzenia pojazdów. Aż 82%
polskich respondentów zgadza się ze
zdaniem, że „z zasady to człowiek powinien w każdej chwili panować nad
pojazdem”. Oprócz tego Polacy znaleźli
się na pierwszym miejscu w badaniu pod
kątem czerpania przyjemności z jazdy
(72% pozytywnych odpowiedzi w porównaniu ze średnią wynoszącą 62%). Co
ciekawe, Polacy znaleźli się na przedostatnim miejscu rankingu w kwestii
podejścia do zasad regulujących ruch
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Jednocześnie kierowcy znad Wisły w zdecydowanej większości zgadzają się, że
„wszyscy kierowcy muszą pomagać
w utrzymaniu płynności ruchu drogowego” (94%) oraz z faktem, że „jako kierowcy wszyscy musimy współpracować
z innymi kierowcami na drodze” (90%).
Ciekawe, że aż 61% respondentów z naszego kraju twierdzi, że „nie przeszkadza im jazda w korku, ponieważ wcześniej czy później wszyscy dojedziemy do
celu” (stwierdzenie to odnosi się do nich
„czasami, zwykle lub zawsze”).

Najlepiej na autostradzie
Polscy respondenci wyrażają zróżnicowane opinie na temat potencjalnych
zastosowań i właściwości pojazdów autonomicznych. Ich zdaniem tego rodzaju
samochody bardzo dobrze sprawdzą się
podczas jazdy na autostradzie (82%),
a gorzej na rondach i skrzyżowaniach
(41% zgodności ze stwierdzeniem, że
tego typu samochody dobrze poradzą
sobie w takiej sytuacji drogowej). 40%
badanych pozytywnie odnosi się do zastosowania pojazdów autonomicznych
w transporcie publicznym.
Jako główne właściwości pojazdów
autonomicznych Polacy wymienili przyjazność dla środowiska (69%), przystosowanie do współdzielenia z innymi pasażerami (56%) oraz zdolność do komunikacji
z innymi pojazdami (51%).

Opracowała Renata Pawliszko
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Rosjanie wracają na podium
Katarzyna Biskupska

tym roku zawodnicy wystartowali z Asuncion w Paragwaju (po raz pierwszy w historii). Trasa złożona z 12 etapów (łącznie
z prologiem) prowadziła uczestników
przez tereny Argentyny do Boliwii, gdzie
w stolicy La Paz położonej na wysokości
ponad 4000 m n.p.m. przewidziany został dzień przerwy na odpoczynek. Potem zawodnicy wrócili do Argentyny,
by finiszować na mecie w Buenos Aires.
Mieli do pokonania trasę o łącznej długości
ponad 9000 km, z czego niemal 5000 km
to odcinki specjalne. Ścigało się 144 motocyklistów, 37 zawodników na quadach,
87 załóg samochodów osobowych i 50
ciężarówek. Warto podkreślić, że blisko
25% zawodników na starcie Dakaru 2017
to debiutanci w tym maratonie.
Trasę przygotował Marc Coma, dyrektor sportowy rajdu, pięciokrotny zwycięzca Dakaru w kategorii motocykli. I tak
jak zapowiadał, etapy okazały się trudne,
pełne niespodzianek i wykorzystujące
wielki potencjał dzikich terenów Argentyny i Boliwii. Na zawodników czekały
m.in. piaszczyste etapy ze stromymi wy-

© Kamaz Master Team

Rajd Dakar – najtrudniejszy sprawdzian off-roadowy i jednocześnie najbardziej
ekskluzywny rajd na świecie – w dniach 2–14 stycznia br. zgromadził rywalizujących
ze sobą zawodowców i amatorów oraz niezliczoną publiczność, która towarzyszyła
zawodnikom na poszczególnych odcinkach trasy.

Rosjanie w Kamazach odnieśli aż 5 zwycięstw etapowych, z czego 3 Edward Nikołajew.
Dla młodego Rosjanina to drugi – po triumfie w 2013 r. – zwycięski tytuł tego rajdu. Na zdjęciu
zwycięska ekipa Edwarda Nikołajewa (po prawej) i zdobywcy 2. miejsca Dymitrija Sotnikowa

dmami w boliwijskiej części rajdu położone bardzo wysoko nad poziomem morza (niekiedy na granicy 3500 m n.p.m.),
których sforsowanie wymagało od zawodników doświadczenia i doskonałej
techniki jazdy.
Zmienny charakter wytyczonej trasy
to zarówno szybkie, jak i kręte, techniczne partie, przejazdy przez wyschnięte

koryta rzek, wiele mało uczęszczanych
dróg, bezkresne przestrzenie wymagające najwyższych umiejętności nawigacyjnych, kilka odcinków specjalnych
o długości większej niż 450 km. Istotnym
utrudnieniem były ograniczenia w używaniu GPS-ów, a niektóre ich funkcje
były zabronione, aby utrudnić i uatrakcyjnić nawigację.
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Przewrotna pogoda
Był też tzw. etap maratoński, podczas którego po przybyciu na biwak zawodnicy nie mogli korzystać z pomocy
mechaników, mogli jedynie liczyć na wzajemną pomoc przy naprawach swoich pojazdów. Z powodu złej pogody etap ten został skrócony. Tu warto podkreślić, że tegoroczny rajd mocno różnił się od poprzednich właśnie liczbą odwołanych (szósty i dziewiąty) i skróconych odcinków specjalnych. Przyczyną były ekstremalne
warunki pogodowe w Boliwii, gdzie zalane przez ulewę trasy były w wielu miejscach całkowicie nieprzejezdne, oraz burze w Argentynie, gdzie doszło do potężnego osunięcia gruntu, powodującego ogromne straty
materialne także u lokalnych mieszkańców. Doliczając planowany dzień przerwy na odpoczynek, zawodnicy
mieli nieprzewidzianie więcej wytchnienia, a mniej ciężkiej rywalizacji niż w dotychczasowych edycjach.

Waga ciężka

© Renault Trucks

W pierwszym tygodniu pozycja lidera
w grupie samochodów ciężarowych zmieniała się dynamicznie, dosłownie z dnia
na dzień, a to za sprawą zwycięstw etapowych faworytów w tej kategorii. Byli
to Czech Martin Kolomý (Tatra), Holendrzy
Martin van den Brink (Renault Trucks)
i Gerard de Rooy z polskim mechanikiem
Darkiem Rodewaldem (Iveco) oraz Rosjanin Edward Nikołajew (Kamaz). Dobre

© Petronas De Rooy Iveco

Martin Van Den Brink, jadący za sterami Renault Trucks Sherpa (zdjęcie), odniósł 2 zwycięstwa etapowe, ostatecznie zajmując 35.
miejsce w klasyfikacji generalnej. Jego kolega
z zespołu Pascal de Baar, jadący Renault
Trucks K520, dojechał na 20. miejscu

Ubiegłoroczni triumfatorzy wagi ciężkiej: Gerard de Rooy, jadący z mechanikiem Polakiem
Dariuszem Rodewaldem i nawigatorem Hiszpanem Moisesem Torrallardoną na pokładzie
Iveco Powestar, zajął w tym roku 3. miejsce
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wyniki osiągali również Rosjanie w Kamazach Dymitrij Sotnikow i Ajrat Mardiejew, Argentyńczyk Federico Villagra i Holender Ton van Genugten (obaj w Iveco).
Dopiero po 5. etapie prowadzenie
przejął ubiegłoroczny zwycięzca tej kategorii, Gerard de Rooy. Jednak nie na
długo, gdyż po 8. etapie maratońskim
przez problemy z widocznością spowodowane miałkim jak mąka piaskiem
uszkodził opony, a związana z ich zmianą
strata czasu spowodowała, że Holender
utracił prowadzenie w rajdzie. Ten etap
wygrał startujący z odległej 23. pozycji

.eu
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© Buggyra

Czech Aleš Loprais, startujący w tym roku Tatrą,
po 1. etapie był czwarty,
jednak problemy techniczne z ciężarówką zepchnęły go w okolice 11.
miejsca. Odrabiał stopniowo straty i rajd ukończył na 7. pozycji. Jego
kolega z zespołu Buggyra,
Martin Kolomý, rajd ukończył na 15. pozycji

Martin van den Brink, który – co warto
podkreślić – prowadził na każdym pomiarze czasu tego etapu, zwyciężając
z przewagą zaledwie 17 s nad Federico
Villagrą. Podium tego dnia uzupełnił Edward Nikołajew, na najlepszym z Kamazów, z 42 s straty. Lider i obrońca tytułu
Gerard de Rooy zajął dopiero 9. miejsce.
Ten etap był przełomowy dla rosyjskiej
ekipy – przejęli prowadzenie najpierw
Dymitrij Sotnikow, a następnego dnia Nikołajew, który wygrał 9. etap i pozostał
na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej
aż do końca rajdu. W kolejnych dniach
Gerard de Rooy odrabiał straty i ostatecznie do mety dojechał na 3. miejscu.
Wszyscy rajdowcy podkreślają, że
trasa i warunki pogodowe wysoko podniosły poprzeczkę, walka była zacięta. W porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami,
gdzie między zwycięzcą klasy ciężarowej
a drugim i trzecim w kolejności były straty
czasowe rzędu 1 h 10 min oraz 1 h 40 min,
w tym roku wynosiły one odpowiednio
18 min i 41 min, co tylko podkreślało
wysoki poziom przygotowania pojazdów
i umiejętności samych kierowców.

Boskie Buenos
Przez rampę końcową na mecie w Buenos Aires przejechało 220 załóg, czyli 97
motocyklistów, 22 zawodników na quadach, 63 załogi samochodów osobowych
oraz 38 ciężarówek. W sumie z 318
załóg, które stanęły na starcie 39. edycji Rajdu Dakar, do mety dojechało 69%.

Klasyfikacja generalna
samochodów ciężarowych

1
Numer startowy 505
Nikołajew/Jakowlew/Rybakow (RUS)
Kamaz 4326/Kamaz Master Team
Czas 27h 58’ 24’’

2
Numer startowy 513
Sotnikow/Akhmadiejew/Leonow (RUS)
Kamaz 4326/Kamaz Master Team
Strata +18’ 58’’

3
Numer startowy 500
De Rooy/Torrallardona/Rodewald
(NLD/ESP/POL)
Iveco Powerstar/
Petronas Team De Rooy Iveco
Strata +41’ 19’’

Wśród motocyklistów zwyciężył Anglik Sam Sunderland (KTM), a wśród
kierowców quadów najszybszy był Rosjanin Sergiej Karijakin (Yamaha). W kategorii samochodów osobowych po raz
13. wygrał Francuz Stephane Peterhansel (Peugeot). W klasie samochodów ciężarowych najszybsza była rosyjska ekipa
startująca Kamazem w składzie: Edward
Nikołajew, Jewgienij Jakowlew i Władimir Rybakow.
Tegoroczny rajd zgromadził mniej
uczestników niż rok, dwa, trzy, a nawet cztery lata temu (w 2017 r. – 318,
2016 r. – 347, 2015 r. – 420, 2014 r. –
431, 2013 r. – 448). Co jest powodem?
Wysokie koszty udziału, coraz trudniejsze trasy czy raczej to, że bez profesjonalnego zaplecza i sponsorów startuje się
jedynie dla satysfakcji, tym większej oczywiście, jeśli ukończy się rajd. Na pewno
wszystko po trochę. Czy Rajd Dakar pozostaje nadal najtrudniejszym rajdem
off-roadowym na świecie? Zapewne. Jednak w siłę rośnie inna sportowa impreza
– długodystansowy rajd Silk Way Rally,
który z trasą o długości ok. 10 000 km,
zwaną Jedwabnym Szlakiem i łączącą
w tym roku stolice Rosji i Chin, z pewnością stanie się mocną konkurencją dla
Rajdu Dakar.
Jednak statuetka Beduina nadal kusi
i jest bezcennym trofeum, a dla tych, którzy chociaż raz wzięli udział w Dakarze,
adrenalina, kurz, pot i zmęczenie są jak
narkotyk, po który się wraca.
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KE walczy z CO2
Opony
Aerodynamika
Zmniejszenie oporu aerodynamicznego
w samochodach ciężarowych może przynieść znaczne oszczędności w postaci
mniejszego zużycia paliwa. Niższe spalanie uzyskane dzięki montażowi urządzeń
obniżających opór aerodynamiczny w samochodach ciężarowych może przełożyć
się na redukcję od 1% do nawet 9% rocznych kosztów paliwa, w przypadku pojazdów o rocznym przebiegu rzędu 130 tys.
km. Badania pokazują, że skuteczność
działania takich urządzeń i ich wpływ na
redukcję zużycia paliwa zależy od metody
działania i sposobu użytkowania pojazdu.
Sprawdzono, że w samochodach pokonujących długie dystanse oszczędność
paliwa jest dwa razy większa niż w przypadku pojazdów poruszających się w warunkach miejskich.

Regularna kontrola stanu ogumienia i troska o utrzymanie właściwego ciśnienia
w oponach zapobiega wypadkom oraz
przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa
(zbyt niskie ciśnienie w oponach może
zwiększać tarcie toczne, przez co wzrasta
zużycie paliwa, może to też zmniejszać
przyczepność opony z nawierzchnią). Kontrola opon gwarantuje też wcześniejsze
wykrycie ewentualnych problemów z ogumieniem i ich wcześniejszą naprawę. Zaleca się, by taka kontrola była przeprowadzana co najmniej dwa razy w miesiącu.
W celu zwiększenia efektywności zaleca
się również wymianę ogumienia na produkty energooszczędne – są to produkty
specjalnie zaprojektowane i opracowane
pod kątem mniejszego zużycia paliwa.

Wybrane

Środki smarne
Wpływ na obniżenie kosztów paliwa mają
też środki smarne. Ważny jest w tym zakresie odpowiedni wybór oleju silnikowego. W tej kwestii należy przestrzegać
zaleceń producenta pojazdu. Oleje syntetyczne, stworzone z myślą o lepszej i dłuższej pracy silnika. zapewniają niższe zużycie paliwa, lepszą ochronę przed zużyciem
i gromadzeniem osadów, co pozwala też
ograniczyć wydatki na serwisowanie pojazdu. Z myślą o oszczędnościach warto
zastanowić się nad zmianą stosowanego
oleju na produkt syntetyczny (w przypadku gdy silnik jest smarowany olejem
mineralnym) lub nad zmianą typu produktu, gdy używany jest produkt z grupy
syntetyków.

sposoby
ograniczania CO2
i zużycia paliwa

Telematyka
Systemy telematyczne umożliwiają monitorowanie położenia, prędkości i zużycia
paliwa pojazdów w czasie rzeczywistym
oraz stylu jazdy kierowców. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu flotą można redukować koszty, minimalizować ryzyko
wypadków oraz optymalizować prowadzone działania.

Szkolenie kierowców
Jazda ekonomiczna to klucz do sukcesu
w zakresie zwiększania oszczędności. Szkolenia kierowców oferowane przez każdego
producenta samochodów ciężarowych są
równie ważne co sprzęt zwiększający
efektywność paliwową pojazdów. Znanych jest wiele metod i wskazówek, które
mogą przynieść oczekiwane korzyści. Oto
kilka przykładowych tematów, w zakresie
których można przeszkolić kierowców:
• zmiana biegów (zalecana jest jazda na
możliwie jak najwyższym biegu i jego
zmiana w odpowiednim momencie),
• hamowanie (warto jeździć „przewidująco”, czyli z wyprzedzeniem reagować na pojawiające się na drodze
przeszkody),
• jazda z optymalną prędkością obrotową silnika, przy której silnik pracuje
najbardziej efektywnie – zwykle wynosi ona nie więcej niż 1500 obr/min,
każdy producent samochodu ciężarowego zna optimum pracy silnika swojego pojazdu, a kierowców należy
nauczyć, jak je rozpoznawać),
• znajomość ograniczeń (oszczędności zapewnia też utrzymywanie stałej prędkości jazdy na poziomie 80–85 km/h,
tam gdzie jest ona dozwolona i bezpieczna),
• wykorzystywanie bezwładności i siły
rozpędu (na płaskim terenie do ekonomicznego pokonywania nierówności i wzniesień, przy wjeździe na
specjalne fragmenty drogi lub ronda
warto nauczyć się odpowiednio używać zwalniaczy, hamulców i wykorzystywać bezwładność toczącego się
pojazdu i ukształtowanie terenu).

Wskazówki pomagające w zwiększaniu efektywności transportu według
poradnika ExxonMobil i brytyjskiego Stowarzyszenia Transportu Towarowego
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Zmagania dotyczące obniżania emisji CO2 w branży
transportowej trwają od wielu lat. Komisja Europejska powzięła
ambitne postanowienie, aby ograniczyć emisję CO2 do 2050 r.
o 60% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Renata Pawliszko
zacuje się, że samochody ciężarowe odpowiadają za jedną czwartą
emisji CO2 w transporcie europejskim. Z tego też względu Komisja
Europejska chce jeszcze bardziej zaangażować producentów pojazdów w działania ograniczające emisję CO2. Mają
one współistnieć na dwóch płaszczyznach.
Pierwsza to przekonywanie klientów co
do korzyści wynikających z ograniczania
emisji CO2 w samochodach ciężarowych,
druga zaś to przestrzeganie rygorystycznych norm emisji zapisanych w przepisach.
Aby pomóc przewoźnikom drogowym
w ograniczaniu kosztów prowadzenia
firmy, producent olejów silnikowych Mobil Delvac 1 opublikował bezpłatny poradnik „Efektywność energetyczna w firmie transportowej”, przygotowany we
współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem
Transportu Towarowego (Freight Transport Association). Opisane w poradniku
zalecenia obejmują m.in. tradycyjne metody ograniczania zużycia paliwa, w tym
szkolenia kierowców i wybór wysokiej jakości środków smarnych.

Policz CO2
Pomocą operatorom flot w efektywnym ograniczaniu zużyciu paliwa i emisji
CO2 służy również Komisja Europejska,
która opracowała kalkulator obliczający
zużycie energii przez pojazd (VECTO).
Ten komputerowy symulator rozwijany
był przez KE od 2010 r.
VECTO analizuje dane, takie jak osiągi
silnika, opór toczenia opon, opór aerodynamiczny, wydajność osi i przekładni
pod kątem zużycia paliwa i emisji CO2
dla różnych konfiguracji samochodów
i pokonywanych przez nie tras. W przy-

padku samochodów ciężarowych dużym
utrudnieniem w realizacji projektu była
konieczność przygotowania obszernej
bazy danych pojazdów i ich dostępnych
konfiguracji (możliwości tworzenia zestawów – samochód ciężarowy z zabudową – liczone są w tysiącach). Oprócz
tego symulator ma uwzględniać takie
dane, jak rodzaj ładunku, ukształtowanie drogi i rodzaj przewozu, gdyż również te czynniki mają wpływ na zużycie
paliwa i CO2.
Zgodnie z założeniami VECTO ma
dostarczać wiarygodnych informacji na
temat efektywności jazdy i zużycia paliwa poszczególnych samochodów, gdyż
porównywane dane są certyfikowane
według tych samych procedur niezależnie od producenta. Działanie kalkulatora ma też prowadzić do wzrostu przejrzystości i konkurencyjności na rynku.
Zmusi to zapewne producentów samochodów do opracowania jeszcze lepszych
rozwiązań w zakresie ograniczania CO2
i przełoży się na produkcję bardziej
oszczędnych pojazdów.
Z kolei klienci dzięki nowym narzędziom będą mogli porównywać m.in.
efektywność silników różnych producentów i wybierać te o niższym spalaniu. Na tej podstawie będą mogli podejmować świadome decyzje dotyczące
zakupu konkretnego pojazdu. Do tej pory
przewoźnicy wiedzieli, ile paliwa zużywa dany model ciężarówki, bazując na
swoim doświadczeniu lub informacjach
przekazywanych przez media lub lokalnych dilerów. O ile jest to sytuacja korzystna dla klientów końcowych (właścicieli flot), o tyle producenci pojazdów
są mniej zadowoleni z ujawniania niezbędnych dla VECTO informacji.

Trudności z VECTO
VECTO ma dostarczyć informacje
o faktycznej emisji CO2. W Japonii, USA
i Kanadzie istnieją już przepisy mające
na celu ograniczenie emisji CO2 przez
pojazdy ciężkie. Europa chce wprowadzić
podobne rozwiązania. Docelowo obowiązywać będą limity średniej emisji nowo
rejestrowanych pojazdów ciężkich, jak to
ma już miejsce w przypadku samochodów osobowych i dostawczych. Na razie
jednak VECTO nie zostało uruchomione.
Konsultacje z przedstawicielami producentów, dostawców komponentów i zrzeszeniami przewoźników, którzy zgłosili
swoje uwagi, nadal trwają.
„Istnieją jednak obawy, że system
certyfikacji może okazać się zbyt uproszczony w stosunku do ogromnej różnorodności modeli i rozmiarów pojazdów
ciężkich oraz zróżnicowania przewożonych mas i obciążeń. Wszystkie te czynniki mają wpływ na emisję CO2 przez pojazdy. Tworząc narzędzie VECTO, KE
sięgnęła po doświadczenie producentów
pojazdów. Jednak czy branża zaakceptuje
standardy, skoro istnieją już wątpliwości
co do precyzyjności przepisów regulujących emisję CO2 w autach osobowych i dostawczych?
Normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych są zaledwie jednym ze sposobów na jej ograniczenie. Właściciele flot
powinni wziąć pod uwagę również inne
metody redukcji emisji, w tym stosowanie alternatywnych paliw, wybór właściwych środków smarnych, szkolenie kierowców i poprawę aerodynamiki pojazdów”
– powiedział James Hookham, zastępca
dyrektora naczelnego Stowarzyszenia
Transportu Towarowego (FTA).
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Arkadiusz Gawron

Nowa generacja
ciężarówek Scania

S oraz R
Scanie nowej generacji zostały zaprezentowane
jako ciężarówki przeznaczone do transportu
długodystansowego z dwoma rodzajami kabin:
S oraz R. Mieliśmy okazję przeprowadzić
krótkie testy tych pojazdów.
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o wielkiej premierze nowej generacji Scanii w Paryżu 23 sierpnia
2016 r. i pierwszych jazdach na
fabrycznym torze tydzień później przyszedł czas na nieco bardziej wnikliwe
przyjrzenie się nowym pojazdom.
Po raz pierwszy w 125-letniej historii
firmy Scania zaprezentowano ciężarówkę
z wagonową kabiną z płaską podłogą, dołączając tym samym do wąskiego grona
producentów oferujących takie rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju
kabiny do oferty marki Scania jest wielkim krokiem naprzód i historyczną chwilą
dla firmy i całej branży. Kabinę tę oznaczono literą S, jej wersja z tunelem silnika o wysokości 150 mm jest jak dawniej oznaczona literą R. Pozostałe rodzaje
kabin będą wprowadzane stopniowo
wraz z nowymi rodzajami pojazdów, zastępując do końca 2017 r. modele produkowane dotychczas.

Podobieństwa i różnice
Do testów udostępniono nam dwa
pojazdy Scania: S 730 A4 ×2LB oraz
R 500 A4×2LB. Oba ciągniki były skojarzone ze standardowymi trzyosiowymi
naczepami furgonowymi. Mocniejszy był
wyposażony w widlasty silnik V8 (kąt
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rozchylenia cylindrów 90°) DC16 107
o mocy 537 kW (730 KM) przy 1900
obr/min i momencie obrotowym 3500 Nm
w zakresie prędkości obrotowych silnika
1000–1400 obr/min. Połączono go ze skrzynią biegów GRSO925R. Słabszy ciągnik
z kabiną R był wyposażony w jednostkę
rzędową o 6 cylindrach, DC13 155, rozwijający moc 368 kW (500 KM) przy
1900 obr/min i momencie obrotowym
2550 Nm w zakresie 1000–1300 obr/min.
Skrzynia biegów to model GRS905R. Obie
skrzynie były zautomatyzowane (Opticruise) i miały trzy programy pracy: Economy, Standard oraz Power. Oba ciągniki miały zawieszenie pneumatyczne
na wszystkich osiach, retardery Scania
R4100D oraz takie same ramy z wysokością siodła 1150 mm. W testowanych
egzemplarzach poza różnicą wysokości
montażu nad ramą (czytaj: obecności tunelu silnika lub jego braku) obie kabiny
miały taką samą długość i wysokość dachu (CS20H oraz CR20H).
W związku z tym, że pojazdy mają
więcej podobieństw niż różnic, będą opisywane w tym artykule jednocześnie.

Z zewnątrz
Mawiają, że o gustach się nie dyskutuje, ale ponad wszelką wątpliwość,
patrząc na Scanię nowej generacji, nie

Wygodny szeroki przedni
stopień to już synonim
Scanii. Uzupełnienie go
o teleskopową „myjkę”
pozwala nawet niskim
kierowcom wszędzie
sięgnąć w wysokiej
kabinie S

Dostęp do wszystkich
podzespołów i elementów obsługowych
od przodu nie jest
niczym ograniczony.
Zwraca uwagę niska
i szeroka chłodnica,
zmienione proporcje
poprawiły chłodzenie

można pomylić tej ciężarówki z żadną inną
marką. Kształt atrapy chłodnicy, niemalże
pionowa przednia szyba, zarys drzwi czy
nadkoli, a nawet klamki są wyraźnym nawiązaniem do stylistyki poprzednich generacji. Zachowano charakterystyczne dla
Scanii elementy i proporcje, kabina jest
przy tym bardzo nowoczesna i w każdym
szczególe potwierdza swą przynależność
do marki premium.
Patrząc na samochód od przodu, widzimy cztery pary punktów świetlnych,
z czego dwa światła są w niespotykanym
dotąd miejscu – na podszybiu. Jak twierdzą specjaliści Scanii, umieszczenie dwóch
dodatkowych świateł tak wysoko bardzo
poprawia widoczność w trudnych warunkach atmosferycznych.

Obie kabiny, czyli S i R, można w zasadzie rozróżnić po wysokości drzwi lub
precyzyjniej – po odległości klamki od
nadkola. W poprzedniej generacji pojazdów była to metoda najskuteczniejsza
przy rozróżnianiu kabin R, G i P. Boczna
osłona aerodynamiczna, która po uchyleniu umożliwia wejście za kabinę, przesuwa się równolegle do boku kabiny,
uniemożliwiając jednoczesne otwarcie
bocznego schowka. Warto o tym pamiętać, by nic nie uszkodzić. Po uniesieniu atrapy chłodnicy zwraca uwagę
niższa niż w poprzednim modelu, za to
zdecydowanie szersza chłodnica. Zmiana
proporcji poprawiła przepływ powietrza
pod kabiną i zwiększyła wydajność chłodzenia silnika.
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Przy kabinie z płaską podłogą (zdjęcie
po lewej) mamy do pokonania jeden
schodek więcej

biny, jak i w stronę drzwi. Regulacja odbywa się jednym ruchem ręki poprzez
uniesienie siedziska tego fotela, pod którym jest jeszcze dodatkowo niewielki schowek. To ciekawe i niespotykane rozwiązanie zapewne bardzo poprawia warunki
wypoczynku załogi, tym bardziej że na
lewej ścianie kabiny można zainstalować
telewizor, a z deski rozdzielczej przed pasażerem wyciągnąć rozkładany stolik.

Wrażenia z jazd

Od środka
Różnice między kabiną typu S a R dotyczą głównie samego wyposażenia. Niby
nie ma w nowej kabinie nic nadzwyczajnego: deska rozdzielcza otacza kierowcę delikatnym łukiem, a przełączniki
są pogrupowane klastrami tematycznymi,
jednak wzornictwo i dbałość o szczegóły jest tak duża, że gdyby nie wysokość, na jakiej się siedzi, można by nabrać przekonania, że jesteśmy w jakimś
aucie osobowym, a nie w nowej Scanii.
Zdecydowanie poprawiono ergonomię.
Dla przykładu: w poprzedniej generacji
obrotowy przełącznik świateł głównych
był umieszczony po lewej stronie deski
rozdzielczej, a pozostałe przełączniki
świateł (halogenów, dalekosiężnych, zakabinowych itp.) po prawej stronie nad
obrotowym przełącznikiem blokady tylnego mostu. Teraz wszystkie przełączniki
wraz z obrotowym do świateł głównych
są umieszczone… na drzwiach kierowcy.
Ten wręcz pionierski pomysł wydaje się
nadzwyczaj wygodny.
Największe wrażenie robi jakość materiałów, dokładność ich wykonania i spasowania oraz przede wszystkim styl deski rozdzielczej i wykończenia kabiny.
Dwa okrągłe zegary prędkościomierza
i obrotomierza wewnątrz cyferblatów
mają dodatkowe wskazania: prędkości,
przebiegu, temperatury zewnętrznej,

ilości AdBlue i czasu. Pod nimi znajdują
się ustawione poziomo liniowe wskaźniki ilości paliwa i temperatury cieczy
chłodzącej. Działanie tego ostatniego
jest inne niż można by się tego spodziewać, mianowicie wskazuje on temperaturę punktowo, czyli taką, jaka ona
jest, a nie zakres, w jakim ona się aktualnie zawiera. Bardzo prosty zabieg znacznie poprawił czytelność tego liniowego
wskaźnika. Między okrągłymi „zegarami”
znajduje się szeroki, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o wysokiej
rozdzielczości. Jego grafika sprawia wrażenie trójwymiarowości, a wskazania
wyświetlane w czterech rogach można
dowolnie wybrać i ustawić. Dzięki takiemu
zabiegowi kierowca nie musi ciągle przechodzić pomiędzy zakładkami menu,
chcąc kontrolować różne wskazania, bo
w „centrum” może wyświetlić sobie to,
co go interesuje, a w rogach dodatkowe
parametry, które chce kontrolować. Ilość
zawartych na zestawie wskaźników informacji jest naprawdę duża, ale dzięki
logicznemu ich uporządkowaniu są one
zrozumiałe i czytelne, a sam zestaw
wskaźników bardzo miły dla oka.
W kabinie S dla pasażera zamontowano bardzo ciekawy obrotowy fotel.
Można go obrócić od położenia wyjściowego, czyli na wprost do kierunku jazdy,
o około 90° w każdym kierunku (pełen
zakres około 180°), czyli do wnętrza ka-
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Nowa Scania jest zdecydowanie bardziej miękko zestrojona niż jej poprzedniczka, i to zarówno jeśli chodzi o zawieszenie osi, jak i samej kabiny. Zwiększa
to komfort jazdy, a dzięki przesunięciu
kabiny do tyłu (mniejszy przedni zwis) oraz
miejsca kierowcy do przodu (o 65 mm)
zachowano dobrą precyzję prowadzenia. Fotel kierowcy jest przesunięty także
o 20 mm w stronę boku, tak więc w sumie kierowca siedzi bliżej narożnika kabiny, co poprawiło widoczność także na
bok i dało dobre efekty w zakresie „wyczucia” samochodu. Widoczność do przodu
i na boki polepszono przez dobranie odpowiedniego przekroju poprzecznego
słupków A, które z miejsca kierowcy
wydają się węższe, choć w rzeczywistości
takie nie są. Dzięki wspomnianym zabiegom zmiana charakterystyki zawieszenia kół na bardziej miękką nie pogorszyła prowadzenia ciężarówki. Na
poprawę komfortu ma także wpływ bardzo dobra izolacja akustyczna, zwłaszcza
w kabinie S jest to wyraźnie wyczuwalne.
Silnik na biegu jałowym jest wręcz niesłyszalny. Wprowadzenie do oferty kabiny z płaską podłogą i zadbanie o tak
dobrą izolację akustyczną sprawiło, że
w nowej Scanii S naprawdę jest komfort
dotąd niespotykany w pojazdach tego
producenta.
Oba pojazdy dostarczono z pełnym
obciążeniem, co dało dobre warunki do
testów. Scania S była testowana w okolicach Warszawy, egzemplarz z kabiną
R w okolicach Opola. W obu przypadkach
staraliśmy się dobrać przejazd tak, aby
warunki jazdy były zmienne i adekwatne
do rzeczywistych kryteriów eksploatacji.
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W obu kabinach bez problemu można
zająć wygodną pozycję, głównie dzięki
poszerzonej regulacji foteli oraz kolumnie kierownicy, której zakres ustawień
jak dotąd dostępny jest tylko w Scanii.
Dzięki temu można przyjąć pozycję za kierownicą naprawdę zbliżoną do tej z samochodu osobowego. Mówię to z całą
świadomością, bowiem ułożenie ciała
z zachowaniem kątów komfortu wszystkich ważnych stawów nie jest jednoznaczne z prawidłowym i dobrym „wyczuciem” pojazdu. Co za tym idzie w pewnym
sensie to, jak wygodnie można w ciężarówce usiąść, zależy nie tylko od fotela
i kolumny kierownicy. Wpływ na to ma
także zawieszenie kabiny, układ kierow-

a możliwość dezaktywacji hamulca silnikowego uruchamianego wraz z retarderem pozwala dobrać sposób pracy hamulca
długotrwałego działania do wymaganej
skuteczności (np. na płaskim terenie po
wyłączeniu hamulca silnikowego działanie retardera jest „łagodniejsze”).
Wszystkie lusterka w testowanych
egzemplarzach były regulowane elektrycznie, oczywiście z drzwi kierowcy,
także lusterko narożne i rampowe, a kabina jest przystosowana do opcjonalnej
instalacji kamer. Na kierownicy zachowano „stary” układ rozmieszczenia ramion
i przycisków, pogrupowanych według
swoich funkcji. Zaowocowało to bardzo
wygodnym i intuicyjnym sterowaniem

Przy odchylaniu bocznej osłony umożliwiającej
wejście za kabinę należy uważać na klapę
bocznego schowka, by jej nie uszkodzić

Dzięki zbiornikowi AdBlue umieszczonemu od wewnętrznej strony ramy i wyprowadzeniu tylko wlewu na bok pojazdu lepiej wykorzystano miejsce do zabudowy
np. dodatkowego zbiornika paliwa

niczy i całe podwozie, czyli „zachowanie”
się ciężarówki podczas jazdy. W nowej
Scanii precyzja prowadzenia jest na tyle
duża, że przyjęcie komfortowej pozycji
za kierownicą nie zmniejsza możliwości
prawidłowych reakcji na pojawiające się
zagrożenia na drodze
Układy napędowe, zarówno ten najmocniejszy 730-konny, jak i 500-konny,
pracowały bez zarzutu, rozwijając moc
od dolnych partii prędkości obrotowych.
Niestety, szczególnie w przypadku mocniejszej wersji nie było okazji sprawdzenia pełnej dynamiki, jaką oferuje ten
silnik. Zautomatyzowane skrzynie biegów zmieniają przełożenia bardzo szybko
i prawidłowo je dobierają, co praktycznie wyklucza konieczność manualnej interwencji kierowcy w ich pracę. Zwalniacze działają w przewidywalny sposób,

adaptacyjnego tempomatu, radia i menu
zestawu wskaźników. Mówiąc „wygodnym”, mam na myśli przede wszystkim
ułożenie dłoni podczas regulacji dolnej
grupy przycisków. Opiera się ją na jednym
z ramion kierownicy i kciukiem dokonuje
zmian w ustawieniach – nie zmusza to
do wykonywania nienaturalnych ruchów.
Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu
przełączników nie trzeba nawet odrywać
wzroku od drogi, by ustawić dokładnie
ten parametr, który nas interesuje.

Podsumowanie
Ciągniki Scania S i R nowej generacji to ciężarówki, które tworzą nową jakość w każdym aspekcie, jaki chcielibyśmy
rozpatrywać. Zaczynając od bardzo wygodnej pozycji za kierownicą, poprzez

znakomite prowadzenie, a kończąc na
użytych do budowy tego samochodu materiałach i oszałamiającym wzornictwie,
bez wątpienia mamy do czynienia z pojazdem wyznaczającym zupełnie nowe
standardy. Deska rozdzielcza zorientowana na kierowcę, dbałość o szczegóły
wykonania tego pojazdu, panująca wewnątrz cisza, dostępne wyposażenie,
ergonomia – za to można bardzo polubić nowe Scanie. Widać w każdym elemencie, że pojazd tworzono tak, aby
usunąć wady poprzedników, a zachować wszystkie zalety, z których Scania
słynie i za które jest ceniona.
Scania zaoferowała nie tylko pojazd,
ale także różne usługi (o czym pisaliśmy
już we wcześniejszych numerach naszego pisma), przez co nowa ciężarówka
jest tylko jednym z elementów składowych kompleksowego rozwiązania transportowego.Obcowanie z materialną częścią tego „kompleksowego rozwiązania”
dostarczyło mi wrażeń na poziomie, którego się nie spodziewałem. Pokuszę się
nawet o stwierdzenie, że jeśli to ostatni
pojazd firmy Scania, który będzie prowadzony przez człowieka, to jest to jednocześnie ostatnia najlepsza obecnie ciężarówka, jaką przyszło mi jeździć.

Zdjęcia: © A. Gawron
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Dariusz Piernikarski

Renault Trafic:
Polski Samochód Dostawczy Roku 2016
Po raz siódmy odbyły się wybory Polskiego Samochodu
Dostawczego Roku. W konkursie, którego finałowa część
odbyła się w połowie listopada 2016 r., wzięło udział 5
samochodów dostawczych klasy średniej. Po trwających
3 dni testach wyłoniono zwycięzcę – to Renault Trafic.

Samochody
Do konkursu wytypowano 5 samochodów: Citroën Jumpy, Fiat Talento,
Mercedes-Benz Vito, Renault Trafic oraz
Volkswagen Transporter. Oczywiście były
to samochody pochodzące z bieżącej produkcji, niektóre z nich miały jeszcze bardzo niewielkie przebiegi. Jak co roku nie
udało się nam uzyskać pojazdów o choćby
zbliżonym poziomie wyposażenia, zatem
były wersje bardzo bogate, np. z nawigacją i aktywnymi systemami wspoma-

gania kierowcy, jak i zupełnie „gołe” –
z podstawowym radioodtwarzaczem, bez
tempomatu i kierownicy wielofunkcyjnej.
Podstawowe parametry techniczne
samochodów prezentujemy w tabeli 1.
Są to pojazdy z segmentu LCV (Light Commercial Vehicle), znajdujące się w bieżącej sprzedaży producentów. Oczywiście nie jest to kompletna oferta rynkowa
dostępna w tym segmencie, ale w przypadku pozostałych marek i modeli w czasie przeprowadzania testu importerzy nie
mieli odpowiednich egzemplarzy.
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„VanExtra”, „Polski Traker”, „Ciężarówki”,
„Samochody Specjalne” oraz 4trucks.pl
– te magazyny i portale branżowe, działając wspólnie, po raz siódmy wybrały
Polski Samochód Dostawczy Roku 2016.
Organizatorzy zdecydowali, że do tej
edycji zostaną zaproszone samochody
dostawcze klasy średniej o dopuszczalnej masie całkowitej zbliżonej do 3 t
jako uniwersalne środki transportu,
dysponujące całkiem pokaźnymi możliwościami załadunku, doskonale sprawdzające się w miastach, chętnie wykorzystywane zarówno przez duże floty,
jak i małe firmy.
Po raz kolejny ciężar organizacji imprezy
spoczywał na barkach redaktora Wojtka
Karwasa – należy mu się bezwzględne
uznanie za to oraz przygotowanie samochodów, zebranie naszych ocen
cząstkowych, usystematyzowanie ich
i przygotowanie w „zjadliwej” formie
w postaci tabel.

RENAULT
TRAFIC

CITROËN
JUMPY

MERCEDES-BENZ
VITO

FIAT
TALENTO

Przebieg testu
Idea wyboru najlepszego czy najbardziej wszechstronnego samochodu
dostawczego w warunkach polskich nie
jest niczym nowym – tego typu porównania robione są przez pisma flotowe.
Zorganizowana przez nas po raz siódmy
impreza dała możliwość jednoczesnego
porównania kilku samochodów tej samej
klasy, na tej samej trasie, w tych samych warunkach i zebrania opinii szerszego grona kierowców.

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

Całe przedsięwzięcie zostało starannie przygotowane, a zasadnicza część
testowa odbyła się w dniach 16–17 listopada 2016 r. Samochody zostały załadowane, zważone i zatankowane „pod korek”, a liczniki przebiegów dziennych
wyzerowane. Ładunek w postaci bloków
betonowych został dobrany tak, aby każdy
z samochodów był obciążony niemal
identycznym ciężarem (ok. 520 kg) i jednocześnie nie przekroczył swojej dmc. wpisanej do dowodu rejestracyjnego.
Przed wyruszeniem na trasę każdy samochód został
załadowany betonowym bloczkiem ważącym ok. 520 kg

Masa własna*
Dmc.*
Ładowność*

2410 – 1310 – 1450
(1240)
4,6 m3
1616 kg
3100 kg
1484 kg

3498 mm
2890 – 1380 – 1570
(1260)
6,3 m3
1740 kg
2990 kg
1250 kg

2143 cm3, 100 kW/
136 KM, 330 Nm
3200 mm
2510 – 1350 – 1610
(1280)
5,5 m3
1921 kg
2800 kg
879 kg

Renault
Trafic
1598 cm3, 88 kW/
120 KM, 320 Nm
3498 mm
2890 – 1350 – 1550
(1270)
6,0 m3
1888 kg
3010 kg
1122 kg

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

Obliczeniowa pojemność
przedziału ładunkowego

3275 mm

1598 cm3, 85 kW/
116 KM, 300 Nm

Mercedes-Benz
Vito

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

Długość – wysokość – szerokość (między nadkolami)
przedziału ładunkowego

1997 cm3, 110 kW/
150 KM, 370 Nm

Fiat
Talento

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

Rozstaw osi

Citroën
Jumpy

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

Silnik

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

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne samochodów
Volkswagen
Transporter
1968 cm3 , 103 kW/
140 KM, 340 Nm
3000 mm
2840 – 1400 – 1620
(1250)
6,4 m3
1912 kg
2800 kg
888 kg

* Odczytane z dowodu rejestracyjnego
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Każdy
pojazd został
zważony przed
załadunkiem i po
załadowaniu

Pojemność ładowni w tej klasie pojazdów
sięga 6 m3, ważne jest, aby jej kształt i rozmiary drzwi tylnych i bocznych pozwalały
na łatwy za- i rozładunek; istotna jest również
liczba punktów mocowania ładunku

Start i meta znajdowały się w Warszawie. Trasa pokonana 16 listopada
miała długość ok. 300 km – punktem docelowym był malowniczy Hrubieszów
na Lubelszczyźnie, zaledwie 20 km od
granicy z Ukrainą. Poszczególne odcinki
– czy też etapy trasy przejazdu – miały
dość zróżnicowany charakter. Początek
to wylot z Warszawy obwodnicą miasta
(S8/S2), gdzie można było rozwinąć nieco
większe prędkości. Druga część trasy to
komfortowa podróż drogą krajową nr 17
o sporym natężeniu ruchu i dobrej jakości nawierzchni. Karawana z pięciu
samochodów objechała Lublin, korzystając z niemal 60-kilometrowego odcinka szybkiego ruchu (S17). Potem – za
Piaskami – zjazd z eski na Zamość i ok.
100-kilometrowy odcinek do Hrubieszowa. Tam postój i nocleg w gościnnych
progach hotelu i browaru Sulewski.
Jak na użytkowe auto przystało, w kabinie powinna znajdować
się duża liczba funkcjonalnych schowków i skrytek na rozmaitości, co ułatwia pracę osobie prowadzącej np. działalność
gospodarczą; okazuje się, że nie każdy producent przewiduje
możliwość podniesienia siedziska pasażera i wykorzystanie
znajdującej się pod nim przestrzeni jako schowka
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Wieczorem wykonane zostały próby
stacjonarne, sprawdzające oświetlenie
ładowni i wnętrza samochodów, a także
komfort wykonania czynności obsługowych, takich jak wymiana żarówek w reflektorach przednich oraz uzupełnienie
płynu do spryskiwacza szyb. Następnego
dnia rano uczestnicząca w teście grupa
dziennikarzy dokonała gruntownych pomiarów, m.in. wielkości ładowni, wysokości progu załadunkowego, szerokości
drzwi bocznych oraz miejsca w kabinie.
Jurorzy oceniali również komfort i ergonomię wnętrza, a także możliwości równoczesnego podróżowania 3 osób w kabinie. Zmierzono też promień skrętu
każdego z tych samochodów.
Po dokonaniu prób stacjonarnych ruszyliśmy w drogę powrotną. W początkowym odcinku (Hrubieszów–Włodawa)
trasa przebiegała malowniczą, wąską
drogą biegnącą wzdłuż granicznej rzeki
Bug. Co kilka kilometrów spotykaliśmy

| TRANSPORT |

Oceniano
komfort i ergonomię
wnętrza kabiny;
zauważalne duże
różnice w poziomie
wyposażenia

patrole straży granicznej. Nasz konwój
jadący drogą, na której częściej można
spotkać ukraińsko-polskiego przemytnika z kontrabandą, wzbudzał wyraźne
zainteresowanie pograniczników, jednak
nie odważyli się nas zatrzymać. Opuściliśmy zapomniane przez cywilizację
regiony Polski „bardzo wschodniej”, aby
kierując się na Radzyń Podlaski, w Siedlcach wjechać na krajową dwójkę i tą
drogą wrócić do Warszawy. Powrotna
trasa z Hrubieszowa miała ok. 350 km
i była bardzo urozmaicona: kręte odcinki drogami o złej jakości, zatłoczone
regionalne drogi przelotowe, obwodnice
– była to doskonała okazja do sprawdzenia zawieszenia, hamulców oraz dynamiki rozpędzania poszczególnych dostawczaków.
W sumie każdy z tych samochodów
przejechał zbliżony dystans w zróżnicowanych, ale i podobnych warunkach –
minimalnie było to 644 km, maksymalnie 690 km. Różnice w przebiegu wynikają z faktu, że kilkakrotnie gubiliśmy
właściwą drogę, niektóre z naszych samochodów były wykorzystywane jako
mobilne punkty fotograficzne itp.
Cała trasa była podzielona na kilkudziesięciokilometrowe odcinki. Po każdym z nich kierowcy zamieniali się samochodami, tak więc każdy uczestnik

miał możliwość kilkakrotnego pokonania
sporych odległości w każdym pojeździe
i to w zróżnicowanych warunkach drogowych. Przed zamianą auta należało oczywiście wypełnić wcześniej przygotowany
szczegółowy arkusz oceny, uwzględniający takie zagadnienia, jak komfort jazdy,
właściwości dynamiczne, właściwości
trakcyjne, ergonomia obsługi czy wreszcie wrażenie ogólne. W drodze powrotnej ponownie uzupełniliśmy paliwo „pod
korek” i obliczyliśmy rzeczywiste zużycie
paliwa. W trakcie jazdy mierzono również poziom natężenia dźwięku w kabinie na postoju, gdy silnik pracował na
biegu jałowym oraz przy prędkości 50,
80 oraz 110 km/h.

Podsumowanie wyników
Kabina Renault Trafic została oceniona
bardzo wysoko pod względem ergonomii
i komfortu podczas jazdy, samochód ten
– zdaniem jurorów – jest także najwygodniejszy w obsłudze

W tabeli 2 przedstawiono najważniejsze wyniki pomiarów masy pojazdów
przed załadowaniem i po załadowaniu,
pokonany w teście dystans oraz zmierzone średnie zużycie paliwa. Nie byłbym
sobą, gdybym nie pokusił się o dodanie
kilku dodatkowych wskaźników pozwa-
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Zużycie paliwa
Praca przewozowa2
Wskaźnik ładowności3
Wydajność paliwowa4

2320 kg
655 km
6,7 dm3/100 km
341 tkm
48%
129 ml/tkm

460 kg
2340 kg
690 km
7,1 dm3/100 km
317 tkm
42%
154 ml/tkm

2000 kg
520 kg
2520 kg
680 km
6,5 dm3/100 km
354 tkm
38%
124 ml/tkm

Renault
Trafic
1900 kg
520 kg
2420 kg
644 km
6,8 dm3/100 km
335 tkm
37%
131 ml/tkm

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

Pokonany

dystans1

520 kg

1880 kg

Mercedes-Benz
Vito

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

Masa rzeczywista

1800 kg

Fiat
Talento

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

Ciężar ładunku

Citroën
Jumpy

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

Masa własna

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

| TRANSPORT |
Volkswagen
Transporter

Tabela 2. Najważniejsze
wyniki pomiarów i obliczeń

1940 kg
520 kg

1

2460 kg

2
3

653 km
7,6 dm3/100 km
340 tkm
32%
145 ml/tkm

4

różnice wynikają z doboru
trasy i dodatkowych zadań
tkm – tonokilometry
wskaźnik ładowności
= ładowność/dmc. pojazdu
– im więcej, tym lepiej
ml/tkm – objętość paliwa
w mililitrach wymagana do wykonania jednostkowej pracy
przewozowej, czyli przewiezienia 1 t na odległość 1 km
– im mniej, tym lepiej

Nocne uzupełnianie płynu do spryskiwaczy
w Mercedesie Vito (z lewej) ze względu na
dużą średnicę otworu wlewowego jest dziecinnie proste; z kolei próba odczytania mapy
przy słabym oświetleniu (z prawej) w kabinie Citroëna wymaga drobnego wspomagania w postaci włączonego dużego ekranu
centralnego wyświetlacza

Summary

lających na bardziej ogólną ocenę efektywności przewozowej testowanych przez
nas samochodów – wskaźniki te potraktujmy jednak orientacyjnie, nie zostały one bowiem wzięte pod uwagę
podczas oceny finalnej.
Każdy z uczestniczących w teście
dziennikarzy – jurorów musiał ocenić
każdy pojazd w 5 kategoriach: układ napędowy, kabina, ładownia, właściwości
jezdne, funkcjonalność ogólna. Dodatkowym kryterium było oczywiście średnie zużycie paliwa. Wszystko zostało
przeliczone proporcjonalnie na liczbę
punktów. Całkowita suma punktów uzyskanych w każdej kategorii pozwoliła na
wyłonienie zwycięzcy.

Renault Trafic wygrywa o włos
Polskim Samochodem Dostawczym
Roku 2016 został Renault Trafic (łącznie
41 pkt.) przed Citroënem Jumpy (40,5
pkt.), VW Transporterem (40,4 pkt.) i Fiatem Talento/MB Vito (oba po 38,5 pkt.).
Jak widać, walka o pierwsze miejsce była

bardzo zawzięta, różnice punktowe są
minimalne – chciałoby się napisać, że
złych samochodów po prostu już nie robią… Renault Trafic wykazał się zarówno
bardzo dobrymi właściwościami ocenianymi we wszystkich 5 kategoriach, zdobywając najwyższą ocenę średnią za kabinę (9 na 10 pkt.), jak i niskim średnim
zużyciem paliwa na trasie testowej. Po
raz kolejny okazuje się, że przy obecnie
relatywnie niskich cenach za paliwo niewielkie spalanie może nie być najważniejszym argumentem decyzyjnym. Duże
znaczenie mają rozmiary przestrzeni
ładunkowej i wygoda podróżowania. Coraz bardziej pod tym względem samochody dostawcze zbliżają się do samochodów osobowych i to klas średnich
i wyższych. Dodać należy, że niemal jak
co roku różnice w konfiguracji i poziomie wyposażenia samochodów udostępnionych do testu znacznie utrudniały porównania.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Renault Trafic was the winner of the
7th edition of the competition Polish
Van of the Year 2016, with total of
41 pts. The second place got Citroën Jumpy (40.5 pts.), third was
VW Transporter (40.4 pts.). Remaining two models taking part in the
final round of the competition were
Fiat Talento and MB Vito. The battle for first place was very fierce,
the score differences are minimal –
one could say that there are no bad
vans anymore...
Renault Trafic convinced the jury
consisting of journalists from 5 different magazines and internet portals
with its very good properties in all 5
assessed categories, earning the highest scores for cabin (9 out of 10 pts.)
and low average fuel consumption.
It appears that presently relatively
low prices of Diesel and low fuel
consumption may not be the most
important argument in decisionmaking. Important are also the size
of the cargo space and comfort of travel. In this respect modern vans are
approaching passenger cars of middle and upper classes.

| PERSONALIA |

Heinz Bartosch
Od 5 grudnia 2016 r. pełni obowiązki głównego dyrektora wykonawczego w BBS – niemieckiej firmie zajmującej się produkcją felg z metali lekkich. Wcześniej pracował m.in. w firmach EvoBus i Mercedes.
W latach 1999–2007 był związany z koncernem MAN. Pełnił funkcję
prezesa zarządu MAN Star Trucks & Busses w Polsce, a od roku 2005
równolegle odpowiadał za produkcję i logistykę w zakładach MAN
w Salzgitter oraz koordynację strategii produktowej i logistyki
w ramach Neoman Group. Następnie, w lipcu 2007 r., na 8 miesięcy
dołączył do składu zarządu spółki Solaris Bus & Coach. Przez kolejne
lata był prezesem zarządu Uniwheels w Stalowej Woli. Żonaty, jego
hobby to astronomia, literatura i myślistwo.

Piotr Zielak
Po 19 latach pracy opuścił polski oddział Continental i z początkiem
stycznia 2017 r. został dyrektorem generalnym w Continental Adria
pnevmatike w Słowenii. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz magistra inżyniera
transportu Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe
z obszarów handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie oraz zarządzania biznesem w London Business School.
Z branżą oponiarską związał się w 1989 r. W Continental Opony Polska
pracował od 1998 r., początkowo na stanowisku dyrektora działu
sprzedaży i marketingu, a od 2002 r. jako dyrektor generalny.
Poza Polską zarządzał także sprzedażą na Litwie, Łotwie i w Estonii,
na Białorusi i Ukrainie oraz w Obwodzie Kaliningradzkim. Stanowisko
po nim objął jego wieloletni współpracownik Dariusz Wójcik.

Aidan Ryan

Łukasz Chyliński

Od grudnia 2016 r. jest nowym dyrektorem generalnym Schmitz
Dongfeng Special Vehicle Company z siedzibą w Wuhan w Chinach.
Jest rodowitym Irlandczykiem, ma tytuł inżyniera z University College
Dublin. Pracę zaczął jako starszy inżynier w Ingersol Rand w Dublinie.
Firma oddelegowała go do Minneapolis, do oddziału zajmującego się
ciężarówkami i naczepami. Następnie, w roku 2006, został mianowany
dyrektorem technicznym w centrali Ingersol Rand w Szanghaju.
Zarządzał wszystkimi działami technicznymi w firmie, a także
odpowiadał za sprzedaż i marketing w Chinach. Przed swoim
transferem do Schmitz Dongfeng pracował w Xiamen, pełniąc
obowiązki wicedyrektora ds. badań i rozwoju w regionie Azji
i Pacyfiku w grupie Kion, która jest największym producentem
wózków widłowych w Chinach.

Od 1 grudnia 2016 r. pełni obowiązki wiceprezesa zarządu spółki
HAMA Polska należącej do Grupy DBK. Jako dyrektor zarządzający
w pionie DBK Rental odpowiada za rozwój usługi wynajmu pojazdów
użytkowych. Jest absolwentem kierunku Samochody i maszyny robocze na Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zarządzania w motoryzacji w Szkole Głównej Handlowej,
gdzie w 2016 r. rozpoczął również studia MBA. Z branżą motoryzacyjną związany jest od roku 2003. Zdobył wieloletnie doświadczenie
w DAF Trucks Polska oraz Iveco Poland. Przed przejściem do Grupy
DBK pracował w Bridgestone. Odpowiadał tam za sieć dystrybucji opon
do pojazdów użytkowych we wschodniej części Europy (Polska, Czechy,
Słowacja, Węgry, kraje nadbałtyckie).
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O czym
2016
pisaliśmy
TEMAT NUMERU

Nr

Napędy alternatywne

1/2

Pojazdy budowlane

3

Chłodzenie i klimatyzacja

4

Transport nienormatywny

5

Dystrybucja miejska

6

Serwis i części zamienne

7/8

Transport ekonomicznie

9

Rozwój transportu

10

Naczepy

11

Transport przyszłości

12

TRANSPORT

Ewolucja systemów zarządzania flotą 38

9

Future Bus – nowość Daimlera
przed IAA

80

9

Interakcje między infrastrukturą
a środkami transportu miejskiego

12

10

Autobusy w transporcie
krótko- i długodystansowym

26

10

Zakończyła się akcja szkoleniowa
dla młodych kierowców

32

10

Naczepy: oszczędność i praktyczność 43
Nowa kurtyna Wielton

Ewolucja budowlanych
układów napędowych

18

3

Konstruktorzy o wywrotkach
26
(rozmowy z przedstawicielami branży)

3

Niskopodwoziówką na budowę

30

3

Dostawczym na budowę

36

3

Wozidła technologiczne

41

3

Uniwersalne i wydajne.
Kołowe maszyny budowlane

44

3

11

Opony na drogę i w teren

48

3

48

11

Przegląd olejowy

52

3

Ciężarówka w strumieniu danych
(rozmowa ze Svenem Ennerstem
odpowiedzialnym za rozwój
produktów w Daimler Trucks)

54

11

Oleje silnikowe a ekologia
i ekonomika eksploatacji

56

3

68

3

Długowieczność bywa różna.
Cykl życia ciężarówki

86

Sachs Roadshow 2016
już w czerwcu

3

Na progu ery
autonomicznych ciężarówek

12

12

134 500 szklanek mleka
78
(test autocysterny PRO-WAM
do przewozu mleka na 3-osiowym
Actrosie 2543 6×2)

V2X: pojazd połączony ze wszystkim 25

12

Sypki cement

87

3

W poszukiwaniu synergii.
36
Systemy telematyczne w pojazdach

12

Żurawie przeładunkowe
coraz bardziej uniwersalne

90

3

Antropopresja w środowisku
związana z transportem

54

12

Chłodnia? Kupujemy i wozimy
z głową…

18

4

Transport a jakość życia w mieście 58

12

4

62

12

Zimno pod kontrolą.
Eksploatacja i naprawa chłodni

24

Zarządzanie flotą
w transporcie miejskim

4

74

12

Telematyka w transporcie
chłodniczym

28

Wymagający ładunek.
Transport żywych zwierząt

Chłodnia w blaszaku

34

4

Klimatyzacja w pojazdach
użytkowych

40

4

Ekorewolucja w czynnikach
chłodniczych

45

4

Ogrzewanie stacjonarne
50
w pojazdach użytkowych – trendy

4

W trosce o jakość powietrza
kabinowego

54

4

Osiowy problem.
Eksploatacja osi naczep

62

4

„Zwierzaki” znalazły swój dom

65

4

Ciekawostki ze świata opon

76

4

11

Str.

Nr

TECHNIKA

Str.

Nr

41

1/2

Czyściej i taniej. Czy to się opłaca? 15

1/2

„Zimna” gospodarka (przewozy
12
w temperaturach kontrolowanych)

4

Hybrydowo – tak, ale hydraulicznie 24

1/2

Bezpłatne szkolenia
dla młodych kierowców

68

5

Ciche niczym szept,
czyli dystrybucja z wtyczką

29

1/2

Dystrybucja towarów
w logistyce miejskiej

12

6

Stacja LNG/CNG w Śremie ruszyła 34

1/2

36

1/2

Nadwozia wymienne: C 782 i spółka 36

6

Hybrydy w transporcie
nienormatywnym

Słowo klucz: uptime
12
(czyli maksymalna niezawodność
i dostępność środków transportu)

7/8

„Elektryczna rewolucja”
w autobusach miejskich

44

1/2

50

1/2

Akumulatory w drodze
do efektywności

90

4

Przyszłość mobilności

64

7/8

W trosce o czystość.
Śmieciarki i zamiatarki

7/8

64

1/2

Nowy VW Caddy Alltrack
– samochód dla każdego

4

70

Beton z dostawą i na wysokość

93

Zrównoważone rozwiązania
w Volvo i 3M

Im lżej, tym więcej. Betonomieszarki 70

1/2

Osprzęt „bardzo” nienormatywny

12

5

Scania na rynku od 125 lat

76

7/8

76

1/2

5

9

Transport specjalistyczny
na baumie 2016

20

Optymalizacja kosztów
12
użytkowania i własności pojazdów

Podesty załadowcze.
Popularny pomocnik
Filtrujemy (bio)paliwo

83

1/2

5

24

9

88

1/2

Konkurs The Drivers’ Fuel
Challenge zakończony

32

9

Samochód Dostawczy
Roku 2015 – Caddy zwycięża

Liczy się nie tylko moc. Ciągniki
w transporcie nienormatywnym

28

Oszczędności na wiele sposobów

Pilotaż pojazdów nienormatywnych 32

5

Wywrotkowe kompendium

12

3

Połączony konwój Daimler Trucks

5

Ekotransport
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52

Meiller Polska promuje
naczepy aluminiowe

58

5

Bezpieczne żurawie
i podnośniki koszowe

83

7/8

Eurocargo ML180E25:
pojemny i ładowny

76

11

Osie z „najcięższej” półki

62

5

Fiat rozszerza ofertę

88

7/8

82

11

CERTUS 3 – diagnostyka
klasy premium

73

5

Czystszy, cichszy, trwalszy
– Ford Transit z nowymi silnikami

92

7/8

Ursus – elektryczne
samochody z Lublina
Targi Energetab już za nami

84

11

Za pięć dwunasta:
VW Crafter z Wrześni

76

5

Po pierwsze – bezpieczeństwo

16

9

Sprinter terenowo

89

11

Premium kontra no-name

28

9

12

79

5

42

9

Nowe materiały w konstrukcji
nadwozi autobusów

86

5

Zobaczyć, to uwierzyć:
Scania nowej generacji

Big data – logistyka
w strumieniu danych

20

Dostawczy Hyundai H350

Transport w roku 2026

30

12

Oleje coraz bardziej zaawansowane 50

9

Nowe technologie w transporcie

40

12

Autobusy do zadań specjalnych

90

5

Crafter – nowy wymiar Volkswagena 57

9

Elektryczny MAN TGS

46

12

Podwozia do dystrybucji ciężkiej

17

6

Klasa X – w teren i do miasta

68

12

26

6

Schmitz Cargobull: Naczepy.
62
Doskonałość. Transport. Inteligencja

9

Furgonetki nie tylko do miasta

Hybrydowa Scania

78

12

Układy jezdne ciężarówek
dystrybucyjnych

30

6

Mercedes-Benz Urban eTruck
– zwiastun elektrycznej ery

66

9

Warsztat w sieci
– Automechanika 2016

82

12

Budowlane nowości Volvo Trucks

44

6

Kögel innowacjami stoi

72

9

Nowy Crafter – odsłona praktyczna 86

12

Scania Test Tour 2016

49

6

84

9

DAF Transport Efficiency w praktyce 52

6

Historia fabryki skrzyń
przekładniowych w Tczewie.
Część II

Iveco Daily E6 – najlepszy
partner biznesowy

56

6

Toczący się mocarz – Volvo FH16

87

9

BIZNES

Str.

Nr

Transformacja Gniotpolu

60

6

Alternatywne źródła napędu
w autobusach

18

10

Perspektywy rozwoju rynku
paliw alternatywnych

10

1/2

Opony Dunlop – gotowe
na każde wyzwanie

63

6

Układy kierownicze i jezdne
w autobusach

23

10

1/2

Ciężkie zadanie. Eksploatacja
podestów załadowczych

70

6

Trailer Innovation 2017

44

10

Paliwa alternatywne – kwestia
20
matematyki (rozmowa z Sewerynem
Szczepankiem, brand & marketing
managerem Fiat Professional EMEA)

Ruchome podłogi Kraker Trailers

74

6

Niskopodwoziówki na IAA

52

10

Prawie 27 procent w górę!

1/2

6

MAN Truck & Bus na IAA

60

10

Scania nowej generacji:
pierwsze jazdy

64

10

Rzeczy, które nas „kręcą”
57 1/2
(rozmowy z przedstawicielami importerów
i producentów samochodów ciężarowych)

Historia fabryki skrzyń
przekładniowych w Tczewie.
Część I

83

54

Dobry–lepszy–Sprinter:
86
większa ładowność i więcej mocy

6

Najlepsze modele nagrodzone

71

10

Dostawcze: najlepszy rok od lat

60

1/2

10

Trzynasta odsłona kampanii
„Dobry Beton”

67

1/2

6

Przyszłość transportu
według Boscha

74

Transporter T6. I wszystko jasne… 90

Kabiny samochodów:
bezpieczeństwo coraz ważniejsze

80

10

Continental wspiera floty

73

1/2
1/2

84

10

Iveco po raz drugi
na dakarowym podium

80

Opony w obszarze miejskim
Nowy Conecto – autobus
miejski Mercedesa

88

10

Lew powraca na tron

90

Wsparcie działania serwisu:
samochody serwisowe,
zabudowy warsztatowe

24

7/8

Dakar od kuchni… serwisowej

27

7/8

Drogowi ratownicy i pomocnicy

30

7/8

Actros świętuje 20. urodziny

34

7/8

Iveco Stralis bardziej przyjazny

40

7/8

Pojazdy użytkowe Opla
do zadań specjalnych

Autonomiczne Volvo FMX
wyrusza pod ziemię

44

7/8

Kurtynowe nowości na IAA 2016

Mercedes-Benz gotowy na IAA

48

7/8

Marka środka – nowe
opony Semperit

55

Nowe oleje silnikowe Urania

60

3

Naczepy w 2015 – sprzedaż rośnie 62

3

10

DAF wzmacnia pozycję

67

3

12

11

Volvo Group Trucks Sales Poland
podsumowuje

70

3

Siedem naczep mega
pod megalupą

20

11

Leasing. Jest coraz lepiej

72

3

Naczepy jeszcze bardziej
inteligentne

26

11

Rekordy przychodów u Solarisa

76

3

7/8

82

3

67

7/8

Kierunki rozwoju osi
samochodów i naczep

38

11

Różnorodność zamiast
jednorodności (ciężarówki
spoza Wielkiej Siódemki)

Prezentujemy: DAF CF
z zabudową i przyczepą Gniotpol

73

7/8

MAN Tour 2016

50

11

Polski rynek autobusów w 2015 r. 93

3

7/8

64

11

Wielton otwiera Centrum
Badawczo-Rozwojowe

4

78

Pojazdy Renault Trucks CNG
– inwestycja w czasie

58

Poczuć moc wiedzy i siłę
praktyki z ZF Services

7/8

66

11

4

80

Unimog ma 70 lat

Liderzy branży betonu towarowego 66

Amarok: na miasto,
do opery i w teren

Opony. Targowe nowości

72

11

Nowy serwis WTC
w Sosnowcu już otwarty

4

70
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W biznesie flotowym trzeba być
74
4
otwartym (rozmowa z Thomasem Wolfem,
szefem międzynarodowego biznesu flotowego
w dziale marketingu i sprzedaży opon ciężarowych w regionie EMEA, Continental AG)

Jeszcze nie raz zaskoczymy
50
10
naszych klientów (rozmowa ze Stefanem
Buchnerem, szefem Mercedes-Benz Trucks)
Podróż dłuższa niż się spodziewamy 58
(rozmowa z Joachimem Dress, prezesem
zarządu MAN SE, MAN Truck & Bus AG)

10

68

10

31

11

Wzajemne współdziałanie
36
i komunikacja (rozmowa z Gero Schulze
Isfortem, dyrektorem działu sprzedaży
i marketingu Krone)

11

Finansowanie fabryczne
– nowe możliwości

80

4

Nowa inwestycja u Wawrzaszka

84

4

Polskie filtry z Sędziszowa
– skuteczna ochrona

86

4

Wielton: siłą organizacji są ludzie
(rozmowa z Mariuszem Golcem,
prezesem zarządu Wielton SA)

Nowe uprawnienia Centrum
Szkoleniowego Bosch

89

4

Zarządzanie flotą naczep
– rozwiązania

Bauma 2016 – impresje z wystawy 38

5

Dealer Roku DAF 2016

47

5

Konkurs Trailer Innovation 2017
rozpoczęty

50

5

Automechanika 2016
już we wrześniu

56

5

Sprzedaż opon podsumowana

66

5

Obrazki z wystawy GasShow 2016 70

5

Warsaw Bus Expo 2016

82

5

EvoBus Polska – stabilnie
na drodze wzrostu

85

5

Dostawy ekspresowe

22

6

Wielton rok po przejęciu Fruehauf

40

6

Wyniki Grupy Bosch w Polsce

78

6

Na kieleckiej Autostradzie bez zmian 80

6

Oryginał czy podróbka?

18

7/8

Najważniejszym klientem
36
końcowym jest flota (rozmowa
z Detlefem Borghardtem, dyrektorem
generalnym SAF-Holland Group)

7/8

Nasz punkt widzenia to potrzeby 52 7/8
klienta (rozmowa z Danielem Wolszczakiem,
dyrektorem generalnym Iveco Poland)

Za brak działania pójdziemy
46
11
do piekła… (rozmowa z Iffet Türken,
członkiem zarządu Kässbohrer Fahrzeugwerke
GmbH oraz szefową rozwoju biznesowego
w Tirsan Solutions)

90

9

O. Dietrich, M. Taniewski,
T. Balcerzak, M. Opowicz

92

10

A. Schenkel, D. Wójcik,
M. Bieniaszewska, P. Gerfaux

92

11

C. Ghon, T. Gryniewicz,
M. Zeilinger, D. Zetsche

90

12

Str.

Nr

Czy zastanawiałeś się
nad LvL ONE?

48

1/2

Wracamy do sprawdzonych
rozwiązań

68

1/2

Felga Alcoa ONE – jedyna taka

24

3

Trailers to the MAX i do tego
– coś ekstra

29

3

Kolejny krok naprzód w chłodzeniu 32

4

11

Branża leasingowa podsumowała
trzeci kwartał

60

11

Rynek opon zróżnicowany

70

11

Agregaty Rivacold w ofercie Frigocar 39

4

Rusza produkcja Craftera
w Białężycach

80

11

Bieżnikowanie w polskich warunkach 72

4
5

12

Pojazdy Faymonville
w krainie tysiąca jezior

18

Stopniowa kolejność zmian
18
(rozmowa z Martinem Zeilingerem
odpowiadającym za zaawansowane
technologie w Daimler Trucks)

Platinum Ultor – oleje
najwyższej jakości

35

5

Kögel na targach bauma

36

5

Shell Rimula – jeszcze
lepsza ochrona

46

5

KH-kipper na baumie

48

5

ZF Services na temat drgań
skrętnych w pojeździe

74

5

DualMAX – propozycja Faymonville 43
na rynek północnoamerykański

6

Opony drogowo-terenowe
Bridgestone

68

6

Wszechstronne urządzenie
diagnostyczne Bosch KTS Truck

22

9

Nadwozia furgonowe Schmitz M.KO 30

9

W daleką podróż z Alcoa

36

9

Wierzymy w moc łączności
34
12
(rozmowa z Enno Pigge, rzecznikiem
ds. innowacji i technologii w Continental AG)
Światowy ranking
producentów naczep

50

12

7/8

Jubileusz 20-lecia Solarisa

60

7/8

29. edycja targów Energetab
już we wrześniu

86

7/8

Scania świętuje udany rok 2016

72

12

20 lat Hyva Polska

77

12

9

A. Gwizdek, P. Ferrari,
B. Pimont, A. Krzemiński

56

58

Stawiamy na partnerstwo
60
(rozmowa z Andreasem Schmitzem,
przewodniczącym zarządu Schmitz
Cargobull AG)

7/8

Wielka biesiada 2016

Opony Dunlop obniżają koszty

9

96

PROMOCJA

Przyszłość jest tu i teraz (rozmowa 66
12
z Karin De Bondt, wiceprezes i dyrektor
generalną ds. samochodów ciężarowych,
naczep i autobusów Thermo King na kraje
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki)

Nie możemy osiąść na laurach
48
(rozmowa z Maciejem Taniewskim,
dyrektorem zarządzającym
DAF Trucks Polska)

R. Dehillotte, J. Ocksen,
R. Gałązka, A. Sikorski

PERSONALIA

Str.

Nr

Felgi Alcoa: ekologia i innowacje

36

10

D. Zetsche, T. Wolf,
K. Polesiak, Ch. Levin

92

1/2

Nowości Thermo King

B. Guilford, Ł. Chwalczuk,
M. Szaniecki, M. Dodoni

96

3

Uważamy się za producenta
70
9
masowego (rozmowa z Thomasem Hecklem,
dyrektorem zarządzającym Kögel Trailer)

E. Wolters, P. Feight,
I. Choi, M. Burdorf

96

4

Sprzedaż szybuje w górę

76

9

M. Kaczor, G. Rogalewicz,
R. Prusiński, B. Smart

94

IAA 2016: mobilność elektryczna,
cyfryzacja i logistyka miejska

38

10

B. Lesiński, I. Türken,
W. Rybak, M. Lundstedt

94
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5
6

49

10

Zestaw FAG SmartSET od Schaeffler 78

10

Lżejsze. Mocniejsze. Bardziej lśniące 18

11

EWT, czyli siła innowacji

24

11

Volvo Buses na rzecz
e-mobilności w miastach

75

11

Europart rozwija sieć
sprzedaży w Polsce

44

12

Regenerowane w o jakości OE

71

12

Nr rachunku Odbiorcy

21 1600 1156 0004 0602
2943 0001

nazwa odbiorcy

Oficyna Wydawnicza MAZUR" sp. z o.o., Byków, ul. Przemysłowa 1, 55−095 Mirków

"

Kwota
S³ownie
Zleceniodawca

Imiê:
Nazwisko:
Nazwa firmy:
Telefon: (........)
Adres:

nazwa odbiorcy cd.
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2 1

1 6 0 0

1 1 5 6

0 0 0 4
waluta

W P

PLN

0 6 0 2

2 9 4 3

0 0 0 1

kwota

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota s³ownie (wp³ata)

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy cd.

tytu³em

tytu³em cd.

Proszê szczegó³owo wype³niæ na drugiej stronie

06
Op³ata:

Stempel
dzienny

pieczêæ, data i podpis(y) zleceniodawcy
Op³ata

odcinek dla zleceniodawcy

"
MAZUR" sp. z o.o.
Byków, Przemys³owa 1
55−095 Mirków

Polecenie przelewu / wp³ata gotówkowa

Odbiorca Oficyna Wydawnicza
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2004 – numery od 1 do 6
2005 – numery od 1 do 6
2006 – numery od 1 do 6
2007 – numery od 1 do 12
2008 – numery od 1 do 12
2009 – numery od 1 do 12
2010 – numery od 1 do 12
10,99 z³/szt.;

5,99 z³/szt.;

2011 – numery od 1 do 12
2012 – numery od 1 do 12
2013 – numery od 1/2 do 12
2014 – numery od 1/2 do 12
2015 – numery od 1/2 do 12
2016 – numery od 1/2 do 12

6,49 zł/szt.
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5) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê. Adres: Byków, ul. Przemysłowa 1.
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| ŻÓŁTE STRONY |

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 | STYCZEŃ –LUTY 2017 | 93

zaprosili nas
Firma Goodyear oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej na konferencję „ThinkGoodMobility: The Future of Mobility”.
Grupa Wróbel na otwarcie nowego salonu
Mercedes-Benz we Wrocławiu.
MAN Truck & Bus Polska na Międzynarodowe
Targi Budownictwa i Architektury BUDMA.
TruckStore na otwarcie nowego salonu w Nadarzynie.

Związek Polskiego Leasingu na konferencję
prasową podsumowującą rok 2016 oraz przedstawiającą zależność między trendami gospodarczymi a rozwojem branży leasingowej.
Solaris na konferencję prasową poświęconą
podsumowaniu minionego roku i planom na
rok 2017.

W LUTYM NA ANTENACH

ORAZ

Będzie kilka ciekawych pojazdów i to nie tylko europejskich producentów, rzut oka na transport
w amerykańskim wydaniu oraz na ubiegłoroczne dokonania niektórych koncernów. Jak zawsze znajdzie
się miejsce na nękające branżę problemy, pojawią się także ciekawie opowiedziane życiorysy ciężarówek.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+ oraz w wielu
sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

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

sponsor
programu

1. odcinek lutowy
Kilka amerykańskich ciężarówek
w polskich rękach; reportaż o coraz
bardziej odczuwanym braku kierowców;
niezwykły sposób MAN-a na edukację
dzieci; co było ważne dla Renault
w ubiegłym roku; jak zmieniał się
model XF DAF-a.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek lutowy
Test ciągnika R500 z nowej generacji
Scanii; jak wygląda transport samochodowy w Stanach Zjednoczonych;
najważniejsze wydarzenia minionego
roku w Volvo; sposoby MAN-a
na niższe zużycie paliwa.

2. odcinek lutowy
Do czego ekipie telewizyjnej może
posłużyć pojazd kampingowy; sposób
na szybkie planowanie efektywnych tras
dla ciężarówek; relacja z targów off-road;
12 miesięcy ubiegłego roku oczami
Scanii; nietuzinkowa para, stworzona
przez kierowcę i jego ciężarówkę.

4. odcinek lutowy
Test MAN-a TGX z nowej serii Efficient
Line 3; starożytny Egipt na DAF-ie;
co spotkało branżę w roku 2016;
kilka faktów z historii Iveco Stralisa.

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

Zapraszamy do oglądania!

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