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12 TCO – recepta na sukces
Biorąc pod uwagę wszystkie składniki związane z eksploatacją pojazdu, przedsiębiorstwem i doskonaleniem zachowań kierowców,
firma transportowa zyska lepsze spojrzenie
na całkowity koszt zarządzania flotą pojazdów.
To prosta droga do poprawy jej rentowności.
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32 Trendy w konstrukcji naczep
Poszczególne sektory gospodarki, takie jak budownictwo, handel, przemysł motoryzacyjny
czy spożywczy, cechują się rosnącym zapotrzebowaniem na transport ładunków w ilościach masowych. To z kolei kreuje popyt na
naczepy jako najodpowiedniejszy środek
transportu.

56 Actros – efektywny,
bezpieczny, niezawodny
Driving Experience 2017 – czyli Doświadczyć
jazdy. Kierując się takim hasłem, Mercedes-Benz na początku czerwca zorganizował
praktyczne demonstracje modeli ciągników
Actros 1845 wyposażonych w najnowsze rozwiązania techniczne.
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64 Langendorf: nowe otwarcie
W maju br. Grupa Wielton przejęła 80%
udziałów firmy Langendorf. Wartość transakcji wyniosła 5,3 mln euro, pozostałe 20%
spółka przejmie do końca 2022 r. Pod koniec
sierpnia, razem z kierownictwem Grupy Wielton, mieliśmy okazję odwiedzić zakład produkcyjny Langendorf w Waltrop.
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70 Na rynku wzrosty, ale niewielkie
Za nami kolejne półrocze, więc sprawdzamy,
jak wygląda sytuacja na rynku nowych pojazdów użytkowych. Jak na tle Europy wypada rynek polski? Czy nadal widoczna jest
tendencja wzrostowa?
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Nadchodzi
ochłodzenie?
Producenci pojazdów użytkowych muszą uzupełniać swoje
„pojazdowe” portfolio produkcyjne o usługi cyfrowe. To główny
wniosek wypływający z raportu Global Truck Study 2016 –
The truck industry in transition, jaki na początku tego roku
opublikowała firma konsultingowa Deloitte.

T

radycyjna idea wzrostu gospodarczego
oznacza wzrost sprzedaży samochodów ciężarowych. We wspomnianym raporcie czytamy,
że w 2026 r. w skali globalnej producenci pojazdów użytkowych będą sprzedawać niewiele
więcej ciężkich i średnich samochodów ciężarowych niż obecnie. Krótko mówiąc, w ciągu
najbliższych dziesięciu lat będziemy mieć
do czynienia ze stagnacją w branży. Chociaż
w grupie BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny)
przewiduje się nieco wyższe wielkości, wzrost
ten będzie zrównoważony z powodu spadku
sprzedaży samochodów ciężarowych na rynkach Triady (Ameryka Północna, UE, Japonia).
Wprowadzane coraz szerzej rozwiązania telematyczne i postępująca digitalizacja doprowadzą do znaczącego wzrostu wydajności
w transporcie i w efekcie do spadku popytu
na pojazdy na tych wysoko rozwiniętych rynkach. Przewiduje się, że w skali globalnej średnia roczna stopa wzrostu na rynku średnich
i ciężkich pojazdów użytkowych w omawianym
okresie wyniesie zaledwie 0,6%. Tak słaby
wzrost będzie jedynie częściowo wynikać
z równie słabych perspektyw wzrostu gospodarczego (przewiduje się, że w krajach OECD
do 2026 r. będzie to ok. 3,3%).
Szczególnie na rozwiniętych rynkach
handlowych Triady telematyka i digitalizacja
w transporcie umożliwią dalsze zwiększenie
efektywności, co oznacza, że będzie potrzeba
mniej pojazdów do przewiezienia tej samej
lub nawet większej masy towarowej.
W efekcie rynki Triady mogą odnotować
spadek popytu na poziomie –0,9% rocznie
w okresie 2016–2021, a potem, do końca
2026 r., tempo spadku wzrośnie nawet
do –1,4% rocznie.

Rynki BRIC w porównaniu z Triadą wypadają nieco lepiej – tam oczekuje się, że tempo
wzrostu utrzyma się na poziomie 1,6% rocznie,
a udział grupy BRIC w globalnym rynku pojazdów użytkowych wzrośnie z 47% w 2016 r. do
52% w 2026 r. Jednak także i tam czynnikiem
zmniejszającym popyt na środki transportu
będzie postępujące wykorzystanie technologii
cyfrowych.
Producenci muszą zatem przygotować się
do konsolidacji w sektorze logistycznym, który
będzie zdominowany przez coraz mniejszą
liczbę klientów z coraz większą siłą nabywczą.
Coraz ważniejszą rolę w przyszłości odgrywać
będą alternatywne systemy napędowe. Nowe
koncepcje zaopatrzenia obszarów miejskich
doprowadzą również do zastąpienia ciężarowych samochodów dystrybucyjnych klasy średniej przez lekkie samochody dostawcze. Uznani
producenci pojazdów użytkowych, aby móc się
dalej rozwijać, będą musieli z powodzeniem
rozwijać nowe obszary działalności i wykraczać
poza „zwykłą” produkcję pojazdów, stając się
producentami sprzętu z szeroką gamą stowarzyszonych usług cyfrowych.
A tymczasem, jak czytamy w statystykach,
w pierwszym półroczu sprzedaż ciężkich samochodów ciężarowych w UE wzrosła tylko
o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem
w roku ubiegłym. W Polsce – praktycznie bez
zmian – wzrost sprzedaży tylko o 0,5%.
Czyżby analitycy mieli rację – spowolnienie,
spadek popytu, ratunkiem rozwój usług cyfrowych? To już tak szybko? Proponuję jeszcze
nie bić w dzwony – nasza ulubiona branża
lubi zaskakiwać, pozwólmy jej na to…
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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NOWE
OBOWIĄZKI
PRZEWOŹNIKÓW

sie transportu spełniają wymagania zapisane
w ustawie oraz czy rodzaj i ilość przewożonego
ładunku zgadzają się ze złożoną wcześniej deklaracją” – mówi Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

zostać wyposażony w system lokalizacji, który
w czasie rzeczywistym przekazuje położenie pojazdu do Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku nieposiadania systemu lub jego niewłączenia przepisy przewidują kolejne wysokie grzywny.

d 1 maja br. obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych, takich
jak susz tytoniowy czy alkohol etylowy. Od września pojazdy dodatkowo będą musiały udostępniać
także swoją lokalizację.

Odpowiedzialność za naruszenia wynikające
z ustawy ciąży przede wszystkim na odbiorcy
i nadawcy ładunku. Wysokość kar uzależniona
jest od wartości przewożonego towaru. Grzywny
mogą też spaść na kierowcę (do 7,5 tys. zł) i przewoźnika (do 20 tys. zł). W szczególnych przypadkach urzędnicy mogą nawet zatrzymać transport aż do momentu usunięcia nieprawidłowości.

Przepisy wymagają też wypełnienia formularza
zgłoszeniowego w systemie elektronicznym SENT
stworzonym przez Ministerstwo Finansów. Rodzaj,
a także ilość przewożonego ładunku muszą zgadzać się z tą deklaracją. System generuje numer
referencyjny, który powinien zostać przekazany
przewoźnikowi oraz odbiorcy dostawy. W czasie
kontroli kierowca musi mieć go w kabinie. Już po
wykonaniu zlecenia przewoźnik oraz odbiorca towaru zobligowani są do wypełnienia w systemie
informacji o transporcie.
(KW)

O

Zgodnie z nowelizacją Ministra Finansów każdy pojazd przewożący towar wrażliwy musi dodatkowo

© ITS

„Coraz częściej otrzymujemy od przewoźników informacje na temat kontroli przeprowadzanych
przez służby celno-skarbowe. Funkcjonariusze
skrupulatnie sprawdzają, czy przewoźnicy w cza-

JAWORZNO – PRZYSZŁA STOLICA
POLSKIEJ ELEKTROMOBILNOŚCI
Jaworznie powstanie specjalna
strefa umożliwiająca w przyszłości
poruszanie się w ruchu miejskim
pojazdów autonomicznych. Prezydent Jaworzna
Paweł Silbert, prof. Marcin Ślęzak – dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Piotr Jelski – prezes zarządu firmy
Comtegra podpisali w sierpniu odpowiednie porozumienie. Określa ono pola współpracy w zakresie opracowania warunków niezbędnych do dopuszczenia pojazdów samosterujących do ruchu
drogowego w polskich miastach. Według jego

W

postanowień prace nad zagadnieniami legislacyjnymi takiego transportu oraz prace badawczo-rozwojowe prowadzone będą w Warszawie
i Jaworznie. Faza testowa, która pozwoli na wypróbowanie w przestrzeni miejskiej wypracowanych rozwiązań, będzie w całości zrealizowana
w Jaworznie.
„Objęcie Jaworzna eksperymentalną strefą testowania aut elektrycznych i autonomicznych to
jedna z koncepcji na rozwój elektromobilności
w mieście. Możliwe to będzie dzięki specjalnej stre-
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fie prawnej” – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Kolejne spotkania i rozmowy utwierdzają mnie w przekonaniu, że to perspektywiczny
kierunek i szansa dla Jaworzna. Strefą byłoby objęte całe miasto, pojazdy miałyby sprawdzać się
w normalnym ruchu miejskim, jednak do tego
trzeba się odpowiednio przygotować i to wyzwanie podejmujemy”.
„Cieszę się, że Instytut Transportu Samochodowego, lider w dziedzinie badań w szeroko rozumianym transporcie drogowym, jest stroną pierwszego w Polsce porozumienia, które umożliwi
bezpieczne testowanie i wdrażanie do ruchu drogowego w Polsce pojazdów autonomicznych” –
dodaje prof. Marcin Ślęzak.
(KW)

www.lampyostrzegawcze.pl
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© www.partnerwtransporcie.pl

EUROPART I BLOG
PARTNER W TRANSPORCIE
log został przygotowany i prowadzony
z myślą o kierowcach zawodowych
oraz właścicielach firm transportowych
i warsztatów.

B

„Naszym celem jest uczynić bloga miejscem,
w którym czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania związane z transportem oraz porady, dzięki którym jego praca stanie się prostsza, przyjemniejsza, a przede wszystkim bezpieczniejsza. Tak
bowiem rozumiemy rolę prawdziwego Partnera
w Transporcie” – tłumaczy Karol Prozner, prezes
zarządu Europart Polska SA.
Blog został zapoczątkowany cyklem „Bezpieczny
Transport”, w ramach którego ukazały się artykuły
dotyczące zabezpieczania ładunku i doboru środków mocujących.

„Nie ukrywam, że pierwszy miesiąc traktowaliśmy pilotażowo. Liczba wejść, komentarzy i pozytywnych ocen od czytelników utwierdziła nas
w przekonaniu, żeby rozwijać projekt i poszerzać
o kolejne cykle tematyczne” – mówi Anna Szmurło,
kierownik działu marketingu Europart Polska.
Kalendarz redakcyjny bloga Partner w Transporcie przewiduje publikację artykułów w comiesięcznych cyklach tematycznych. Pierwszy
związany był z bezpieczeństwem ładunku, w kolejnych tygodniach opublikowane zostały artykuły
poświęcone tematyce komfortu jazdy, w tym do-

tyczące eksploatacji i serwisu klimatyzacji, w sierpniu poruszono kwestię doboru olejów. Twórcy
bloga planują w przyszłości w większym stopniu
sięgać po wypowiedzi ekspertów, zarówno z Europart Polska, jak i zewnętrznych. Natomiast czynnikiem decydującym pozostanie głos kierowców
– czytelników bloga – dlatego kolejne cykle będą
planowane m.in. we współpracy z facebookową
społecznością Europart Polska.
Partnerami medialnymi bloga są: „Samochody
Specjalne”, Etransport.pl, trucks.com.pl, 40ton.net
oraz e-route.pl.
(KW)

EFEKTY PROJEKTU
FALCON JUŻ ZA ROK
enault Trucks prowadzi projekt Falcon.
Efektem prac ma być powstanie kompletnej kombinacji do przewozu ładunków ciężkich zużywającej o 13% mniej paliwa niż standardowy zestaw ciągnięty przez Renault Trucks T.

© Inter C

ars

R
NOWY DOSTAWCA
W INTER CARS
nter Cars rozszerzył swój asortyment klocków hamulcowych do pojazdów ciężarowych o produkty Danblock. Są to klocki do
samochodów ciężarowych, na polskim rynku dostępne od niedawna. Danblock to skrót od Danmark Block, czyli duńskie hamowanie. Marka
przez lata cieszyła się uznaniem klientów na rynkach Europy Zachodniej, a największe sukcesy
odnosiła na rynku krajowym, w Danii. Nowy
rozdział historii firmy to rok 2003, kiedy została

I

ona przejęta przez amerykański koncern MAT.
Dzięki temu zyskała dostęp do światowych
technologii, zagranicznego kapitału oraz do globalnego rynku motoryzacyjnego. Obecnie jest
jednym z największych globalnych producentów
wysokiej jakości materiałów ciernych.
Tarcze Danblock mają długą żywotność dzięki
wysokiej ściśliwości materiału ciernego odpornego na wysokie temperatury. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości warstwy łączącej materiał jest doskonale wyciszony. W każdym
opakowaniu klocków znajduje się również komplet dedykowanych akcesoriów – produkt jest
od razu gotowy do montażu.
(KW)
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Modyfikacje skupiają się przede wszystkim na
optymalnej aerodynamice ciężarówki wraz z naczepą, oponach o niskim oporze toczenia i funkcjach wspierających racjonalną jazdę. To także
nowe funkcje dawkowania paliwa z ulepszonym
układem przeniesienia napędu bazującym na nowej generacji systemie odzyskiwania ciepła wykorzystującym cykl Rankine i zoptymalizowane
środki smarne. Z wyjątkiem systemu z cyklem Rankine technologia ta ma zostać włączona do pojazdów demonstracyjnych i testowana w rzeczywistych warunkach pod koniec 2018 r.
Oszczędność na paliwie ma przynieść zwrot inwestycji przez klientów w ciągu dwóch lat przy
normalnych warunkach eksplantacji. Prace nad projektem potrwają do roku 2020, a rozpoczęcie produkcji seryjnej przewiduje się w perspektywie
średniookresowej.
(KW)
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IVECO URUCHAMIA SIEĆ
SERWISÓW TRUCK STATIONS
onkurencja na rynku warsztatowym staje się coraz gorętsza. Iveco
poinformowało, że rusza z budową sieci serwisowej na skalę europejską. Sieć, o nazwie Truck Stations, ma docelowo liczyć 250
punktów przy najważniejszych trasach przewozowych.

K

Rozpoczął się już program akredytacyjny. Serwisy spełniające wymogi Iveco,
obejmujące m.in. specjalistyczne szkolenie personelu, wydłużone godziny pracy
i zwiększoną dostępność części, mogą ubiegać się o status Truck Station.

Pojazdy Iveco Stralis XP i NP będą korzystać z pasa szybszej obsługi, dającego
im pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia technicznego. Ponadto punkty Truck
Stations wykraczają poza typowe wsparcie oferowane w warsztatach, proponując także serwis oponiarski i mycie ciężarówek. Mają też umowy z miejscowymi hotelami, dzięki czemu mogą zapewnić kierowcom zakwaterowanie,
w tym transport z warsztatu do hotelu i z powrotem. Każdy serwis będzie
przechodzić coroczny audyt, aby móc zachować swój status.
Kierowcy mogą nawiązywać kontakt z serwisami, korzystając z darmowego
numeru telefonu Assistance Non-Stop, aplikacji mobilnej Iveco Non Stop lub
pokładowej telematyki pojazdu. Działa też wyszukiwarka Dealer Locator na
stronie www.iveco.pl.
(KW)

DRUK 3D
SPOSOBEM
NA PRODUKCJĘ
NIESTANDARDOWYCH CZĘŚCI
ercedes-Benz wykorzystał technologię druku 3D do wyprodukowania metalowej osłony termostatu. Przeszła ona wszystkie etapy procesu
sprawdzania i jak zapewnia producent, jest
równie funkcjonalna, trwała i ekonomiczna,
jak część pochodząca z konwencjonalnej
produkcji.

© Solaris

M
KOLEJNE SOLARISY
DLA STOLICY

rze były to autobusy nisko- i bezemisyjne, czyli hybrydowe, gazowe i elektryczne” – dodaje Jan Kuźmiński, prezes warszawskich Miejskich Zakładów
Autobusowych.

olaris dostarczy dziesięć elektrycznych autobusów Miejskim Zakładom Autobusowym w Warszawie. Będzie to druga dostawa bateryjnych Solarisów dla tego przewoźnika.
Pierwszą partię zamówiono w roku 2014. Autobusy kursują na linii nr 222 i odznaczają się bardzo wysoką sprawnością techniczną. Nowe Urbino
12 electric wyjadą na ulice na początku 2018 r.

Warto wspomnieć też o dwóch innych ciekawych
kontraktach Solarisa. Producent podpisał umowę
z władzami rumuńskiego miasta Kluż-Napoka.
Obejmuje ona dostarczenie 30 całkowicie bezemisyjnych pojazdów w okresie najbliższych trzech lat.
Będą to pierwsze w Rumunii autobusy elektryczne.

S

Dla MZA kluczowym argumentem w wyborze
dostawcy była nie tylko cena, ale innowacyjność
produktu, jakość komponentów, liczba miejsc dla
pasażerów, a także pojemność akumulatorów
trakcyjnych.
„Planujemy, że do 2020 r. po ulicach stolicy będzie już jeździło 160 pojazdów elektrycznych” – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
„Do roku 2027 chcemy wprowadzić do ruchu 800
nowych autobusów (610 18-metrowych oraz 190
10- i 12-metrowych). Chcemy, żeby w dużej mie-

Druga ciekawostka to umowa na dostarczenie
dwóch mobilnych punktów poboru krwi na bazie
elektrycznych autobusów typu Solaris Alpino. Zamówiło je Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach. Oba zeroemisyjne ambulanse zostaną wyposażone w napęd
elektryczny o mocy 160 kW i baterie o pojemności
160 kWh, gwarantujące 6 godzin pracy na postoju
z załączonymi odbiornikami medycznymi oraz przejechanie minimum 120 km dziennie. Wnętrze będzie przystosowane do potrzeb poboru i przechowywania krwi. Oprócz specjalnych foteli dla
krwiodawców znajdą się w nim gabinet lekarski,
wyposażenie ambulatoryjne, część recepcyjna
oraz niewielka część gastronomiczna.
(KW)
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Drukowanie metalowych elementów technologią 3D opłaca się tylko w przypadku niektórych części zamiennych – tych zamawianych sporadycznie, części specjalnych oraz
niewielkich serii, w tym przeznaczonych do
klasycznych modeli pojazdów.
Przykładem jest właśnie wspomniana wcześniej osłona termostatu. Stosuje się ją w starszych samochodach ciężarowych i Unimogach, których produkcję zakończono ok. 15
lat temu.
Do jej produkcji wykorzystano sproszkowany
stop aluminiowo-krzemowy nakładany pojedynczymi warstwami i stapiany z użyciem
laserów. Po wykonaniu jednej warstwy nakłada się następną warstwę proszku i proces
stapiania rozpoczyna się od nowa, aż do wykonania trójwymiarowego elementu o wysokiej wytrzymałości, przeznaczonego także
do pracy w wysokich temperaturach.
Druk 3D otwiera drogę do produkcji części niestandardowych, niestosowanych w aktualnych pojazdach seryjnych albo wytwarzanych na specjalne życzenie klienta. (KW)

| BIZNES |

TCO – recepta na sukces
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Dariusz Piernikarski

Biorąc pod uwagę wszystkie składniki związane z eksploatacją pojazdu,
przedsiębiorstwem i doskonaleniem zachowań kierowców, firma
transportowa zyska lepsze spojrzenie na całkowity koszt zarządzania flotą
pojazdów. To prosta droga do poprawy jej rentowności.

CO (Total Cost of Ownership),
czyli całkowity koszt własności
(posiadania) i użytkowania, to jeden ze wskaźników odzwierciedlających
bezpośrednie i pośrednie koszty produktu. W transporcie drogowym tym
produktem jest najczęściej samochód ciężarowy. Całkowity koszt posiadania pojazdu powinien być wyznaczany w trakcie całego okresu jego użytkowania przez
firmę. Ustalenie wskaźnika TCO jest złożone i różni się w zależności od wielkości
floty i rodzaju pojazdów, jakich używa
firma (osobowe, ciężarowe, dostawcze).
W ostatnich latach dążenie do minimalizacji TCO stało się motywem przewodnim w działalności wielu przedsiębiorstw transportowych – można śmiało
powiedzieć, że jest to „mantra” współczesnego rynku transportu drogowego.

Warto jednak podjąć rozważania na temat
szerszych aspektów związanych z prowadzeniem działalności przez firmę
transportową. Istnieje bowiem wiele
uwarunkowań związanych z jej strategią działania, które wpływają na możliwości rozwoju, generowane zyski i ogólnie – szanse na sukces w tym bardzo
wymagającym biznesie, jakim jest działalność transportowa.

Zrozumieć TCO
We flotach pojazdów użytkowych do
składników tworzących TCO zaliczymy
m.in. cenę zakupu pojazdu, amortyzację,
ubezpieczenie, podatki, koszty administracyjne (np. opłaty za użytkowanie nieruchomości), koszty obsługi i ewentualnych napraw pojazdu, koszty wymiany
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ogumienia, płace (kierowcy i pozostali
pracownicy) oraz koszty paliwa. Koszty
te powinny być pomniejszone o wartość
rezydualną pojazdu przy jego odsprzedaży. Obecnie w przypadku transportu
długodystansowego wydatki na paliwo
stanowią ok. 30% całkowitego kosztu
posiadania pojazdu (rysunek 1) i dlatego walka o obniżenie zużycia paliwa
stanowi najistotniejszy element pozwalający na obniżenie całkowitego TCO
i tym samym podniesienie rentowności
firmy transportowej.
Analiza całkowitego kosztu posiadania i użytkowania – i to nie tylko w aspekcie zużycia paliwa przez pojazd – stała się
ostatnio bardzo pomocnym narzędziem
wykorzystywanym przez producentów
w walce o klienta. Jest to bardzo słuszna
polityka, gdyż „przy okazji” można nau-
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Zachowanie kierowcy podczas prowadzenia samochodu wpływa na wiele
składników TCO, oczywiście w największym zakresie odzwierciedla to koszt
zużytego paliwa – z pomocą przychodzą systemy
wspomagające, monitorujące styl jazdy i dające
wskazówki, jak jeździć
bardziej ekologicznie

oraz metod zarządzania i realizowanych
w firmach praktyk eksploatacyjnych, gdy
chcemy poddać ocenie efektywność i rentowność przedsiębiorstwa.
Koszty związane z codzienną eksploatacją pojazdu w dużym stopniu zależą od kierowcy. Jego zachowanie podczas prowadzenia samochodu wpływa
na wiele składników TCO, oczywiście
w największym zakresie odzwierciedla
to koszt zużytego paliwa, ale warto rów-

Dobry, oszczędnie jeżdżący kierowca
to towar deficytowy – doskonalenie
jego umiejętności w zakresie jazdy
ekonomicznej i bezpiecznej powinno
leżeć w interesie każdego pracodawcy

rego zakresie uwzględnia się wszystkie
koszty bezpośrednio związane z zachowaniami kierowcy.

Inwestycje kluczem do sukcesu
Wybranie właściwej strategii pozwalającej na uzyskanie przewagi konkurencyjnej ma istotne znaczenie na rynku
drogowych przewozów towarowych.
Jako nieuniknioną rzeczywistość branży
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czyć przedsiębiorców działających w transporcie drogowym właściwego podejścia
do biznesu. Niestety, w zbyt wielu przedsiębiorstwach wciąż głównym kryterium
wyboru samochodu pozostaje cena zakupu, a kwestie związane z całością kosztów użytkowania i posiadania (czyli TCO)
schodzą na plan drugi.
Wykorzystując do oceny efektywności
działania floty metody polegające na wyznaczaniu TCO, firma ma pewność, że
brane pod uwagę i obliczane są wszystkie aspekty związane z kosztami własności i użytkowania pojazdu, a nie tylko
te związane z jego zakupem czy miesięcznymi opłatami za wynajem. Dzięki
precyzyjnemu skalkulowaniu kosztów
TCO związanych z posiadanymi pojazdami firma transportowa może uzyskać
prognozę kosztów operacyjnych oraz
znacznie sprawniej i oszczędniej zarządzać swoją flotą w dłuższej perspektywie.
TCO jest dobrą metodą do porównania
marek, modeli (przy planowaniu zakupów)

Rysunek 1. Struktura całkowitych
kosztów posiadania
pojazdu we flocie
dalekobieżnej –
dane obliczone
w aplikacji Renault
Trucks Cost Saver
dla ciągnika serii T
(440–520 KM)
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nież pamiętać, że styl jazdy kierowcy
może decydować o intensywności zużycia komponentów (np. opon, klocków
hamulcowych), a więc i o częstotliwości
ich wymiany. Niekiedy zły styl jazdy to
również otarcia czy nawet stłuczki powodujące konieczność wykonania dodatkowych napraw. Zdarzenie drogowe
z udziałem samochodu ciężarowego jako
sprawcy (spowodowane przez kierowcę)
może również niekorzystnie odbić się
na wysokości stawek ubezpieczeniowych. Z tych oto przyczyn warto rozważyć koncepcję „TCO kierowcy”, w któ-
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Producenci kładą duży nacisk na poprawę wydajności i ekologiczności pojazdów użytkowych, dzięki
nowym, innowacyjnym modelom wprowadzanym na rynek częściej niż kiedykolwiek wcześniej

transportowej i logistycznej należy uznać
konieczność częstych i trwałych inwestycji w środki transportu i pozostałe
aktywa. Działania te pozwalają na pozostanie na rynku oraz przeobrażenie
poniesionych nakładów na zysk. Doskonale udowodniły to bardzo trudne dla
branży transportowej czasy kryzysu finansowego 2008–2009. Kryzys najlepiej zniosły firmy, które miały możliwości inwestowania – nie tylko w sprzęt
(co w owym czasie pokrywało się z wejściem w życie wymagań nowej normy toksyczności spalin Euro V), ale również
w utrzymanie flot w stanie wysokiej gotowości technicznej (nakłady na obsługę
i serwis) oraz rozszerzanie sieci dystrybucyjnych i wprowadzanie nowych, wygodniejszych dla zleceniodawców usług.
Mimo że inwestowanie w nowe, bardziej wydajne środki transportu tylko
po to, „aby pozostać w biznesie”, może
dla wielu właścicieli firm transportowych
wydawać się zbędnym ponoszeniem ryzyka, to jednak – zdaniem wielu specjalistów z branży – nie powinno to być
traktowane jako opcja, tylko niezbędny
element prawidłowej strategii rozwoju.
Oczywiście firmy eksploatujące starsze,
zużyte, mniej wydajne aktywa w kapitałochłonnych branżach mogą działać
rentownie i generować zyski.
Transport drogowy to obszar działalności podlegający nieustannie bardzo dynamicznym zmianom, zarówno pod względem uwarunkowań formalno-prawnych
(np. przepisy o minimalnych stawkach

płac, opłaty drogowe), jak i technologicznym (np. kolejne generacje bardziej
ekonomicznych pojazdów) oraz logistycznym (np. popularyzacja systemów
zarządzania flotą). W związku z powyższym utrzymanie rentowności firmy w tak
konkurencyjnym i podatnym na zmiany
otoczeniu biznesowym bez podążania
za zmianami w narzędziach pracy – aktywach firmy (a tym są przecież samochody ciężarowe) jest niemal niemożliwe.
Korzyści wynikające z większej efektywności środków transportu mają decydujące znaczenie dla obrony i wzmocnienia konkurencyjności.

Efektywne środki transportu
Mówiąc o efektywności środków
transportu, bierzemy oczywiście pod
uwagę niższe zużycie paliwa i związany
z tym koszt jego zakupu, ale również
pozostałe wskaźniki, takie jak np. wskaźnik ładowności, który rośnie wraz z obniżaniem masy własnej pojazdu, czy też
niższe nakłady związane z obsługą wynikające z większej niezawodności sprzętu
i wydłużonych okresów międzyprzeglądowych. Dla firmy transportowej kluczowe znaczenie ma zidentyfikowanie
źródeł przewagi konkurencyjnej, które
sprawią, że firma wyprzedzi trendy
i osiągnie najwyższą wydajność.
Nawet pobieżne spojrzenie na najnowszy sprzęt transportowy, który pojawił się na rynku w ciągu ostatnich lat,
wskazuje na wyraźny nacisk producen-
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Inwestowanie w nowoczesne,
wysoko wydajne środki transportu to imperatyw warunkujący możliwości przyszłego
rentownego rozwoju firm
transportowych

Coraz więcej firm, chcąc mieć
koszty pod kontrolą, decyduje
się na zawarcie kontraktów
obsługowo-naprawczych

Strategiczne imperatywy
Pozostałe kluczowe zjawiska – można
by je określić jako imperatywy – które
powinny być brane pod uwagę podczas
opracowywania strategii rozwoju firmy,
dotyczą np.:
• zwielokrotnienia zasobów,
• transformacji cyfrowej,
• przejęć i fuzji,
• przygotowania przedsiębiorstwa do
nie dających się obecnie przewidzieć
uwarunkowań prowadzenia przyszłej
działalności (np. wynikających z koniunktury gospodarczej).
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tów na poprawę wydajności i ekologiczności samochodów ciężarowych, naczep
i przyczep dzięki nowym, innowacyjnym
modelom wprowadzanym częściej niż
kiedykolwiek wcześniej. Środki transportu stają się „mądrzejsze”, bardziej
ekologiczne i wydajne w coraz szybszym
tempie. Firmy transportowe powinny
inwestować w środki transportu nowych
generacji, aby utrzymać konkurencyjność, zachowując przy tym dyscyplinę
kapitałową.
Jednak tylko głębokie zrozumienie
zarówno istniejących trendów w rozwoju technologii, jak i ram regulacyjnych
pomoże uniknąć nietrafionych inwestycji w sprzęt lub infrastrukturę, które
szybko stracą wartość lub staną się przestarzałe. W przypadku transportu drogowego zmiany przepisów mogą mieć
istotny wpływ na charakterystykę eksploatowanego sprzętu (np. jeśli weźmiemy
pod uwagę perspektywy wprowadzania
dłuższych i cięższych zestawów na wybranych szlakach komunikacyjnych Europy). Utrzymanie konkurencyjności oznacza podążanie za najnowszymi zmianami
i unikanie inwestowania w sprzęt, w przypadku którego szybko może się okazać,
że będzie on wymagać wymiany. Jest to
zjawisko, które można określić jako „dylemat aktywów”.

Wspomniany „dylemat aktywów”
obejmuje również kwestie wynikające
z możliwości pozyskania sprzętu na drodze leasingu. Leasing środków transportu pozwala na elastyczne zarządzanie
taborem, lecz rzadko uzasadnia towarzyszącą temu wyższą cenę.
Dotykając drugiego imperatywu, warto
zauważyć, że firmy, które są lepiej przygotowane do realokacji swoich zasobów
przy pogorszeniu koniunktury i zauważalnym spadku popytu na usługi, są bardziej skuteczne w przekształcaniu poniesionych inwestycji w realne zyski.
Jest to szczególnie zauważalne właśnie
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w przypadku sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL). W tym bardzo aktywnym środowisku biznesowym trzeba
niekiedy podejmować decyzje na granicy ryzyka, ale śmiałe posunięcia niosą
również ze sobą prawdopodobieństwo
popełnienia błędów.
Często to w kompetencjach zarządu
firmy leży zwiększenie elastyczności
działania na drodze przezwyciężenia barier, które ograniczają relokację zasobów – tymi barierami są typowo sam
brak chęci działania, niewłaściwe metody
zarządzania realizowanymi procesami
czy brak odpowiednich umiejętności
i chęci doskonalenia.
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Nadejście ery cyfrowej
Wraz z gwałtownym rozwojem handlu
internetowego nastąpiło ożywienie odpowiedzialnego za obsługę tego rodzaju
usług sektora logistycznego (dystrybucja, przewozy kurierskie). Równolegle
doświadczamy postępującej cyfryzacji
i internetowej wymiany danych – mówi
się wręcz o nadejściu ery internetu rze-

Systemy zarządzania flotą pozwalają na optymalizację łańcucha logistycznego i kontrolę
bieżących kosztów eksploatacji pojazdu

reklama

czy (IoT – Internet of Things). Konsekwencją tych przemian jest to, że niemal
każda firma przewozowa znajduje się
pod presją klientów, nowych konkurentów i właścicieli, w związku z koniecznością adaptacji zasad działania do nowych reguł „cyfrowego świata”.
Przekształcenie potencjalnego zagrożenia związanego z postępującą cyfryzacją w szansę wymaga tego, aby
każda firma zdefiniowała strategię cyfrową dostosowaną do własnych potrzeb
i aby jej przekształcenie zakończyło się
sukcesem na własnych warunkach. Aby
to osiągnąć, nie wystarczy, aby firmy
rozważały swój dostęp do danych cyfrowych i wynikające z tego możliwości
jako „dodatki” do swojej obecnej oferty.
Raczej powinno się poszukiwać nowych
wartości, które można odkryć przez kompleksową ocenę wykorzystania zasobów
cyfrowych w celu spotęgowania tego,
co jest unikatowe w odniesieniu do istniejących mocnych stron firmy.
Dla większości firm oznacza to zdefiniowanie i realizację celów służących
do przeniesienia na platformę cyfrową
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podstawowych procesów oraz wzmocnienie informatycznych fundamentów
ich modelu biznesowego i stworzenie
nowych obszarów działania w tak zarysowanych nowych granicach. Te ostatnie
mogłyby obejmować zarówno pomocnicze produkty cyfrowe, jak i rozpoczęcie
współpracy z działającymi już na rynku
cyfrowymi gigantami w celu opracowania zupełnie nowych rozwiązań.

Przygotowanie
na nieprzewidywalne

i jednoczesne wykorzystanie możliwości,
jakie one stwarzają, wymaga od firmy
dokładnej znajomości otoczenia biznesowego, w którym firma działa.

Ostatni ze wspomnianych imperatywów to przygotowania przedsiębiorstwa (jego kierownictwa) do nie dających
się obecnie przewidzieć uwarunkowań
prowadzenia przyszłej działalności. Bardziej niż kiedykolwiek dawniej strategia
zmierzająca do odniesienia sukcesu ryn-

Recepta na sukces
Aby firma zyskała przewagę konkurencyjną w sferze transportu i logistyki
i z powodzeniem obróciła wysokie inwestycje kapitałowe w zyski, jej strategia
biznesowa musi zawierać wszystkie zarysowane tu imperatywy. Połączenie tych
składników w atrakcyjną strategię będzie
wymagało konsekwentnego dążenia do
skuteczniejszego działania w porównaniu z konkurencją, dostosowania do założonych celów analizy sytuacji rynkowej,
szczegółowego zrozumienia poszczególnych obszarów działania i bezbłędnego osądu oraz podejmowania decyzji.
W ten sposób powstaje mieszanka, dzięki
której firma transportowa ma szansę na
efektywny i stabilny rozwój.

Fuzje, przejęcia i partnerstwo
Fuzje i przejęcia od lat stanowią istotny czynnik wzrostu w branży transportowej – dotyczy to zarówno producentów, jak i firm działających w branży
TSL. Dla wielu podmiotów to właśnie
działania tego typu decydowały i nadal
decydują o sukcesie w perspektywie długoterminowej. Pojawia się tu jednak równoległa konieczność zawierania umów
partnerskich. Spółki joint venture (takie
jak np. zawarta przez Schmitz Cargobull

Wraz z rozwojem handlu internetowego
nastąpiło ożywienie odpowiedzialnego
za obsługę tego rodzaju usług sektora logistycznego (dystrybucja, przewozy kurierskie),
w warunkach miejskich stwarza to możliwości wprowadzenia alternatywnych źródeł
napędu, takich jak silniki elektryczne
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Summary

i chińskie Dongfeng Motor Company)
niezbędne są do tego, aby uczestniczące
w nich firmy uzyskały dostęp do nowych
rynków i nowych możliwości w efektywny kosztowo sposób. W większości
branż kooperacja prowadzona na zasadzie joint venture pozostaje podstawowym
środkiem pozwalającym na uzyskanie
dostępu do nowych rynków, zwłaszcza
tych istniejących w tzw. gospodarkach
wschodzących.

kowego oznacza odejście od tradycyjnych rynków i dotychczasowych reguł,
schematów działania przedsiębiorstwa.
Konieczne jest zachowanie przy tym
ostrożności, co z kolei wiąże się z należytą oceną możliwości firmy i związanego z planowanymi działaniami ryzyka
i niepewności w procesie strategicznym.
Dużą niepewność niosą ze sobą np.
zmiany w przepisach prawnych. Zmniejszanie negatywnych skutków tych zmian
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Maintaining competitiveness means
keeping up with the latest changes
in technology and avoiding equipment that can quickly need replacement. In case of a transport company, that can be described as an
"asset dilemma". Other issues that
should be taken into account when
developing a company's development strategy, are e.g. multiplying
resources, digital transformation,
mergers and acquisitions and preparation of the company for the future business conditions.
A company that wants to gain a competitive edge in transport and logistics and successfully turn investments
into profits, its business strategy
must incorporate all the imperatives
outlined above. That requires a consistent pursuit of a more effective approach to market competition, tailored to market objectives, a clear
understanding of the different areas
of activity and an accurate judgment
and decision-making.

www.lampyostrzegawcze.pl
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Producenci pojazdów użytkowych stale
doskonalą swoje produkty –
prowadzone prace badawczo-rozwojowe mają na celu
podnoszenie efektywności
i spełnienie wymagań
klientów

Racjonalizacja doboru taboru
Dariusz Piernikarski
Jedynie dobrze skonfigurowany pojazd wraz z nadwoziem tworzy środek
transportu odpowiedni do planowanego zastosowania. Taki środek transportu
to podstawa ekonomicznego działania flot.

acjonalne użycie pojazdów w transporcie drogowym wyraża się w stałym dążeniu do pełnego wykorzystania ładowności i pojemności ładunkowej,
obniżania czasochłonności prac związanych z za- i rozładunkiem, zwiększania
średniego czasu przejazdu (średniej prędkości jazdy) oraz zapewnienia wysokiego
poziomu bezpieczeństwa transportu (ładunku, infrastruktury) i ruchu drogowego
(inni użytkownicy). Cele te osiągane są

dzięki odpowiedniemu doborowi pojazdów oraz organizacji ich wykorzystania
– organizacji procesu przewozowego.
Spróbujemy w sposób ogólny zastanowić się nad tym, jakie najważniejsze
aspekty związane z działalnością przedsiębiorstwa transportowego i realizowanymi przez nie zadaniami transportowymi powinny zostać wzięte pod uwagę
przez menedżerów odpowiedzialnych za
gospodarkę taborem.
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W poszukiwaniu rozwiązań
transportowych
Wiele czynników decyduje o wyborze konkretnych rozwiązań transportowych. Ze względu na rodzaj przewożonego ładunku bierze się pod uwagę jego
stan skupienia, objętość i ciężar, wrażliwość na czynniki zewnętrzne i wartość.
Istnieje również wiele czynników za-
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Zoptymalizowane, zależne od branży rozwiązanie transportowe powinno wynikać z właściwej kombinacji podwozia i nadwozia

leżnych od procesu transportowego, np.
charakter przewozu (dalekobieżny, lokalny), miejsce i sposób za- i rozładunku,
a także warunki drogowe, ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne. Wszystkie te czynniki powinny podlegać analizie podczas wyboru środka transportu
i jego szczegółowej konfiguracji. Zoptymalizowane, zależne od branży rozwiązanie transportowe powinno wynikać
z właściwej kombinacji podwozia i nadwozia. Wymagania sektora logistycznego
są spełniane przez producentów pojazdów użytkowych oraz nadwozi dzięki
szerokiej ofercie rozwiązań, przy czym
zarówno gdy mowa o nadwoziach samochodów ciężarowych, jak i nadwoziach naczep i przyczep największy udział
mają rozwiązania masowego zastosowania: kurtynowe, skrzyniowe, furgonowe, izotermiczne lub chłodnicze, samowyładowcze.

Menedżerskim okiem
Zarządzający flotami powinni postrzegać swój tabor jako aktywa służące do zarabiania pieniędzy. Aby zmaksymalizować wydajność tych zasobów, konieczne
jest zoptymalizowanie specyfikacji technicznej, procedur operacyjnych i strategii
wymiany taboru. Najwłaściwszym sposobem na drodze ku podnoszeniu wydajności samochodów ciężarowych jest
jak najlepsze sprecyzowanie pojazdu do
typowych zadań realizowanych przez

reklama

flotę. Może to brzmieć nieco trywialnie,
ale w realiach rzeczywistego rynku transportowego wciąż nie jest to oczywiste.
Bez pełnego zrozumienia wymagań związanych z wykorzystaniem floty do określonych celów i wymaganych przy tym parametrów operacyjnych stosowanego
sprzętu zamówienie najlepszego ciągnika
siodłowego, naczepy, podwozia i jego
zabudowy oraz osprzętu dodatkowego,
a także uzyskanie maksymalnej wydajności, nie jest po prostu możliwe.
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Profesjonalni handlowcy każdego producenta,
znając dobrze potrzeby swoich klientów, potrafią
precyzyjnie doradzić, jaki pojazd będzie najlepszy
do realizacji planowanego zadania i zajmą się jego
szczegółową konfiguracją
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Menedżerowie flot teoretycznie wiedzą, w jaki sposób ich ciężarówki będą
eksploatowane, jednakże to zamierzone
użycie często nie odpowiada rzeczywistości. W związku z tym pierwszym krokiem w celu właściwego sprecyzowania
pojazdu powinno być zrozumienie tego,
w jaki sposób będzie wyglądać codzienna
eksploatacja. Wtedy można będzie „zbudować” samochód odpowiadający rzeczywistym potrzebom firmy i wykorzystujących go kierowców (tabela 1).
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Tabela 1. Charakterystyka eksploatacji pojazdów w typowych obszarach
zastosowań transportowych (źródło: Mercedes-Benz)
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Specyfikacja pojazdu powinna być
określona przez zakres wykorzystania
floty – jej przeznaczenie oraz wymagania dotyczące realizowanych przewozów.
Ważne jest, aby skonfigurować pojazd,
który będzie odpowiadać wymaganiom
operacyjnym, zamiast później poszukiwać dla niego możliwych obszarów wykorzystania. Wciąż często popełnianym
błędem jest to, że przy zamawianiu pojazdu nie są dokładnie znane parametry
pracy i wymagania dotyczące przewożonego ładunku (tabela 2).
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W ofercie rynkowej każdego producenta
znajdują się wersje pojazdów (ciągników
siodłowych) zoptymalizowane pod kątem
uzyskiwania jak najniższego zużycia
paliwa, choć przeznaczone są raczej
na mniej wymagające trasy
© MAN Truck & Bus

– ciągnik z naczepą

Transport
budowlany

-------

Dystrybucja lekka
(dmc. < 18 t)

50%

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

32%

-------

Dystrybucja ciężka
(dmc. > 18 t)

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

80%

-------

Transport
dalekobieżny

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

-------

Tabela 2. Charakterystyka branż i ładunków
w typowych obszarach zastosowań transportowych (źródło: Mercedes-Benz)
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wożony będzie ładunek częściowy/całopojazdowy, czy zostanie wykorzystana
maksymalna ładowność, jak wygląda
sposób za- i rozładunku czy rozłożenie
przewożonych towarów w ładowni.
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Należy podkreślić: aby właściwie
określić pojazd, trzeba zrozumieć, jaki rodzaj usług będzie on realizować i w jaki
sposób będzie wyglądać codzienna eksploatacja ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych czynników mających
wpływ na działanie pojazdu. Stawiajmy
wiele pytań i poszukujmy odpowiedzi,
np.: czy osiągi silnika będą wystarczające
do planowanego zastosowania, czy dopuszczalna masa pojazdu odpowiada
ciężarowi przewożonego ładunku, czy
całkowita dopuszczalna masa całkowita
jest wystarczająco wysoka, jeśli pojazd
będzie ciągnął przyczepę. Potrzebne są
też informacje na temat tego, czy prze-
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Warto również przyjrzeć się pojazdom znajdującym się aktualnie w eksploatacji i ich historii obsługowej. Z jakimi problemami należało się zmierzyć,
jeśli takie wystąpiły. Pozwoli to na ewen-
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Specyfika rynku
i rodzaj przewożonego
ładunku determinują ostatecznie szczegóły konfiguracji –
znajomość tych uwarunkowań
pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności
transportowej

tualne określenie, czy dotychczasowa konfiguracja samochodu była prawidłowa.
Okazuje się, że większość ciężarówek,
w przypadku których zdarzają się nieprzewidziane problemy obsługowe i usterki mechaniczne, została wyposażona w silniki o zbyt niskich osiągach wymaganych
do realizacji stawianych im zadań lub –
co niejako dzieje się „ na życzenie” użytkownika – regularnie jest przeładowywana. Oprócz wydłużonych czasów przestoju w serwisie powoduje to skrócenie
czasu gotowości technicznej. Analizując
historię pojazdu i znając specyfikę jego
eksploatacji, dość łatwo jest powiązać pojawiające się usterki z nieodpowiednią
konfiguracją.
Po zebraniu niezbędnej ilości informacji dotyczących warunków eksploatacji konieczna staje się konfrontacja
założeń z realiami budżetowymi. Nie zawsze wyposażenie samochodu, jakie
chcieliby mieć jego kierowcy, da się
w całości wpisać w ramy budżetowe
przedsiębiorstwa. Czasami pojawiają się
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Dobierając pozornie tak nieskomplikowane pojazdy jak
naczepy, konieczna jest ich precyzyjna konfiguracja –
inaczej nie ma mowy o wydajności, a ich trwałość
i niezawodność mogą ulec znacznemu obniżeniu

jednak dodatkowe możliwości negocjacji z importerem na temat upustów cenowych lub możliwości wykorzystania
różnego rodzaju akcji promocyjnych
związanych z oferowanymi usługami dodatkowymi (np. kontrakty obsługowo-naprawcze, finansowanie fabryczne) czy
upustami cenowymi na niektóre modele. Mimo że cena zakupu stanowi podstawowy element brany pod uwagę podczas zakupu, istotne jest, aby w analizie
uwzględnić pozostałe składniki wpływające na całkowity koszt własności
i użytkowania (TCO), takie jak koszty
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obsługi, koszty eksploatacyjne (paliwo)
oraz przewidywaną wartość rezydualną.
To właśnie TCO powinno stanowić ostateczną podstawę decyzyjną.

Unikanie tych samych błędów
Określając specyfikację kupowanego
pojazdu, ważne są doświadczenia związane z wcześniejszym użytkowaniem
różnych modeli. Zamawiając środek
transportu o specyfikacji identycznej jak
ta, którą miał wymieniany właśnie pojazd, ryzykuje się, że znów pojawią się te
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Na zakończenie

Wywrotka z kabiną sypialną? Kierowca jako towar deficytowy ma coraz większe
możliwości wpływania na ostateczne wyposażenie kupowanych pojazdów

same niedoskonałości czy niedociągnięcia techniczne. Zatem powtórne dokonanie identycznego zakupu jest w pewnym
sensie błędem. Prawidłowym działaniem
jest przeanalizowanie zmian, jakie w okresie od poprzedniego zakupu do obecnego zostały wprowadzone przez producenta w przedmiotowej linii modelowej
– zmiany techniczne i udoskonalenia
mogą być niewielkie, lecz z pewnością
zostały dokonane z myślą o podniesieniu efektywności, trwałości i niezawodności produktu.
Warto również odejść od „zaszłości”
historycznych w odniesieniu do parametrów związanych z cyklami wymiany
sprzętu. Dobrze jest nie stosować identycznych cykli wymiany wobec wszystkich eksploatowanych w firmie pojazdów. Polityka odnowy taboru, oprócz
tego, że w naturalny sposób związana
jest z aktualną koniunkturą rynkową
oraz możliwościami finansowymi firmy,
powinna być również oparta na analizie
kosztów TCO, przebiegów i ogólnej intensywności eksploatacji poszczególnych środków transportu.

Podnoszenie efektywności
paliwowej
Jednym ze sposobów na podnoszenie wydajności przewozowej floty jest dobór pojazdów pozwalający na obniżenie
ilości zużywanego paliwa. W ostatecznej
analizie układ napędowy, opony, silnik
oraz własności aerodynamiczne pojazdu

powinny być tak dobrane, aby uzyskać
na wyjściu jak najniższe zużycie eksploatacyjne paliwa. Oczywiście nie jest
to zagadnienie proste, gdyż na spalanie
wpływa bardzo wiele czynników związanych nie tylko z konfiguracją pojazdu,
ale również z warunkami eksploatacji,
otoczeniem zewnętrznym (warunki otoczenia, topografia trasy) i samym stylem
jazdy kierowcy.
Można też dokonywać dodatkowych
modyfikacji w zakresie wyposażenia pojazdu, które np. zmniejszają opory powietrza w trakcie jazdy (np. lusterka
z osłonami aerodynamicznymi, spojler na
dachu kabiny, osłony między osiami). Dobierając wyposażenie dodatkowe, trzeba
zwrócić uwagę na ciężar poszczególnych
komponentów – zwiększają one nie tylko
masę własną pojazdu, ale obniżają także
jego ładowność.
Ważnym zagadnieniem jest prawidłowy dobór ogumienia – większość producentów ma w swojej ofercie opony
o obniżonych oporach toczenia. Jednakże najlepszym środkiem pozwalającym na obniżenie oporów toczenia
i wydłużenie trwałości opon jest regularny monitoring ciśnienia. Dodatkowo
można wyeliminować zachowania kierowców, które zwiększają intensywność
zużycia opon, takie jak jazda z nadmiernymi prędkościami, gwałtowne przyspieszanie, nadmierne hamowanie, wjeżdżanie na krawężniki z dużymi prędkościami.
Na stan ogumienia korzystnie wpływa
także równomierny rozkład przewożonego ładunku.

Zwiększanie efektywności wykorzystania floty i jej wydajności prowadzące
do obniżania kosztów powinno być centralnym elementem pracy jej menedżera.
Przyglądając się uważnie konfiguracji
eksploatowanych pojazdów i modyfikując zachowania kierowców, można
znaleźć wiele dodatkowych możliwości,
aby zmaksymalizować wydajność.
Skonfigurowanie idealnego samochodu ciężarowego to złożony proces
wymagający podjęcia wielu decyzji,
z których każda może mieć wpływ na następną. To także kompromis pomiędzy
wyborem konfiguracji nie do końca idealnej, z różnych względów (jak np. ograniczenia finansowe) pozbawionej pewnych
pożądanych elementów wyposażenia,
a konfiguracji z dużą liczbą opcji niekoniecznie potrzebnych, wręcz nadmiarowych, przy niewielkim uwzględnianiu
kwestii ekonomicznych.

Summary
Rational use of commercial vehicles
in road transport is expressed in constant striving for full utilization of
payload and loading volume, reduction of time spent on loading and
unloading, increased average travel
time (average speed), and a high level of transport safety. These goals
are achieved through the appropriate selection of vehicles and the
organization of the transport process.
Configuring a perfect truck is a complex process that requires many decisions, each of them can affect the
next one. It is also a compromise
between the choice of a not-quiteperfect configuration, which is for various reasons (e.g. financial restrictions) devoid of desirable equipment,
and configurations with a large number of options not necessarily needed,
even redundant, with little consideration for economic issues.
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125 lat niezawodności i innowacji
Odwaga, aby rozpocząć coś nowego, dążenie do stawienia czoła nowym
wyzwaniom i chęć osiągnięcia sukcesu – wszystkie te elementy wchodzą
w skład etosu firmy Schmitz Cargobull, która we wrześniu hucznie
obchodziła 125-lecie swojego istnienia.

Obchody
125-lecia rozpoczęto
9 września rodzinnym
piknikiem dla pracowników i ich rodzin

1892 r. kowal Heinrich Schmitz
założył firmę w Altenberge
niedaleko Münster, która 125
lat później stała się wiodącym europejskim producentem naczep, przyczep
i nadwozi samochodowych do transportu
ładunków spaletyzowanych, towarów
o regulowanej temperaturze i ładunków
sypkich. Schmitz Cargobull od początku
swojego istnienia ewoluował stopniowo,
przekształcając się z kuźni wytwarzającej
proste pojazdy w dostawcę inteligentnych branżowych rozwiązań transportowych i usługa w erze cyfrowej. Ten dynamiczny rozwój trwa, powstają coraz
bardziej efektywne rozwiązania, przyjazne dla środowiska, oszczędzające zasoby naturalne, a jednocześnie zapewniające coraz większe bezpieczeństwo
i komfort użytkowania.
Od powstania w 1892 r., a więc już
od 125 lat, firma Schmitz Cargobull rozrosła się w skali globalnej, dysponuje
obecnie sześcioma fabrykami w Niemczech i zakładami produkcyjnymi w Hiszpanii, na Litwie, w Rosji, Chinach i Turcji. W całej grupie pracuje obecnie około
5700 pracowników, a w roku obrachunkowym 2016/2017 wyprodukowano ponad 57 000 produktów, osiągając obroty
przekraczające 2 mld euro. Główna siedziba Schmitz Cargobull znajduje się
w niemieckim Horstmar (Münsterland).

Świętujemy jubileusz
Do obchodów 125-lecia Schmitz Cargobull przygotował się bardzo starannie.
Już w sobotę 9 września 2017 r. w fabryce w Altenberge odbyły się huczne uroczystości rocznicowe dla pracowników.
Pozostając w klimacie pikniku rodzinnego, przygotowano różnorodny popołudniowy program z wieloma zajęciami
dla dzieci i dorosłych. Nie mogło zabraknąć wystawy pojazdów – całego
portfolio produktowego uzupełnionego
o pojazdy zabytkowe, chętni mieli możliwość zwiedzenia linii produkcyjnych,
była też oczywiście wspólna biesiada dla
wszystkich gości.
Kontynuacją oficjalnych obchodów
rocznicowych były spotkania z klientami
Schmitz Cargobull, a także pracownikami zagranicznych sieci handlowych
i dziennikarzami. W programie znalazły
się m.in. prezentacje najnowszych roz-
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wiązań, zwiedzanie fabryki, a kulminacją była wspólna biesiada w specjalnie w tym celu wzniesionym namiocie
cyrkowym, w którym jednorazowo doskonale bawiło się ponad 1200 osób.
Uzupełnieniem tak ważnego wydarzenia w życiu firmy, jakim jest 125.
rocznica powstania Schmitz Cargobull,
jest ekskluzywna oferta w postaci limitowanej edycji najchętniej kupowanych
naczep. Dla klientów przygotowano 1250
naczep kurtynowych S.CS, 1250 chłodni
S.KO i 375 wywrotek S.KI z kompleksowymi pakietami rocznicowymi. Oferty te
są dostępne od września 2017 r. Opcjonalnie klienci mogą również wyposażyć
swoje pojazdy w pakiety Executive, zawierający kontrakty serwisowe i rozwiązania telematyczne.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Schmitz Cargobull
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Team 14
Zespół Team 14, który reprezentuje Polak, tworzy grupa pasjonatów wyścigowych i doświadczonych mechaników,
członków fabrycznej ekipy Renault Trucks
de Blainville. Sam Dominique Kolow, szef
zespołu, pracował w fabryce francuskiego producenta przez 40 lat. Team 14
uczestniczy w zawodach od 1995 r.
i jest obecnie jednym z najlepszych francuskich zespołów, wielokrotnie zajmował miejsce na podium Pucharu Francji
w klasyfikacji generalnej zespołów,
a w rozgrywkach europejskich plasował się w pierwszej dziesiątce.

Felgi Alcoa
w wyczynowych
ciężarówkach
Katarzyna Biskupska
Truck racing – sport motorowy z tradycjami, dobrze
znany w Europie. W tym roku naszemu sercu bliższa
jest seria francuska French Cup 2017, w której startuje
nasz rodak Grzegorz „Gregory” Ostaszewski, jedyny
Polak w wyścigach ciężarówek.
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yścigi ciężarówek to impreza motorowa przyciągająca na tory wyścigowe tysiące fanów żądnych emocji
i wrażeń z oglądania ścigających się 5,5-tonowych kolosów. Najbardziej prestiżowa jest liga europejska odbywająca się pod auspicjami FIA i nazwą FIA European Truck Racing Championship,
w której startują kierowcy różnych narodowości.
W tej rundzie rozgrywanych jest 9 eliminacji,
każdy na innym europejskim torze.
Ale sport ten jest tak popularny, że Hiszpanie, Anglicy i Francuzi nie muszą jeździć daleko, aby regularnie kibicować swoim ulubieńcom. W ich krajach, oprócz rund ligi europejskiej, od wielu lat
organizowane są rozgrywki krajowe. I właśnie
w lidze francuskiej French Cup 2017 w wyścigowej ciężarówce Renault Premium Racing startuje
polski kierowca Grzegorz Ostaszewski, w Europie
znany jako Gregory – jego imię zostało zmienione
dla ułatwienia wymowy za granicą.
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Mechanicy między głównymi wyścigami dnia zawsze mają ręce pełne roboty,
sprawdzając stan podzespołów, wymieniając klocki i tarcze hamulcowe czy
uzupełniając brakujące ospojlerowanie. Przed samym wyścigiem ciężarówka
zostaje obowiązkowo umyta
Eliminacje w Pucharze Francji w sezonie 2017
rozgrywane są na 5 francuskich torach. Do tej pory
odbyły się już rundy na torach w Charade, Le Castellet i Nogaro. Przed zawodnikami jeszcze szansa
na zdobycie cennych punktów do klasyfikacji generalnej podczas rundy w Le Mans oraz finału
w Albi. Mimo że w serii French Cup udział biorą
zespoły z dużo skromniejszymi budżetami niż w eliminacjach Mistrzostw Europy FIA, duch rywalizacji
o puchar i tytuł mistrza, a także pasja do ścigania i ciężarówek pozostaje niezmienna. Wyścigi
odbywają się z zachowaniem wszystkich reguł
i przepisów. Jest tylko bardziej kameralnie i mniej
międzynarodowo.

Podrasowana premiumka
Grzegorz Ostaszewski ściga się 5,5-tonowym Renault Premium Racing, zbudowanym według wytycznych technicznych FIA. Ta wyścigówka ciężarowa napędzana jest przez podrasowany 13-litrowy
silnik Renault DXi13 Racing, produkcji Renault
Trucks, rozwijający moc ok. 1200 KM i moment
obrotowy 5300 Nm (maks. prędkość obrotowa to
2600 obr/min). Pojazd rozpędza się do 100 km/h
w 6 sekund, a do160 km/h w niespełna 11.
Osie przednie i tylne wyprodukowała dla Renault
Trucks firma Meritor. Odpowiada ona również za
układ hamulcowy oraz sterowany komputerowo
układ natrysku wody chłodzącej na tarcze hamulcowe (podczas jednego wyścigu na chłodzenie
zużywane jest ok. 200 l wody). Skrzynia biegów
to model ZF 21 przystosowany do przenoszenia
bardzo wysokich momentów obrotowych. Aby

ścigać się z maksymalną skutecznością, samochody pozbawione są wielu układów wspomagających, takich jak ESP, ABS i ASR, skrzynie
biegów są oczywiście manualne. Ciężarówka wyścigowa została przygotowana przez specjalistów
z MKR Technology – czeskiego zespołu, który odnosił sukcesy w europejskich rozgrywkach w latach 2010–2013.

Wyścigowy bolid Grzegorza
Ostaszewskiego wyposażony został
w felgi Alcoa Dura-Bright EVO.
Dura-Bright nie jest powłoką, lecz
specjalną, opatentowaną przez Alcoa
techniką obróbki powierzchniowej
aluminium, dzięki której zewnętrzne
wykończenie staje się integralną
częścią felgi. Powierzchnia felgi
nie jest podatna na odpryskiwanie,
pękanie, łuszczenie i korozję, jak
w przypadku powłok standardowych
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Grzegorz „Gregory” Ostaszewski
Ma 25 lat i już niezły dorobek rajdowy na koncie.
Pasję do sportów motorowych wpoił mu ojciec
Krzysztof Ostaszewski, znany polski kierowca rajdów offroadowych, który za sterami ciężarowego
400-konnego Urala, a później Zetrosa wygrał szereg imprez, m.in. Rajd Drezno−Wrocław, Mercedes Truck Rally, Baja Saxonia. Grzegorz zaczynał
w wieku 7 lat od wyścigów motocrossowych –
ścigał się motorem KTM 65. Pięć lat później na
quadzie wygrał 4 eliminacje w serii rajdów Torowej Ligi Samochodów Terenowych H4×4. Towarzyszył ojcu podczas rajdów, obserwował przygotowywanie ciężarówek do startu, podglądał
pracę mechaników w warsztacie i w końcu sam,
jako 12-latek, pilotował ciężarowego Unimoga
1300L w rajdzie Drezno−Wrocław. W kolejnych

latach jeździł jako pilot ojca i szkolił się u jego boku,
a gdy ten przesiadł się do żółtego Zetrosa, Grzegorz zaczął ścigać się Uralem. Z sukcesem wystartował w 2012 r. w rajdzie MT Rally, Rallye Breslau i Motointegrator IC Seria w Nowym Sączu.
W 2015 r. w Rallye Breslau Poland za sterami
Iveco 4×4 zajął 2. miejsce w kategorii ciężarówek pow.7,5 t cross-country, rok później był 3.
w tej kategorii. Przygodę z wyścigami ciężarówek
zaczął w 2013 r., gdy jako pierwszy Polak wystartował w sezonie europejskich rozgrywek European Truck Racing Championship za kierownicą
MAN-a w czeskim zespole Frankiego Vojtiška.
W sezonie 2017 startuje w serii wyścigów ciężarówek w Pucharze Francji za kierownicą Renault
Premium Racing we francuskim zespole Team 14.

Felgi aluminiowe
w motosporcie
Jak wiadomo, kierowcy wyścigowi i zespoły
tworzą jedną wielką rodzinę, a gdy trzeba, pomagają sobie nawzajem. Nie zmienia to faktu, że
każdy team pilnie strzeże tajemnic konstrukcyjnych
pojazdów, a technicy precyzyjnie dobierają do
nich części i komponenty. Te zaś muszą być doskonałej jakości i wytrzymałości, bo gdy kierowcy
rozpędzają swoje bolidy do 150–160 km/h podczas wyścigu i nagle hamują, muszą mieć pewność, że części nie zawiodą, że m.in. wytrzymają
tarcze i klocki hamulcowe. Inna sprawa to waga
pojazdu – nie może przekroczyć 5,5 t. Pojazd
przed każdym wyścigiem zostaje zatankowany
150 litrami paliwa, do tego uzupełniony 200 litrami wody do chłodzenia hamulców. Liczy się
więc każdy kilogram, co jest istotne przy wyborze takich akcesoriów jak felgi.
Ciężarówka wyścigowa, którą ściga się Grzegorz
Ostaszewski, ma zamontowane felgi aluminiowe
Alcoa Dura-Bright EVO właśnie ze względu na ich
wagę i wytrzymałość. Ponieważ wykuwa się je
z jednego bloku aluminium, wytrzymałego i odpornego na korozję, są nawet o 47% lżejsze i pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych. Wyniki testów wykazały, że krawędź felgi Alcoa
odkształca się o 5 cm przy obciążeniu 71 200 kg,
podczas gdy felga stalowa podobnie odkształci się
przy obciążeniu już zaledwie 13 600 kg.
Waga i wytrzymałość to nie jedyne zalety obręczy aluminiowych. Dzięki temu, że felgi Alcoa
Dura-Bright EVO szybciej oddają temperaturę, ma
to wpływ na lepszą wytrzymałość hamulców. Do
tego wygląd – felgi te są błyszczące, łatwe w utrzymaniu i zachowują blask nawet bez konieczności
polerowania. Wymagają jedynie przemycia wodą
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Na linii startowej kierowcy ustawiają
się na miejscach, które wywalczyli we
wcześniejszych eliminacjach. Czekając
na start, słuchają ostatnich wskazówek
inżynierów i szefów teamów

z dodatkiem łagodnego detergentu, co jest istotne w wyścigach ciężarówek, gdzie liczy się
czas, gdy między jednym a drugim wyścigiem
mechanicy mają od 1,5 do 2 godzin czasu na
ewentualną naprawę, uzupełnienie płynów, wody
i paliwa oraz umycie pojazdu.
Powłoka Dura-Bright jest dostępna w większości
rozmiarów felg Alcoa. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie www.alcoawheelseurope.com oraz w firmie Krysgum (+ 48 512 72 56 86,
k.piotrowska@krysgum.com.pl, www.felgikrysgum.pl) lub spółce RI-FA Handel Częściami Samochodowymi (+48 602 196 125, rifa.kaluza@rinnen.pl).
Zdjęcia: © K. Biskupska

www.lampyostrzegawcze.pl
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Trendy
w konstrukcji naczep
a całym świecie transport drogowy jest dominującym sposobem przewożenia towarów pomimo niekorzystnych czynników takich
jak wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych i duże zużycie paliwa. Ciężkie kombinacje ciągnik–naczepa są jednym z najczęściej wykorzystywanych
środków transportu w przewozach towarowych. Bazując na obecnych trendach
i prognozach dotyczących przyszłych
potrzeb, producenci naczep poszukują
rozwiązań, które pozwolą przede wszystkim na obniżenie masy własnej naczepy
i zwiększenie jej ładowności.
Rosnące ceny paliw i wciąż zaostrzane przepisy dotyczące ochrony środowiska (zwłaszcza w odniesieniu do emisji
gazów cieplarnianych) przyczyniły się do
zwiększenia popytu flot na zaawansowane technologicznie naczepy. Właściciele flot stopniowo coraz częściej poszukują lżejszych naczep, co poprawia
efektywność zużycia paliwa, zmniejsza
koszty operacyjne, zwiększa bezpieczeństwo floty i poprawia wydajność eksploatowanych zestawów. Ze względu na
wspomniane korzyści zaawansowane
technologicznie naczepy wyposażone
w nowoczesne systemy telematyczne
i systemy bezpieczeństwa, cieszą się coraz większym popytem.

Dariusz Piernikarski
Poszczególne sektory gospodarki, takie jak
budownictwo, handel, przemysł motoryzacyjny czy
spożywczy, cechują się rosnącym zapotrzebowaniem
na transport ładunków w ilościach masowych.
To z kolei kreuje popyt na naczepy jako
najodpowiedniejszy środek transportu.
Uzyskanie maksymalnej efektywności
transportowej możliwe
jest przy optymalnej konfiguracji całego zestawu,
czyli ciągnika
z naczepą

© Mercedes-Benz

Rosnące wymagania rynku
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Większość producentów naczep coraz częściej zwraca się w kierunku zaawansowanych konstrukcji podwozi naczep, które po połączeniu z właściwym
dla obsługiwanej branży nadwoziem
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© D. Piernikarski

Najważniejsze trendy
w rozwoju zestawów
siodłowych

będą w stanie przewozić cięższe ładunki. Przykładem tego typu
działania na rynku europejskim jest oczywiście rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zestawów europejskiego systemu modułowego, czyli kombinacji o długości 25,25 m i dopuszczalnej masie 50 t. Rozwój konstrukcji na najbardziej
rozwiniętych rynkach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych przyspieszają także już wprowadzone i nadchodzące regulacje prawne dotyczące ograniczeń w zakresie emisji gazów
cieplarnianych i efektywności paliwowej.
Użytkownicy końcowi oczekują, że innowacyjne rozwiązania
techniczne umożliwiające obniżenie zużycia paliwa (przez
ciągnik z naczepą) będą oferowane po przystępnej cenie.
Poszukiwanie tych innowacji dotyczy przede wszystkim ciągników siodłowych, a współpracujące z nimi naczepy schodzą niejako na drugi plan. Trend ten powoduje, że szukając oszczędności, właściciele flot wstrzymują się z nowymi zakupami
i wydłużają cykle wymiany eksploatowanych naczep, nie zawsze biorąc przy tym pod uwagę ich rzeczywisty stan techniczny. Dzięki przewadze konkurencyjnej w zakresie możliwości badawczo-rozwojowych najważniejsi gracze rynkowi
mogą wykorzystać to jako szansę na utrzymanie, a nawet
wzmocnienie swojej pozycji. W tym kontekście mniejsi, niszowi
producenci mają zdecydowanie trudniejszą sytuację – wyasygnowanie odpowiednio wysokich nakładów na rozwój produktu może być w ich przypadku trudne.
Celem ogólnym każdego producenta naczep jest skonstruowanie pojazdu, którego cechy konstrukcyjne oraz wykorzystane wyposażenie sprawią, że dla klienta wyraźnie widoczna będzie różnica między naczepą dobrą a doskonałą.
Wymiernie oznacza to większe oszczędności, poprawę efektywności eksploatacji i nawet podniesienie bezpieczeństwa –
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem.
Niektóre z „naczepowych” innowacji są nowe, inne pojawiły się już jakiś czas temu, jednak ich rozpowszechnienie było
dłuższym procesem, jeszcze inne zupełnie się nie przyjęły, czy
to ze względu na koszt, zbytnie skomplikowanie, czy po prostu przez dotychczasowe „zwyczaje i praktyki”. Czasy się
zmieniają, rosną ceny paliwa, maleją marże handlowe w transporcie, a konieczność bycia konkurencyjnym obowiązuje zarówno producentów, jak i firmy transportowe.

reklama
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Aerodynamika kluczem
do efektywności

Duży potencjał ma również eliminacja szczeliny między ciągnikiem a naczepą odpowiadającej za ok. 30% całkowitych oporów powietrza – oczywiście część
zadania „wykonują” spojlery za kabiną
ciągnika, jednak możliwości są jeszcze
większe. Największym problemem jest
w tym przypadku utrzymanie wymaganego promienia skrętu zestawu i uniknięcie kolizji krawędzi ściany czołowej
naczepy z tylną ścianą kabiny ciągnika.
Umieszcza się również specjalne dyfuzory na górnych tylnych krawędziach naczep stabilizujących przepływ powietrza
spływającego z naczepy. Testowane są

To, aby z naczepy, będącej przecież
niczym innym jak sporym prostopadłościanem, uczynić obiekt o korzystnych
własnościach aerodynamicznych (oczywiście w połączeniu z ciągnikiem siodłowym), jest z inżynierskiego punktu
widzenia nie lada wyzwaniem. Pod uwagę należy brać niezliczoną ilość czynników, uwzględniając wiele elementów
konstrukcyjnych takich jak np. kształt linii dachu, ściany przedniej, naroży, przepływ powietrza dookoła, odległość od
ciągnika itp.
Wiele drobnych szczegółów konstrukcyjnych podwozia i nadwozia ma wpływ
na to, w jaki sposób powietrze przepływa
wokół zestawu – ogólna idea jest taka, aby
uzyskać przepływ w jak najmniejszym
stopniu turbulentny, zaburzony. W przypadku naczepy dobre rezultaty daje zastosowanie spojlerów bocznych oraz
osłon umieszonych od spodu pojazdu,
a także rozkładanych spojlerów tylnych.
Zmodyfikowana dyrektywa 96/53/WE
zezwala na instalowanie z tyłu naczep
dodatkowych urządzeń aerodynamicznych (maksymalna długość do 500 mm,
szerokość do 50 mm). Tylne spojlery –
choć oferowane już od jakiegoś czasu –
nie zostały zaakceptowane przez wszystkich użytkowników. Panuje przekonanie,
że spojlery tylne są bardzo podatne na
uszkodzenia, a ich zastosowanie wiąże
się z wykonywaniem dodatkowych czynności obsługowych przez kierowcę podczas za- i rozładunku. Wydaje się, że konieczne jest w tym przypadku pojawienie
się „masy krytycznej”, czyli odpowiednio
dużej liczby firm eksploatujących tak
wyposażone naczepy. Informacje o uzyskiwanych oszczędnościach szybko trafią do obiegu publicznego i popyt na rozwiązania tego typu wzrośnie.

© TotalSim

Przykład poprawy własności aerodynamicznych
zestawu uzyskanych dzięki
optymalizacji konstrukcji
metodami obliczeniowej
mechaniki płynów CFD
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również specjalne osłony nakładane na
obręcze kół, minimalizujące zaburzenia
przepływu powietrza wokół felg i opon.
Znanym od kilku lat rozwiązaniem są
wykorzystywane w Wielkiej Brytanii naczepy o wypukłym profilu dachu, przypominającym nieco kroplę – na drogach
Europy kontynentalnej ze względu na
ograniczenie wysokości zestawu do 4 m
i ewentualne ograniczenie pojemności
ładowni nie znajdują one zbyt dużego zastosowania w naczepach. Koncepcja ta
została jednak z powodzeniem użyta
w budowie nadwozi samochodów dystrybucyjnych.
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© Kögel Trailers

Naczepa Kögel Light plus ma ramę
i konstrukcję zoptymalizowaną pod
kątem uzyskania minimalnej masy
własnej – pojazd z wyposażeniem
podstawowym waży 5145 kg,
rama podwozia to lekka konstrukcja ze stali o podwyższonej wytrzymałości, wysokość szyi wynosi
tylko 120 mm – jest to o 60 mm
mniej niż w poprzednim modelu

Szczegóły coraz ważniejsze
Zwiększenie efektywności transportowej w odniesieniu do naczep nie dotyczy wyłącznie obniżenia ich oporu aerodynamicznego i masy własnej. Ważną rolę
w realizacji tego celu pełnią również takie rozwiązania systemowe i komponenty jak systemy stabilizacyjne, telematyczne, automatyczne hamulce postojowe
czy materiały konstrukcyjne stosowane

np. do budowy nadwozi – chociażby ścian
naczep chłodniczych. Jak widać, nic na tej
krótkiej liście nie stanowi dla czytelnika
zaskoczenia, a wiele z tych rozwiązań
powoli staje się wyposażeniem standardowym – przykładem może być sterujący
pracą hamulców naczepy układ EBS.
Wyposażenie naczepy w EBS nie powinno zrujnować żadnego przewoźnika,
a gdy układ ten zmuszony jest do efektywnego działania, często ratuje zestaw

reklama
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Choć można montować spojlery z tyłu
naczepy, to zdecydowanie większym
zainteresowaniem
cieszą się dodatkowe pakiety spoilerów montowane
wzdłuż zabudowy

W naczepach stosowanych w przewozach chłodniczych dominującym materiałem stały się panele wypełnione pianką poliuretanową z poszyciem stalowym.
Praktyka eksploatacji udowodniła wyższość pokryć stalowych nad laminatowymi – najważniejsi producenci, z nielicznymi wyjątkami, przestawili się na
poszycia stalowe, a dominujące na rynku
firmy Schmitz Cargobull i Krone oferują
wyłącznie takie chłodnie. Technologia ta
daje również wymierne korzyści dla przewoźników – panele z poszyciem laminatowym GRP wraz z upływem czasu stają
się coraz bardziej porowate – wskutek
tego do ich wnętrza przenika para wodna, co pogarsza właściwości izolacyjne
i zwiększa ciężar. Poza tym przy zachowaniu tych samych właściwości izolacyjnych panel z poszyciem stalowym (np.
Ferroplast w chłodniach Schmitza) może

© Haldex

© AeroCap

Na rynku amerykańskim oferowane są
specjalne osłony nakładane na obręcze
kół, zmniejszające zaburzenia przepływu
powietrza wokół felg i opon – w efekcie
można uzyskać zużycie paliwa mniejsze
nawet o nawet 2,4%

© D. Piernikarski

przed poważnymi kłopotami na drodze.
Ponadto odczyt danych z komputera EBS
pozwala na uzyskanie wielu informacji
na temat stylu jazdy kierowcy, które nie
zawsze są łatwo wychwytywalne z danych
dostarczonych np. przez system telematyczny ciągnika. Mowa tu o np. zachowaniach niszczących ogumienie, takich
jak zakręcanie przy zbyt małym promieniu, gwałtowne hamowanie i przyspieszanie. Jeśli natomiast EBS zarejestruje
uruchomienie funkcji zapobiegania przewróceniu (roll stability) i gdy zjawisko
to się powtarza, może to stać się przesłanką do przeprowadzenia odpowiednich szkoleń.

© D. Piernikarski

| TECHNIKA |

być cieńszy, a całe nadwozie lżejsze.
Chłodnie stalowe są przeciętnie o 500–
700 kg lżejsze niż ich odpowiedniki laminatowe. Dodatkowy efekt – maleją
koszty operacyjne związane z paliwem
zużytym przez agregat chłodniczy, a ciągnik spali mniej paliwa, ciągnąc lżejszą
naczepę.
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Potęga innowacji w komponentach:
system Haldex EB+ Soft Docking
montowany z tyłu naczepy informuje
kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody
podczas jazdy do tyłu
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Internetowe konfiguratory
naczep ma już coraz więcej producentów – jest to
wstęp do dalszych rozmów o ostatecznej specyfikacji pojazdu i możliwość
oszacowania kosztów zakupu wraz z wyposażeniem opcjonalnym

© Wielton

© Fliegl

Rozwój naczep to także coraz więcej
drobnych udoskonaleń w zakresie wyposażenia: kamery bezpieczeństwa, urządzenia sprzęgające niewymagające wchodzenia na podesty między ciągnikiem
a naczepą, systemy monitoringu ciśnienia w ogumieniu, układy ułatwiające
dokowanie czy elementy dodatkowe wykonane z materiałów lekkich (skrzynki
narzędziowe, błotniki, osłony przeciwwjazdowe itp.). Ten dodatkowy osprzęt
staje się coraz bardziej popularny, a cena
jednostkowa tych urządzeń jest coraz niższa. Przykład: od prostej kamery cofania umieszczonej z tyłu naczepy doszliśmy do czujników ultradźwiękowych czy
kamer rozmieszczonych na wszystkich
czterech narożach, pojawiła się również
kamera z tyłu za kabiną ciągnika monitorująca stan sprzęgu siodłowego. Kie-

© RASE Distribution

Ciekawym przykładem podnoszenia możliwości przewozowych – zwłaszcza pod
względem objętości przestrzeni ładunkowej
– są naczepy typu Euro Trailer wydłużone
o 1,3 m (długość naczepy 14,9 m, długość
zestawu 17,8 m); kolejną opcją jest możliwość załadunku dwupoziomowego, a jeśli
uwzględni się podwyższenie pojazdu ze
względu na aerodynamicznie ukształtowany
dach (zdjęcie), to w efekcie powstaje bardzo
wydajny środek transportu

Precyzyjny
dobór konfiguracji
do potrzeb przewoźnika – naczepa dwuosiowa
Fliegl MegaRunner
spala o 2,4 l
paliwa mniej
na 100 km
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Dodatkowa osłona aerodynamiczna
umieszczona na ścianie czołowej ma
zmniejszyć turbulencje powietrza spływającego z kabiny ciągnika na naczepę

© FleetOwner

© DHL

DAF Future Truck
Concept – koncepcja dystrybucyjnej ciężarówki
przyszłości z nadwoziem o kształcie zoptymalizowanym pod
kątem minimalizacji oporów
powietrza

Od 2014 r. firma Deutsche
Post DHL wykorzystuje
na terenie Niemiec i Francji
naczepy typu Teardrop z wypukłym dachem (maksymalna
wysokość 4 m) produkowane
przez brytyjską firmę Don-Bur.
W Wielkiej Brytanii DHL ma
ok. 1000 takich pojazdów,
zestawy z naczepą Teardrop
spalają 6–10% mniej paliwa
niż tradycyjne

rowca, podjeżdżając pod naczepę, może
wykorzystać obraz, aby łatwiej i szybciej
spiąć siodło ze sworzniem naczepy.
„Odchudzanie” naczep to nie tylko
złożone działania projektowe związane
z optymalizacją konstrukcji podłużnicowej ramy nośnej czy ściany przedniej
przez wprowadzanie stali o podwyższonej wytrzymałości (rzadziej – stopów aluminium). Ciężar własny można obniżyć,
wprowadzając elementy konstrukcyjne
wykonane ze stopów aluminium (np. nogi
podporowe, obręcze kół) lub kompozytów (tylne belki, wsporniki). Obniżaniu
masy własnej służą również nowe rozwiązania w zakresie systemów mocowania ładunków – powoli klasyczne kłonice i łaty między nimi zastępowane są
przez kurtyny ze zintegrowanymi w nich
wzmocnieniami.

Cyfryzacja w służbie naczepy
Wciąż niewykorzystany potencjał drzemie w przeznaczonych do naczep systemach telematycznych, które są w stanie
dostarczać informacje nie tylko na temat
stanu ładowni (typowe dla przewozów
chłodniczych) czy układu hamulcowego,
ale mogą np. informować o nieumiejętnym korzystaniu ze zwalniaczy przez
kierowcę (przyspieszone zużycie hamulców naczepy) czy próbach nieupoważnionego dostępu do wnętrza.
Mówiąc o rozwoju naczep, warto również wspomnieć o internetowych konfiguratorach naczep – spotkamy je w ofercie coraz większej liczby producentów.
Chociaż samodzielne skonfigurowanie
naczepy nie zastąpi szczegółowej dyskusji z doradcą handlowym, to jednak dla
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wielu firm transportowych jest to wstępne oszacowanie kosztów zakupu pojazdu
wraz z wyposażeniem opcjonalnym.
Rozwiązania pozwalające na integrację i płynną wymianę danych między
technicznym zapisem konstrukcji (np.
rysunki CAD) a systemami sprzedaży
online pozwoliły producentom na zwiększenie marż poprzez redukcję bezpośrednich kosztów pracy i kosztów materiałowych.
Maksymalne dopasowanie produktu
do potrzeb klienta (w ramach istniejącego programu produkcyjnego), przestaje tym samym być wyłączną domeną
niewielkich producentów specjalistycznych (niszowych) – staje się również narzędziem w walce konkurencyjnej, stosowanym także przez największych graczy
na rynku.

Za prawidłowe
zabezpieczenie przewożonego ładunku odpowiada kierowca – w razie
kontroli to on ponosi
konsekwencje

Bezpieczniej,
wygodniej, szybciej
Dariusz Piernikarski

W czasach ostrej konkurencji i walki o zaufanie klienta operatorzy flotowi
oczekują od producentów, żeby naczepy były zdolne do zabezpieczenia
ładunku i spełniały wymagania nie tylko narzucone przez przepisy, ale
również te, które dyktują im zlecający przewóz klienci.
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odczas transportu cały ładunek
i jego części składowe powinny
być zabezpieczone przed poślizgiem, przewróceniem, toczeniem i przemieszczeniem się w każdym kierunku na
skutek drgań przez np. blokowanie,
utwierdzenie i/lub tarcie. Służy to ochronie osób zaangażowanych w roboty ładunkowe, kierujących pojazdami, także
innych użytkowników dróg, pieszych,
samego ładunku i pojazdu.
Prawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku to temat bardzo obszerny,
ale szczegółowe wymagania dotyczące
konstrukcji pojazdów odnajdziemy w normie EN 12462 [1]. W zasadzie można powiedzieć, że każda współcześnie produko-

© D. Piernikarski

Producenci naczep kurtynowych różnie podchodzą
do kwestii bezpieczeństwa ładunku przy niezmiennym zachowaniu zgodności produkowanych pojazdów z wymaganiami normy PN-EN 12642-XL.
Rożne rodzaje przewożonych ładunków wymagają
jednak nieco innych systemów zabezpieczeń, stąd
naczepy wyposaża się w bardzo różnorodne
warianty mocowań ładunku

wana naczepa powinna być certyfikowana na zgodność z wymaganiami dotyczącymi nadwozi wzmocnionych – jest
to „słynny” Code XL.
Jak czytamy w „Międzynarodowych
wytycznych odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym” [2], słabo zabezpieczone ładunki
mogą znacznie zwiększać ryzyko braku
stabilności pojazdów, a także ich po-

datność na przewrócenie się w czasie
przewozu. Pojazdy przewożące słabo zabezpieczone ładunki są zagrożeniem dla
kierowców, użytkowników dróg i dla osób
zaangażowanych w roboty ładunkowe.
Proponujemy przyjrzeć się kilku ciekawym rozwiązaniom konstrukcyjnym
stosowanym w naczepach kurtynowych,
a wykorzystywanym do kształtowego
lub specjalistycznego zabezpieczenia
przewożonego towaru.

© IRU

Norma PN-EN 12642 XL

Porównanie wymagań określonych przez normę PN-EN 12642 dla pudeł standardowych i wzmocnionych (Code XL) dla różnych typów nadwozi naczep
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W normie PN-EN 12642 określono
minimalne wymagania dotyczące standardowych i konstrukcyjnie wzmocnionych pudeł (czyli nadwozi) pojazdów
o maksymalnej masie całkowitej większej niż 3,5 t przeznaczonych do przewozu towarów (ich ścian bocznych, przednich i tylnych) oraz wskazano stosowne
metody ich badań. Wymagania te powinny zostać spełnione na poziomie konstrukcyjnym, a więc odpowiadają za to
producenci, którzy występują o stosowne
certyfikaty zgodności. W normie mowa
jest o nadwoziach konstrukcyjnie standardowych i wzmocnionych. Współcześnie wszyscy producenci dążą do tego, aby
móc zaoferować nadwozia wzmocnione
– spełniające wymagania powszechnie
określone jako Code XL. Norma PN-EN
12642-XL może być stosowana zarówno
w odniesieniu do naczep i przyczep, jak
i zabudów samochodów ciężarowych
o dmc. > 3,5 t.

www.lampyostrzegawcze.pl
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System centralnego otwierania kurtyny Quick Lock firmy Fliegl
steruje 12 hakami, które pozwalają na uzyskanie większej stabilności plandeki po napięciu. System działa całkowicie mechanicznie i dzięki temu jest w dużym stopniu odporny na uszkodzenia. Główną zaletą systemu Quick Lock jest skrócenie czasu
otwarcia kurtyny do 50% i zamknięcia o ok. 33%

Sprawdzenie zgodności konstrukcji
nadwozia z wymaganiami normy polega
na przeprowadzeniu przez akredytowaną jednostkę (np. DEKRA, TÜV, ITS)
określonych w normie testów statycznych i dynamicznych. Jeśli nadwozie
przejdzie pozytywnie te badania, zostaje
wydany certyfikat wraz z prawem do
stosowania na pojeździe potwierdzającego znaku zgodności. Chociaż spełnienie przez nadwozie wymagań normy nie

jest obowiązkowe na terenie Unii Europejskiej, jednak jest to obecnie standard
ogólnie akceptowany na rynku. Podmioty zaangażowane w drogowy transport towarowy (spedytorzy, operatorzy,
kierowcy) odpowiedzialni za zabezpieczenie ładunku podczas przewozu powinni upewnić się co do prawidłowości
i zgodności z prawem każdego wykorzystywanego systemu ograniczającego
lub zabezpieczającego ładunek.

Udoskonalenia
w praktyce
Najwięksi europejscy producenci naczep kurtynowych różnie podchodzą do
kwestii bezpieczeństwa ładunku przy
niezmiennym zachowaniu zgodności
produkowanych naczep z wymaganiami
normy PN-EN 12642-XL. Działania te
wpisują się oczywiście w ogólny trend

reklama
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związany z podnoszeniem efektywności
przewozowej (wyrażanej przez zmniejszanie masy własnej i zwiększanie ładowności), komfortu i bezpieczeństwa
obsługi czy podnoszeniem trwałości pojazdu. Przykładem dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody obsługi
mogą być nowe systemy kurtyn czy specjalistyczne dodatkowe systemy mocowania ładunku.
Klienci oczekują, że eksploatowane
naczepy będą maksymalnie wszechstronnymi jednostkami ładunkowymi.
Producenci, wychodząc naprzeciw ich
oczekiwaniom, mają w ofercie pojazdy,
które oprócz uniwersalnego zastosowania na drogach i w transporcie kombinowanym (przewóz na statkach i koleją)
mogą być używane do bardziej specjalistycznych zadań, takich jak przewóz
szpul stalowych i ról taśmy ciętej lub innych specjalistycznych ładunków, takich jak napoje czy materiały tekstylne.
Ponieważ każdy z nich wymaga nieco innych systemów zabezpieczeń, naczepy
wyposaża się w bardzo różnorodne warianty mocowań.

Krone Safe Curtain

wać z klasycznych wtykanych desek (łat).
Zaletą bezpiecznej kurtyny (Safe Curtain)
jest nie tylko prostsza, bezpieczniejsza
i szybsza obsługa, ale także o około 90 kg
mniejsza masa od tradycyjnej plandeki
bocznej ze stelażem kłonicowym. Dodatkową korzyścią jest to, że wbudowane listwy ze stali sprężystej przejmują
w płaszczyźnie pionowej funkcję „ogrodzenia” chroniącego przed kradzieżą.
Jeśli plandeka zostanie celowo przecięta,
możliwe jest jej rozerwanie tylko do następnej listwy ze stali sprężystej.

Kurtynę typu Safe Curtain można
zamontować jako nową plandekę zabezpieczającą na wszystkich naczepach
Krone z plandeką przesuwną. Safe Curtain ma certyfikat zgodności z normą
EN 12642–XL (do 140 km/h, a więc i na
przewozy kolejowe), certyfikat zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu napojów VDI 2700 i następnymi
oraz certyfikat Daimler 9.5. Ponadto
możliwe jest nadal zabezpieczenie ładunku od tyłu na naczepie za pomocą belek blokujących.

© Krone

© Krone

W bokach plandek Safe Curtain opracowanych z myślą o kształtowym zabezpieczaniu ładunku, a stosowanych
w naczepach firmy Krone, wbudowane
zostały wytrzymałe listwy ze stali sprężystej umieszczone w pionowych rękawach z PCW. Dzięki tej technice zapewnione jest zabezpieczenie ładunku przez
plandekę boczną, co pozwala zrezygno-

Nowa naczepa Wielton
NS3K M4 jest przystosowana do przewozu napoi
zgodnie z wymaganiami
VDI 2700, spełnia oczywiście wymagania określone
w normie PN-EN 12642-XL;
chcąc ułatwić mocowanie
ładunków, zmodyfikowano
kształt uchwytów
tworzących system Safety
Lock z 60 otworami do mocowania na stronę; jest też
opcjonalny zestaw 19 par
dodatkowych uchwytów
do mocowania ładunku
wewnątrz naczepy

© Wielton
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W bokach plandek Krone Safe Curtain wbudowane zostały wytrzymałe
listwy ze stali sprężystej umieszczone w pionowych rękawach z PCW
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Kurtyna o trwałym kształcie Krone ma dwie warstwy, przy czym
między warstwą wewnętrzną a zewnętrzną dodatkowo znajdują się
poziome i pionowe elementy usztywniające – profile aluminiowe
zamontowane pionowo; usztywnienie poziome zapewniają dwie
liny naprężone przez pompę hydrauliczną umieszczoną w przedniej
i tylnej kłonicy narożnej

Z teleskopem i napędem na trzy koła

© Krone

Teleskopowy wózek widłowy podwieszany
Manitou TMT 25 S 4W został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić załadunek i rozładunek towaru w najróżniejszych warunkach.

System Krone Vario Coil służący do indywidualnego zabezpieczania ładunku zwojów
bazuje na dwóch bocznych szynach rastrowych w podłodze – zwoje o różnych wymiarach i masie można umieszczać w środku
ciężkości pojazdu, rezygnując z dotychczas
typowego zabezpieczenia kłonicami

W naczepach kurtynowych podczas
transportu worków z ubraniami plandeka
boczna wybrzusza się, a dozwolona szerokość pojazdu wynosząca 2550 mm
często zostaje przekroczona – jest to typowy problem, z jakim borykają się operatorzy przewożący materiał tekstylne.
Krone proponuje rozwiązanie w postaci
nowej plandeki bocznej o trwałym kształcie. Kurtyna ma dwie warstwy, przy
czym między warstwą wewnętrzną a zewnętrzną dodatkowo znajdują się poziome i pionowe elementy usztywniające, które zapewniają lepsze zachowanie
kształtu. Elementy te to profile aluminiowe zamontowane pionowo; usztywnienie poziome zapewniają dwie liny
naprężone przez pompę hydrauliczną
umieszczoną w przedniej i w tylnej kłonicy narożnej. Takie rozwiązanie zapewnia niezwykle dużą stabilność plandeki i zachowanie przepisowej szerokości
pojazdu.
Naczepa do przewozu stali w zwojach
Krone Coil Liner Compact jest udoskonaleniem sprawdzonej w praktyce naczepy Coil Liner Ultra. Istotna zmiana to
zmniejszenie długości pojazdu do 10 m
oraz kanał na zwoje skrócony do długości
6,3 m. Kolejną cechą szczególną jest
nowy system Vario Coil do indywidual-

nego zabezpieczania ładunku zwojów.
Bazuje on na dwóch bocznych szynach
rastrowych w podłodze, dzięki którym
zwoje/cięte taśmy o wszelkich wymiarach i masie można umieszczać w środku
ciężkości pojazdu, rezygnując z dotychczas typowego zabezpieczenia kłonicami. Szyna rastrowa umożliwia zmienne
rozmieszczanie belki nośnej i wzmocnień
w odstępie 200 mm. Zabezpieczenie
ładunku odbywa się za pomocą kłonic
wtykanych, które z kolei są wspierane
przez podpory.

Schmitz Cargobull Speed Curtain
Kurtyna typu Speed Curtain może
zostać otwarta lub zamknięta w czasie
ok. 35 s, dając dostęp do przestrzeni
ładunkowej na całej długości, bez utrudnień w postaci kłonic lub desek stelażowych. Swoją wytrzymałość kurtyna
typu Speed Curtain uzyskuje dzięki mikrokłonicom zintegrowanym z materiałem plandeki. Dzięki takiemu rozwiązaniu ani kłonice, ani deski stelażu nie są
już potrzebne.
Załadunek naczepy kurtynowej Schmitz
Cargobull S.CS wyposażonej w kurtynę
Speed Curtain trwa o kilka- kilkanaście
minut krócej niż naczepy z konwencjonalnym zamknięciem. Jest to cenny zysk
dla kierowcy, który często musi działać
pod presją napiętego harmonogramu
dostaw, zwłaszcza wożąc ładunki dla
odbiorców z sektora motoryzacyjnego.
Po zwolnieniu grzechotkowego mechanizmu naciągu kurtyna Speed Curtain może być szybko i łatwo odsłonięta.

Zamocowany z tyłu pojazdu ciężarowego, w ciągu
minuty jest gotowy do pracy. Korzysta z systemu,
który umożliwia przejście z napędu na jedno koło
na napęd na wszystkie trzy koła. To rozwiązanie
pozwala łatwo transportować długie ładunki, zwłaszcza gdy wózek musi jechać wzdłuż
samochodu, przejeżdżać przez
drzwi lub wąskie korytarze.
Manitou TMT 25 S 4W
to obecnie jedyny na rynku wózek podwieszany
z teleskopem i możliwością jazdy w czterech kierunkach. Zoptymalizowany
moment obrotowy silnika zapewnia dużą siłę napędową z zachowaniem bardzo dobrego stosunku masy własnej
wózka do mocy (2780 kg do 36,5 kW), z równomiernym rozkładem masy na każdą oś i małym naciskiem na podłoże.

news

Wysokość podnoszenia wózka wynosi 3,42 m,
udźwig 2500 kg, a promień skrętu 3,07 m. Wózek wyposażony jest w silnik Diesla firmy Kubota.
W standardowym wyposażeniu znajdują się też
m.in. teleskop z przesuwem bocznym, trzyfunkcyjne dźwignie do podnoszenia FNR, podpory i dwufunkcyjny pedał impulsowanie/hamowanie.

Obsługa wózka jest bardzo prosta – producent zapewnia, że nawet debiutant potrzebuje zaledwie
kilku minut na opanowanie tej umiejętności. Dodatkowo kabinę zaprojektowano tak, by zapewniać niemal 360-stopniową widoczność.
(KW)
Zdjęcie: © Manitou
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Stosowana w naczepach kurtynowych
S.CS kurtyna typu Speed Curtain może
zostać otwarta lub zamknięta w czasie ok. 35 s
– dostępu do ładowni nie ograniczają kłonice
lub deski stelażowe

© Schmitz Cargobull
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Plandeka bardzo
łatwo przesuwa się
wzdłuż krawędzi belki
dachowej i zewnętrznej ramy podwozia
na mechanizmie
wspartym na łożyskach tocznych

Sama plandeka o regulowanej wysokości przesuwa się po prowadnicach zamocowanych wzdłuż krawędzi belki dachowej i zewnętrznej ramy podwozia na
mechanizmie wspartym na łożyskach
tocznych. Dzięki górnemu i dolnemu
prowadzeniu przesunięcie kurtyny całkowicie do przodu lub do tyłu jest niezmiernie łatwe. Specjalny system powoduje, że kurtyna podczas odsłaniania
samoczynnie składa się w tzw. harmonijkę i zajmuje mało miejsca.
W przypadku przewozu ładunków
całopojazdowych dzięki wysokiej wytrzymałości kurtyny nie jest konieczne
stosowanie dodatkowych zabezpieczeń
ładunku. Gdy przewożony jest ładunek
częściowy, w szynach profilowych umieszczonych wzdłuż krawędzi podłogi i dachu można zamocować drążki blokujące.
Drążki te mają długość regulowaną te-

leskopowo i dostosowują się do wysokości nadwozia nawet przy podniesionym
dachu. Oprócz drążków do zabezpieczenia ładunku można wykorzystać 30
par pierścieni mocujących rozmieszczonych wzdłuż ramy zewnętrznej. Dodatkowe pierścienie mocujące zainstalowane
są również na ścianie przedniej (dwie
pary) i na słupkach narożnych z przodu
i z tyłu naczepy.
Wytrzymałość kurtyny Speed Curtain
została zweryfikowana zgodnie z wymaganiami EN 12642-XL, spełnione są także
wymagania VDI 2700 dotyczące przewozu napojów i wymagania Daimler 9.5.

Kögel Cargo
W uniwersalnej naczepie Kögel Cargo
zabezpieczenie ładunku uzyskiwane jest
dzięki zastosowaniu perforowanej ze-
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Dodatkowe zabezpieczenie ładunku
zapewniają regulowane teleskopowo
drążki rozprężne, które mocowane są
w szynach rastrowych umieszczonych
w podłodze i dachu naczepy

wnętrznej ramy stalowej typu Vario-Fix
z 13 parami zaczepów, z których każdy
ma wytrzymałość na siłę rozciągającą
o wartości 2000 kg. W skład pozostałego
wyposażenia specjalnego wchodzi m.in.
nitowana listwa oporowa do palet z perforacją Vario-Fix oraz dwie dodatkowe
pary wsporników kłonic w ramie zewnętrznej. Nadwozie oczywiście spełnia
wymagania wytrzymałościowe odnośnie do zabudów wzmocnionych wg EN
12642–XL, dzięki czemu nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie przy
załadunku kształtowym.

W uniwersalnej naczepie Kögel Cargo zabezpieczenie ładunku uzyskiwane jest dzięki zastosowaniu
perforowanej zewnętrznej ramy stalowej typu Vario-Fix z 13 parami zaczepów, można jednak dodać różne opcjonalne zestawy zabezpieczeń takich ładunków, jak makulatura, napoje czy opony

W naczepie Kögel
Cargo jako wyposażenie niestandardowe do bezpiecznego przewozu
skrzynek z napojami
i towarów w beczkach służy plandeka
segmentowa z pionowymi listwami
aluminiowymi

© D. Piernikarski

Naczepę można wyposażyć w najróżniejsze opcjonalne zestawy zabezpieczeń ładunków, takich jak makulatura,
napoje czy opony. Zestaw mocujący do
przewozu makulatury składa się z opcjonalnej nitowanej listwy oporowej do palet, w tym przypadku dwóch rzędów stalowych szyn kotwowych kombi, jednego
rzędu aluminiowych profili wtykanych
i teleskopowych belek z aluminium,
służących np. do zabezpieczania ładunku
podczas transportu w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. W normalnym przypadku wystarczy zastosowanie trzech rzędów aluminiowych profili
wtykanych do transportu jednowarstwowego, przy czym dla każdej innej pozycji niezbędne jest zastosowanie dodatkowego rzędu profili wtykanych.
Jako wyposażenie niestandardowe
do bezpiecznego przewozu skrzynek
z napojami i towarów w beczkach służy
(oprócz opcjonalnej nitowanej listwy oporowej do palet) plandeka segmentowa
z pionowymi listwami aluminiowymi.
Można również zamówić wersję z dwoma
rzędami aluminiowych profili wtykanych,
a dzięki zastosowaniu adaptera można
zrezygnować z trzeciego rzędu profili wtykanych, pozostawiając je w schowku. Do
transportu opon można wykorzystać
burty siatkowe z aluminium oraz stalowe
szyny kotwowe kombi mocowane w dolnym obszarze kłonic i mocowanie krzy-

© Kögel Trailers
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© Kögel Trailers

żakowe z pasami mocującymi według
EN 12195-2. Dzięki zastosowaniu burt
siatkowych o wysokości 150 mm i stalowych szyn kotwowych kombi, rozstawionych co 350 mm, rozwiązania firmy
Kögel spełniają wymogi dyrektywy Michelin dotyczącej transportu opon. Mocowanie pasów możliwe jest zarówno
przy użyciu haków do mocowania na
szynach kotwowych kombi, jak i bez
ich użycia.

Wersja naczepy Kögel Cargo Coil do transportu blachy w kręgach standardowo ma 2 pary
gniazd na kwadratowe kłonice we wnęce na szpule; opcją jest 6 par gniazd na kłonice we
wnęce na szpule; dzięki zastosowaniu perforowanej zewnętrznej ramy stalowej typu Vario-Fix
zamiast standardowych 13 par dostępne są 24 pary zaczepów do mocowania ładunków,
z których każdy ma wytrzymałość na siłę rozciągającą o wartości 4000 kg

Bibliografia
[1] Norma PN-EN 12642:2017-01, Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych. Budowa pudeł pojazdów do przewozu towarów. Wymagania minimalne.
[2] Międzynarodowe wytyczne odnośnie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym, Wyd. IRU (CIT), 2015 r.
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Oszczędność
niejedno ma imię
Sped Partner z Leszcz k. Pińczowa to nowocześnie
zarządzana firma transportowo-spedycyjna,
działająca na rynku międzynarodowym od 12 lat.
To firma, którą charakteryzuje jakość i niezawodność
zarówno ze względu na wykonywane usługi,
jak i posiadaną flotę pojazdów.
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abor spółki liczy 250 zestawów
ciężarowych (50 własnych pojazdów i 200 zakontraktowanych
podwykonawców). Przy tak licznej flocie Radosław Sowiński, prezes zarządu
spółki Sped Partner, wie doskonale, jak
istotne jest inwestowanie w pojazdy przynoszące zysk oraz usługi pozwalające
obniżyć koszty eksploatacji pojazdu. Dlatego też we wrześniu rozpoczął użytkowanie 50 nowych Renault T napędzanych trzynastolitrowymi silnikami o mocy
480 KM. Pojazdy te mają wysokie kabiny
i pełne wyposażenie zapewniające kierowcom komfort pracy i odpoczynku.
Wszystkie zostały oznaczone wyróżniającym się na drogach firmowym, żółtym
kolorem.

Wybór z głową
Zanim przedsiębiorca wybrał pojazdy
Renault Trucks, przeprowadzono wewnętrzne testy samochodów ciężarowych
kilku wiodących marek w normalnej,
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codziennej eksploatacji na drogach. Kierowcy Sped Partnera w czasie kilku miesięcy sprawdzali nie tylko możliwości
trakcyjne pojazdów i warunki życia w drodze, ale przede wszystkim zużycie paliwa. „Staramy się do modelu każdej
marki podchodzić sprawiedliwie, na tych
samych zasadach, dając równe szanse.
Nie chcieliśmy nikogo wyróżnić, o czym
świadczy to, że mieliśmy już pojazdy
Renault Trucks, mieliśmy też MAN-y,
a teraz wróciliśmy do francuskiego producenta. Testowaliśmy pojazdy na porównywalnych trasach, w normalnym
ruchu zadaniowym, czyli realizując zlecenia. I te testy dały nam pewien obraz,
a to z kolei dało pole do rozmów związanych z finansowaniem, ubezpieczeniem,
serwisowaniem i szkoleniami” – wyjaśnił Radosław Sowiński, prezes zarządu
spółki Sped Partner. „Tetki” zebrały najlepsze opinie za wygodę kabin, które okazały się przyjazne kierowcom, doceniającym m.in. wynoszącą 2,10 m wysokość
wewnętrzną, dobre wytłumienie i wysoki
komfort jazdy. Przyjrzano się też dokładnie specyfikacjom pojazdów i kosztom
finansowania, przy czym te ostatnie nie
miały decydującego znaczenia przy wyborze. Były tylko jednym z czynników.
„W testach drogowych Renault T było w czołówce pod względem zużycia
paliwa. Ważna była dla nas też komplementarność, zakres i jakość oferty oraz
sprawność prowadzonych negocjacji.
Renault Trucks przygotowało ofertę na

Kontrakty serwisowe są niejako odciążeniem przedsiębiorcy, by nie martwił się
o sprawy związane z obsługą pojazdów.
Zostawiam specjalistom ich pracę – mają
świetnych szkoleniowców, serwis, finansowanie, mają pole do działania. Ja
gwarantuję, że co miesiąc systematycznie będę spłacał raty, a oczekuję tylko, by
te deklarowane wyniki testów zużycia
paliwa zostały potwierdzone. Daję im
pełny dostęp do kierowców i ich edukacji. W przypadku Renault Trucks muszę
przyznać, że niezaprzeczalnie mają najlepszy serwis szkoleniowy. Pracują tam
ludzie z bardzo długim stażem, którzy się
na tym po prostu znają, co ważne, mają
pasję. Myślę, że żadna z firm istniejących na rynku polskim nie oferuje takiego poziomu serwisu szkoleniowego jak
Renault Trucks.

Radosław Sowiński,
prezes zarządu
spółki Sped Partner

te 50 pojazdów, idealnie dopasowując ją
do naszych potrzeb. Była to propozycja,
której nie można odrzucić” – powiedział
Radosław Sowiński i dodał: „Renault T
to dla nas pojazdy optymalne. Są mocne,
zużywają niewiele paliwa, mają niską
masę własną, co dodatnio wpływa na ładowność, a do tego zostały zaopatrzone
w atrakcyjne finansowanie, pełne kontrakty serwisowe i pakiet gwarancji oraz
kompleksowe ubezpieczenie, które za-

pewniają nam pełne bezpieczeństwo
przy z góry ustalonych i niezmiennych
kosztach przez cały okres eksploatacji”.

Premiowanie ecodrivingu
Istotnym elementem wpływającym
na rentowność przewoźnika jest zużycie
paliwa. W Sped Partnerze od 2012 r.
funkcjonuje system szkoleń i premiowania kierowców za dobre wyniki spa-

Przekazanie kluczyków
do nowych Renault T.
Na zdjęciu od lewej: Mateusz
Skrzypek – kierownik działu
transportu Sped Partner,
Radosław Sowiński – prezes
firmy Sped Partner, Andrzej
Barburski – key account manager w Renault Trucks,
Małgorzata Kulis – prezes
Volvo Group Trucks Sales
Baltic Sea Market i Krzysztof
Bombka – Eurocomplex Trucks
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Kierowcy Sped Partnera przesiedli się właśnie
do 50 nowych 480-konnych ciągników
siodłowych Renault Trucks T z wysokimi,
komfortowymi kabinami

lania i ecodriving oraz wywiązywanie
się z zadań, terminowości zleceń itd.
Firma aktywnie korzysta też ze szkoleń
ekonomicznej jazdy oferowanej przez
Renault Trucks. Kierowcy oprócz motywacji finansowych (kwartalne premie za
wyniki niskiego zużycia paliwa i oszczędną jazdę) mają też systematyczny, dwutorowy coaching prowadzony równo-

legle przez dział transportu Speda oraz
specjalistów ekonomicznej jazdy z Renault Trucks. „Samochody Sped Partnera
mają jak każdy pojazd gamy T fabrycznie zamontowany moduł zarządzania flotą
Optifleet. Dzięki włączeniu funkcji EcoScore możemy zdalnie kontrolować sposób jazdy każdego kierowcy” – powiedział
Łukasz Kurcbard, specjalista ekonomicz-

Sped Partner jest spółką, której właścicielem w 100% jest Grupa ATLAS, lider
rynku chemii budowlanej w Polsce. 45% obrotów firmy to obsługa potrzeb logistycznych zakładów i dystrybucji Grupy Atlas, ale te działania muszą, jak
każde inne przewozy, przynosić zyski. Obroty Sped Partnera to ponad 100 mln
zł/rok przy własnym taborze (50 Renault Trucks T 480 + 50 naczep kurtynowych Wielton) oraz flocie zakontraktowanych podwykonawców (100 zestawów
z naczepą kurtyną + 100 zestawów z silonaczepą i wywrotką). Firma może
pochwalić się liczbą ponad 1000 klientów i ponad 70 000 zleceń rocznie.
Spółka zatrudnia 118 osób, w tym 58 kierowców. Wozi po Polsce i Europie m.in.
stal, rury, materiały budowlane, nawozy sztuczne, artykuły spożywcze zestawami z naczepami kurtynowymi oraz produkty sypkie – m.in. gipsy, mączki, tynki,
piaski. W 2012 r. zmieniony został model finansowania pojazdów z tradycyjnego leasingu na najem długoterminowy.
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nej jazdy z Renault Trucks, i dodał:
„Ocena za ecodriving jest szacowana na
podstawie opracowanego przez Renault
Trucks algorytmu opartego na przewidywaniu, wykorzystaniu zielonego pola
obrotomierza, dostosowaniu prędkości
i korzystaniu ze zwalniaczy i hamulców.
Nie są brane pod uwagę subiektywne parametry związane z trasą, takie jak średnia prędkość, obciążenie silnika i masa
– pozwala to ocenić realne umiejętności
kierowcy”.

Wymierne korzyści
Efekty takiego podejścia do kwestii
ekonomiki jazdy są w firmie Sped Partner
doskonale widoczne: w latach 2012–2015
średnie zużycie paliwa w samochodach
spadło o 3 l na 100 km, a w ostatnich
dwóch latach o kolejne 2 l. „Prowadząc
biznes transportowy, na wiele czynników nie mamy wpływu, np. coraz to
nowe obwarowania prawne, kurs euro
czy ceny ON. Zużycie paliwa jest kosztem zmiennym, na który jednak do pewnego stopnia mamy wpływ” – zauważył

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Renault Trucks

reklama

Radosław Sowiński. Podkreślił, że jest zadowolony
z funkcji EcoScore ukierunkowanej na monitoring
stylu jazdy kierowców i bieżące sugerowanie, w których elementach ma się on poprawić. Komunikacja
wytycznych w EcoScore odbywa się poprzez urządzenia telematyczne. „Chcemy tak edukować kierowców, by był to ciągły, systematyczny proces, indywidualnie dopasowany do każdego z nich. Dlaczego?
Oszczędności paliwa, jakie można osiągnąć, przy takiej dużej flocie to konkretne, mierzalne wartości” –
dodał prezes. W firmie Sped Partner nie ma problemów z brakiem kierowców, co w dzisiejszej sytuacji na rynku jest dla wielu firm dużym wyzwaniem
i problemem.
Niemal naturalną koleją rzeczy w firmach, w których dba się o szkolenia kierowców z ecodrivingu,
jest też udział kierowców w konkursach weryfikujących ekonomiczną jazdę. Mateusz Skrzypek, kierownik działu transportu Sped Partnera, już 3 razy
brał udział w konkursie Optifuel Challenge, organizowanym przez Renault Trucks Polska – za każdym
razem rywalizował w finale, a w 2014 r. zajął II miejsce w Polsce. „Cieszy mnie to, że osoba, która zarządza transportem, ma takie szerokie pojęcie o ekonomicznej jeździe. Idealnie buduje to autorytet wśród
kierowców, co zazwyczaj nie jest łatwe dla osoby operacyjnej pracującej za biurkiem” – podkreślił Radosław
Sowiński. W tegorocznym finale Optifuel Challenge
2017 Mateusz Skrzypek również znalazł się w grupie 11 najlepszych kierowców w Polsce.
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Małgorzata
Bieniaszewska,

Firma
wizjonerów

© MB Pneumatyka

właścicielka firmy
MB Pneumatyka

Kto nie musi, Sulechowa raczej nie odwiedza. Miasto położone na skrzyżowaniu
dróg prowadzących z północy na południe Polski i ze wschodu na zachód nie
przykuwa uwagi ani zabytkami, ani wielkością. Ma za to klejnot biznesowy –
firmę, która wprowadziła kompletnie nową jakość w branży automotive.

B Pneumatyka powstała w 1984 r.,
kiedy to prywatny interes samochodowy wymagał nie tylko umiejętności
inżynierskich, ale i sporego samozaparcia, bo władza
ludowa nie rozpieszczała prywatnych przedsiębiorców. Ale Andrzej Bieniaszewski był wizjonerem.
Wiedział, że elementy, które wymyśla, znajdą zbyt.
Rodzinna legenda głosi, że pierwsza złączka mu
się… przyśniła. Narysował projekt od razu po
przebudzeniu. Złączka trafiła do Jelcza.
Dzisiaj sukces MB Pneumatyki ze snem nie ma nic
wspólnego. Jest jak najbardziej realny. Firma,
którą od ojca przejęła Małgorzata, produkuje złącza
do pneumatycznych układów hamulcowych oraz
układów zawieszeń do pojazdów użytkowych.
Samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy, naczepy oraz pojazdy rolnicze ze złączkami wyprodukowanymi w Sulechowie spotyka się na drogach całego świata.
Małgorzata Bieniaszewska na każdym kroku podkreśla, że MB Pneumatyka to nie korporacja, ale
firma rodzinna. Błędem byłoby jednak utożsamianie rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa
z garażem, w którym rzeczywiście zaczęła się

produkcja pierwszych złączy. Dzisiaj powstają one
w nowoczesnej hali produkcyjnej, w której stoją
obrabiarki CNC sterowane numerycznie oraz
urządzenia montażowe i kontrolne wspomagane
techniką mikroprocesorową. Proces produkcji
złączy przebiega tu zgodnie z ISO TS 16949. Firma
Bieniaszewskiej ma najlepiej wyposażone laboratorium w regionie.
Ale to, co jest chyba największym atutem MB Pneumatyka, Małgorzata Bieniaszewska opisuje w ten
sposób: „Nie sprzedajemy tylko produktów katalogowych, ale nasze know-how, doradztwo i rozwiązania konstrukcyjne z zastosowaniem złączy
przez nas produkowanych. W dzisiejszych czasach
klient oczekuje rozwiązania jego problemów, zapobieżenia kolejnym, a nie tylko sprzedaży wyrobu.
I to jest nasze zadanie, gdy działamy na rynkach
światowych. Właśnie tak nawiązujemy długofalowe relacje”.
Dla klientów sulechowskiej firmy takie podejście
to czysty zysk. Inżynierowie pracujący dla Bieniaszewskiej opracowują nowe rozwiązania, dzięki
którym można np. zmniejszyć wagę pojazdów, co
ma oczywisty wpływ na poziom spalania.
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MB Pneumatyka już zapewniła sobie status jednej z czołowych firm w branży. Od początku działalności wypuściła na rynek ponad 20 mln złączy. Należy do grona trzech takich producentów w Europie,
a w Polsce jest jedynym producentem złączy na
taką skalę. Zamówienia płyną już nie tylko z Polski i Europy, dlatego Małgorzata Bieniaszewska
podjęła decyzję o budowie nowej hali produkcyjnej. Gdy słyszy komplementy, że udało jej się
w trudnym i męskim biznesie, zaprzecza: „Nie lubię tego zwrotu. Nie udało mi się, tylko osiągnęłam
to ciężką pracą. I nie byłoby tego wszystkiego,
gdyby nie ludzie, którzy są obok mnie”.
Właścicielka firmy jest z wykształcenia psychologiem, ale branżę automotive zna jak nikt. Opowiada,
że już jako 6-latka bawiła się między obrabiarkami
w firmie ojca. Bieniaszewska wciąż zarządza firmą
mocną ręką, ale to kompletnie inne czasy i inne
problemy. Z sentymentem wspomina ojca, cytując
jedną z jego ulubionych sentencji: „Inżynierowie
dzielą się na rzemieślników i artystów”. I od razu
dodaje: „Ojciec był artystą i wizjonerem. I to wizjonerstwo zaszczepił we mnie”.
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DAF dla segmentu
budowlanego

Latem zadebiutowały na rynku modele CF i XF do transportu
długodystansowego, jesienią natomiast do sprzedaży trafią wieloosiowe
ciągniki i podwozia do zastosowań specjalistycznych. Prezentujemy nowe
podwozia DAF do zastosowań w budownictwie.
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szystkie nowe pojazdy ciężarowe firmy DAF zużywają
o 7% mniej paliwa dzięki nowym i doskonale zestrojonym innowacyjnym układom napędowym mającym
wysokie osiągi przy niższych prędkościach obrotowych silnika. Zgodnie z programem DAF Transport Efficiency producent dołożył wszelkich starań, aby
jego pojazdy osiągały maksymalną wydajność paliwową.

Ponadto w nowych modelach CF i XF
firma DAF stosuje moment obrotowy
o zmiennej wartości, co daje dodatkowy
moment o wartości 100–150 Nm przy
jeździe na najwyższym biegu. Umożliwia
to mniejszą liczbę redukcji, co przekłada
się na niższe zużycie paliwa i maksymalizuje wydajność.
Nowe silniki PACCAR MX-11 i MX-13
są standardowo sprzęgnięte ze zautomatyzowanymi skrzyniami biegów TraXon.
Przekładnie te mają niższe straty spowodowane tarciem wewnętrznym i charakteryzują się niezwykle płynną zmia-

Lżej i efektywniej
Nowe podwozia pod zabudowę wyposażono w niezwykle kompaktowy moduł EAS, który można obecnie zamontować jako pojedynczy komponent między
pierwszą a drugą osią przednią w modelach 8×4 FAD. Pozwala to na wykorzystanie wolnej przestrzeni na podpory
dźwigu, skrzynki narzędziowe lub dodatkowe zbiorniki. Zapewnia to także większą
swobodę w rozmieszczeniu niezbędnych
komponentów zabudowy i zwiększoną
ładowność dzięki masie własnej pomniejszonej o 50 kg.

Nowością jest specjalna, bardzo lekka
wersja podwozia 8×4 FAD do montażu
betonomieszarek

Więcej mocy
Silniki PACCAR MX-11 i MX-13 zostały całkowicie przeprojektowane. Ważnym
celem podczas opracowywania nowych
układów napędowych było zmniejszenie
prędkości obrotowej silnika, przy której
osiąga on maksymalny moment obrotowy, ponieważ niższa prędkość silnika
zapewnia mniejsze zużycie paliwa. Jednocześnie zwiększono maksymalny moment obrotowy i jest on teraz dostępny
już przy prędkości 900 obr/min. Niemal
w każdym silniku moc wzrosła od 7 kW
(10 KM) do 14 kW (20 KM), podczas gdy
moment obrotowy wszystkich nowych
silników został zwiększony o 50–200 Nm.

ną biegów. W modelach typu Construction serii DAF CF FAD, FAT (podwozia
pod zabudowę odpowiednio 8×4 i 6×4)
i FTT (ciągniki siodłowe 6×4) przekładnia TraXon jest wyposażona w dodatkowe oprogramowanie terenowe zapewniające optymalne przełączanie biegów
i operowanie sprzęgłem. Po uruchomieniu trybu off-road w skrzyni TraXon zmiany biegów są bardzo szybkie i następują
przy wyższych prędkościach obrotowych
silnika, aby zapewnić doskonałą trakcję
i przyczepność kół osi napędowych. Do
zastosowań terenowych powrócił kick-down. Możliwe jest również całkowite
wyłączenie ASR, co poprawia trakcję
w trudnych warunkach.

54 | WRZESIEŃ 2017 | Transport – Technika – Biznes

Dodatkową redukcję masy własnej
w wieloosiowych ciągnikach i podwoziach pod zabudowę osiągnięto także
dzięki zastosowaniu układów napędowych, które są o 100 kg lżejsze. W nowych pojazdach 8×4 firma DAF prezentuje nowe zespoły dwóch osi napędzanych
ze zwolnicami o nośności 2×16 t do intensywnego zastosowania terenowego.
Taki zestaw osi jest wyposażony w zupełnie nową żeliwną pochwę, która zmniejsza masę własną o dodatkowe 60 kg.
Dzięki tym modyfikacjom możliwe jest
uzyskanie całkowitej oszczędności masy
do 250 kg w modelach CF FAD 8×4 do
zastosowań budowlanych.
Aby zapewnić jak największą oszczędność paliwa, dostępne są jeszcze
szybsze przełożenia przekładni głównej
(3,46; 3,61; 3,76:1). Przełożenia te umożliwiają pracę silnika z niższą prędkością
obrotową. Aby zapewnić jak najniższe

www.lampyostrzegawcze.pl
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W budowlanych DAF-ach silniki MX-11 i MX-13 są standardowo
połączone ze zautomatyzowanymi skrzyniami biegów TraXon,
wyposażonymi w terenowy algorytm zmiany biegów

koszty eksploatacji, przerwy między wymianami oleju nowego zestawu tandemowych osi napędowych zostały zwiększone do 3 lat lub 450 000 km.

Budowlana lekkość
Zupełną nowością w ofercie producenta jest lekkie podwozie 8×4 serii CF
model FAD do montażu betonomieszarki.
Rozwiązanie to jest teraz dostępne z tan-

demowymi osiami napędowymi (19 t)
z pojedynczą redukcją (SR1132T) i dwiema przednimi osiami o nośności 7,1 t.
To tanie i wydajne w eksploatacji podwozie dzięki optymalizacji układu kierowniczego i zawieszenia oraz zastosowaniu hamulców tarczowych i nowego
kompaktowego modułu EAS z pionową
rurą wydechową ma masę własną wynoszącą zaledwie 9150 kg, co jest najlepszym wynikiem osiąganym w tej klasie
pojazdów na rynku. Podwozie to ma prawidłowy rozkład mas (jest całkowicie
wyważone) z betonomieszarką z ładunkiem 8 m3 betonu i pełnym 500-litrowym zbiornikiem na wodę. Jest ono wyposażone w nowy silnik PACCAR MX-11
o mocy 270–330 kW (370–450 KM).

reklama

Producent zadbał o to, by proces wykonania i montażu zabudowy był znacznie ułatwiony. Nowe moduły mocowania zabudowy (BAM) odgrywają istotną
rolę w szybkim montażu ciężkiego dźwigu
czy wywrotki. Jeśli do tych nowości dodamy sprawdzone zawieszenie DAF na
8 drążkach reakcyjnych, dzięki któremu
wyeliminowano konieczność stosowania stabilizatora – co znacznie poprawia
trakcję na budowie – otrzymamy dobrze
przemyślaną ofertę do zastosowań budowlanych.
Liczne nowe rozwiązania wprowadzone w wieloosiowych DAF-ach świadczą o tym, że producent dużo czasu
i uwagi poświęcił udoskonaleniu oferty
podwozi. Firma DAF liczy na to, że nowe
budowlane podwozia przypadną do gustu
klientom, tak samo jak wcześniej zaprezentowane ciągniki do zastosowania
w transporcie długodystansowym.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © DAF
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Actros – efektywny,
bezpieczny, niezawodny
Dariusz Piernikarski
Driving Experience 2017 – czyli Doświadczyć
jazdy. Kierując się takim hasłem, Mercedes-Benz na początku czerwca zorganizował
praktyczne demonstracje modeli ciągników
Actros 1845 wyposażonych w najnowsze
rozwiązania techniczne.
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riving Experience 2017 miało bardzo prostą formułę: postanowiono
w praktyce pokazać możliwości,
jakimi dysponują ciągniki siodłowe Mercedes-Benz Actros najnowszej generacji. Zwrócono przy tym szczególną uwagę
na stosowane w nich systemy wspomagające bezpieczeństwo czynne, efektywność eksploatacji wyrażającą się niskim
zużyciem paliwa oraz wysoką niezawodność i gotowość do pracy uzyskiwaną
dzięki wykorzystaniu usługi Mercedes-Benz Uptime. Uczestnikom oddano do
dyspozycji kilkanaście zestawów drogowych z ciągnikami Actros 1845 LS 4×2.
Pod maskami pracowały silniki Euro VI
o mocy 330 kW (450 KM) pierwszej (produkowane do 2015 r.) i drugiej generacji
(wprowadzone w 2016 r.). Istotną częścią tego wydarzenia była również prezentacja systemów wspomagających bezpieczeństwo czynne: systemu hamowania
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Driving
Experience 2017 –
jazdy porównawcze
Actrosami 1845
z silnikami OM 471
Euro VI starej i nowej generacji

awaryjnego Active Brake Assist czwartej
generacji (ABA 4) oraz innowacyjnego
asystenta skrętu Sideguard Assist. Dodajmy, że Daimler, wyposażając swoje
ciężarówki w te dwa systemy, jest pierwszym producentem, który może coś takiego zaproponować, wykraczając tym samym daleko poza ramy obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawnych.
Pokonując dość pofałdowaną trasę
o długości ponad 200 km, którą zaplanowano wzdłuż malowniczego atlantyckiego wybrzeża Portugalii, można było
praktycznie poznać możliwości zoptymalizowanych Actrosów pod względem dy-
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Deklarowane przez producenta
niższe zużycie paliwa to 6%,
średnie obniżenie spalania po pokonaniu odcinków testowych
o długości 4800 km przez dziennikarzy: mniej o 8,3%

namiki jazdy, komfortu, bezpieczeństwa
oraz ekonomiki eksploatacji. Z kolei szczegóły poszczególnych rozwiązań wzięto
pod lupę podczas towarzyszących jazdom
warsztatów i demonstracji praktycznych.

Nowy układ napędowy
Sześcioprocentowe obniżenie zużycia
paliwa w Actrosie – taką obietnicę można
było usłyszeć na ubiegłorocznych targach

IAA w Hanowerze przy okazji prezentacji
silników Euro VI drugiej generacji i zmodernizowanego układu napędowego. Wynik rzeczywisty to oszczędności w spalaniu sięgające 6,5% (standardowa trasa
testowa Stuttgart – Hamburg – Stuttgart),
oczywiście w porównaniu z porównywalnymi rozwiązaniami poprzedniej generacji. Za tym niewątpliwie imponującym
osiągnięciem stoi spory pakiet komponentów, m.in. silnik, kompletny układ
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przeniesienia napędu, urządzenia dodatkowe będące również odbiornikami mocy,
kabina i jej właściwości aerodynamiczne.
Wszystkie te elementy zostały gruntownie przeanalizowane i poddane optymalizacji. Wśród nich jest również oś napędowa, w przypadku której smarowanie
olejem przekładni głównej i mechanizmu
różnicowego zostało uzależnione od warunków pracy: zmienny wydatek oleju
smarującego pozwolił na zmniejszenie
oporów wewnętrznych, dające w efekcie
redukcję zużycia paliwa o ok. 0,5%.
Zmniejszenie zużycia paliwa nie odbija się niekorzystnie na dynamice jazdy
– testy w Portugalii wyraźnie to potwier-
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Asytent skrętu Sideguard Assist
uruchamia hamowanie, gdy zachodzi
możliwość kolizji z pieszym lub innym
obiektem np. przy źle obliczonym torze
jazdy na zakręcie

dziły. Co więcej, samochód i jego silnik
lepiej reagują na zmiany obciążenia wynikające z bieżących oporów ruchu czy
działania kierowcy w niższych zakresach
prędkości obrotowych silnika – jest to potencjał do wykorzystania w zakresie dalszej poprawy efektywności jazdy.

Test dziennikarski: mniej o 8,3%
Aby potwierdzić obiektywnie niższe
zużycie paliwa, Mercedes-Benz zaprosił
6 dziennikarzy branżowych, którzy podzieleni na 3 dwuosobowe zespoły pod
koniec maja przeprowadzili testy na
mocno pofałdowanej autostradzie A22
pomiędzy miejscowościami Tavira oraz
Lagos w portugalskim regionie Algarve.
Nasi koledzy przejechali Actrosami 1845
w starej i nowej wersji trasę liczącą
łącznie ok. 4800 km (każdy kierowca przejechał ok. 800 km). Samochody miały
identyczne specyfikacje, a aby zapewnić
porównywalność wyników, jazda na każ-

dym z wyznaczonych odcinków odbywała się z identycznie wybranym w obu
pojazdach programem zmiany biegów
(standard lub Eco) i prędkością nastawioną na tempomacie (85 km/h). Po każdym przejeździe testowym w zestawach
zamieniano naczepy, aby zminimalizować wpływ, jaki mogą one mieć na zużycie paliwa.
Aby we właściwy sposób zidentyfikować i wyeliminować odchyłki w pomiarach zużycia paliwa, całkowicie napełnione zbiorniki przed rozpoczęciem jazd
testowych zostały zdemontowane z ciągników i dokładnie zważone. Podobna procedura miała miejsce po zakończeniu jazd.
Pozwoliło to na określenie rzeczywistego
masowego zużycia paliwa, z uwzględnieniem różnic w ciężarze zbiorników. Uzyskane wyniki zostały następnie przeliczone z kilogramów na litry. Uzyskany
rezultat średni zaskoczył nawet największych optymistów: zestawy drogowe
z ciągnikami Actros 1845 wyposażonymi
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w silniki Euro VI drugiej generacji spaliły o 8,3% paliwa mniej niż ich identycznie skonfigurowane odpowiedniki
z silnikami pierwszej generacji.

Zoptymalizowane własności jezdne
W przypadku jazdy z obciążeniem
częściowym obowiązuje prosta zasada:
im mniejsza prędkość obrotowa silnika,
tym niższe będzie średnie zużycie paliwa.
Wynika to z faktu, że silnik pracujący
z wysokimi prędkościami obrotowymi
ma wyższe opory wewnętrzne i rosną
również straty związane z napędem urządzeń dodatkowych (np. pompa oleju, cieczy chłodzącej, sprężarka, napęd rozrządu itp.). Jeśli natomiast rozważamy
własności jezdne, to decydującą rolę odgrywa zapas mocy, jaki w danych warunkach mamy do dyspozycji. W tych
obu aspektach zoptymalizowany Actros
wypada zdecydowanie lepiej od poprzednika.
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Potwierdzeniem tego były oczywiście jazdy testowe: na długich podjazdach
ciągniki nowej generacji w porównaniu
z poprzednikami, mimo nominalnie identycznych osiągów silnika (moc, moment
obrotowy), wypadały zdecydowanie lepiej: zestawy podjeżdżały sprawniej,
redukcja biegów odbywająca się pod kontrolą układu PPC (lub kierowcy) była
rzadsza. Kluczem była większa rozpiętość
prędkości obrotowych silnika – w przypadku jednostek napędowych OM 471
pierwszej generacji zakres ten wynosił
950–1250 obr/min (wraz z funkcją Top
Torque), natomiast w silnikach drugiej
generacji o identycznych osiągach wspomniany zakres to 880–1300 obr/min. Jest
to zatem zmiana szerokości przedziału
z 300 na 420 – niby niewiele, ale podczas
jazdy z niskimi prędkościami obrotowymi i dużym obciążeniem ma to znaczenie.
Mniej przełączania biegów to rzadsze
przerwy w dostarczaniu mocy na koła,

mniejsza utrata prędkości i w efekcie
wyższa średnia prędkość jazdy i mniejsze
zużycie paliwa. W niektórych przypadkach – oczywiście zależnie od konfiguracji odcinka trasy – okazywało się, że
pod koniec podjazdu powrotne przełączenie na bieg wyższy w Actrosach ze zoptymalizowanym układem napędowym
miało miejsce wcześniej niż ich poprzednikach. Rozpoczynając podjazdy z prędkością autostradową 85 km/h, na końcu
wzniesienia okazywało się, że jest jeszcze spora rezerwa mocy.

Olej, skrzynia biegów i PPC
W silnikach Mercedes-Benz najnowszej generacji: OM 471 (12,8 dm3) oraz
OM 470 (10,7 dm3) zastosowano wiele
usprawnień poprawiających ich efektywność paliwową. Jednym z nich jest
wprowadzenie oleju silnikowego pozwalającego na obniżenie oporów tarcia

smarowanych par kinematycznych oraz
oporów generowanych przez elementy
obracające się w kąpieli olejowej.
W przypadku wykorzystywanych olejów silnikowych Mercedes-Benz stawia
na oleje syntetyczne o różnych klasach
lepkości – od 0W-30 do 5W-40, jednak
powinny one mieć obniżoną lepkość wysokotemperaturową – tzw. lepkość dynamiczną – HTHS (High Temperature
High Shear Rate). HTHS określa płynność
oleju w wysokich temperaturach pracy,
producent zaleca stosowanie olejów, dla
których HTHS wynosi 2,9 mPa ⋅ s (milipaskal ⋅ sekunda), w stosowanych dotychczas olejach parametr ten wynosił
typowo 3,5 mPa ⋅ s. Oleje o obniżonym
wskaźniku HTHS zalecane są do stosowania w silnikach Mercedes-Benz OM
470, OM 471 oraz OM 473.
W mechanizmie zmiany zakresu przełożeń (tzw. biegi górne i dolne) wprowadzone zostały sprzęgła kłowe zamiast
dotychczas stosowanych synchronizatorów. Zmniejsza to zużycie współpracujących ze sobą części, skraca czas niezbędny do przełączania pomiędzy biegiem
nr 6 i 7, a także pozwala na zmniejszenie ciężaru przekładni. W skrzyniach biegów G211-12 oraz G281-12, stosowanych w szosowych ciągnikach Actros,
wprowadzono także olej przekładniowy
o obniżonej lepkości i zmniejszono jego
objętość o ok. 3 dm3 – do napełnienia potrzeba obecnie 11 dm3 oleju. Działania
te obniżyły opory tarcia w całej przekładni. Zmniejszenie objętości oleju zalewanego do przekładni jest też odczuwalne
podczas każdej wymiany – mniej oleju

W testach porównawczych przeprowadzonych przez dziennikarzy zużycie paliwa określano metodą masową: po wymontowaniu
ważono zbiornik paliwa przed rozpoczęciem
i po zakończeniu jazd testowych
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Sideguard Assist monitoruje przestrzeń z boku po prawej stronie
pojazdu, ostrzegając o obecności
obiektów także podczas próby
zmiany pasa ruchu – zapala się
ostrzegawczy trójkąt na słupku A
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Dla firmy Mercedes-Benz efektywność transportu
(Road Efficiency) opiera się na trzech podstawach:
niskie koszty całkowite, większe bezpieczeństwo
i maksymalne wykorzystanie

to niższe koszty jego zakupu. Optymalizacja smarowania skrzyni biegów polegała również na zmianie kształtu jej
obudowy i wprowadzeniu dodatkowych
kanałów i otworów doprowadzających
olej na smarowane powierzchnie.
Oprócz nowych rozwiązań dotyczących smarowania i mechanizmów zmiany
przełożeń w skrzyniach biegów zmodyfikowano strategię przełączania poszczególnych biegów realizowaną przez przewidujący tempomat Predictive Powertrain
Control (PPC) korzystający z danych topograficznych pokonywanej trasy i bieżącej lokalizacji pojazdu ustalanej przez
GPS. Poprzednio typowy schemat przełączania biegów realizowany przez PPC
podczas rozpędzania to 2-5-8-10-11-12.
Ponieważ silnik zoptymalizowanego
Actrosa może pracować z niższymi prędkościami obrotowymi, wprowadzono nowy
schemat przełączeń: 2-5-7-9-10-11-12,
z którego wynika, że do najwyższego biegu

dochodzi się, korzystając z większej liczby
przełożeń. Nowe oprogramowanie pozwala również na dłuższe wykorzystanie
fazy swobodnego wybiegu Ecoroll. Przed
rozpoczęciem podjazdu pod wzniesienie
możliwe jest dłuższe toczenie się – efekt
oszczędnościowy jest odczuwalny, zwłaszcza gdy skrzynia pracuje w trybie ekonomicznym Eco.

Większe bezpieczeństwo
Jazdy testowe w ramach Driving Experience 2017 były doskonałą okazją do
praktycznej prezentacji najnowszych systemów wspomagających bezpieczeństwo
czynne – chodzi oczywiście o system hamowania awaryjnego ABA 4 oraz asystenta skrętu Sideguard Assist. Active
Brake Assist to pierwszy na rynku system tego typu pozwalający na uniknięcie
zderzenia z poruszającym pieszym. Pod-
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W tylnym moście ilość oleju smarującego przekładnię
główną wraz z mechanizmem różnicowym jest uzależniona od warunków pracy (prędkość, obciążenie,
temperatura) – pozwoliło to na zmniejszenie oporów
wewnętrznych i redukcję zużycia paliwa o ok. 0,5%

stawą są umieszczone z przodu czujniki
radarowe – pierwszy z nich ma kąt widzenia wynoszący 120° i zasięg do 70 m, drugi przy zasięgu do 250 m obserwuje obszar przed pojazdem o kącie 18°. ABA 4
nie reaguje na pojazdy nadjeżdżające
z przeciwnego kierunku i z boku, kierunek samopoziomującej się wiązki radarowej dostosowuje się do położenia pojazdu. Działając oczywiście w obszarze
ograniczeń fizycznych, ABA 4 może automatycznie zainicjować hamowanie częściowe. To daje kierowcy możliwość wykonania pełnego hamowania awaryjnego
lub manewru wyminięcia celem uniknięcia kolizji. Automatyczne sygnały ostrzegawcze i hamowanie częściowe uruchomione w wyniku wykrycia obecności
pieszego w torze jazdy samochodu działają poniżej prędkości 50 km/h.
Oprócz nowo opracowanych systemów wspomagających hamowanie awaryjne Actrosy najnowszej generacji od
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końca 2016 r. mogą być wyposażone
w system wspomagania skrętu, który jest
w stanie wykrywać obecność pieszych,
rowerzystów (motocyklistów) oraz przeszkody nieruchome znajdujące się po
prawej stronie pojazdu. Sideguard Assist (niem. Abbiege-Assistent) działa
wielofazowo – od ostrzeżenia do pełnego
hamowania. Ostrzeżeniem są sygnały
akustyczne oraz zapalenie się trójkąta
ostrzegawczego na prawym słupku A.
System jest w stanie wykonać pełne
hamowanie do prędkości 36 km/h. „Oczami” asystenta skrętu są dwa czujniki radarowe umieszczone za przednią osią,
które swym działaniem obejmują łącznie
kąt 168°, boczna szerokość strefy obserwacji to ok. 3,75 m, zasięg z tyłu to 12 m,
z przodu – 2 m, co wystarcza do obserwacji całej długości pojazdu, nawet zestawu z przyczepą o całkowitej długości
18,75 m. Do pamięci sterownika wpro-

tanie. Wszystkie usługi, które pozwalają
na zwiększenie dyspozycyjności samochodu (rozumianego jako tzw. czas zdatności) prowadzą do zwiększenia możliwości jego wykorzystania do realizacji
zadań transportowych.
Rozwój technologii telematycznych
i łączności pozwolił w ostatnim okresie
na kolejne usprawnienia. Usługa Mercedes-Benz Uptime jest kolejnym krokiem
w kierunku uzyskania jeszcze wyższej
efektywności. Innowacja ta pozwala na
zmaksymalizowanie czasu zdatności po-

to konkretne wsparcie w obsłudze codziennej i dalszych naprawach, zarządzanie obsługami i naprawami oraz unikanie awarii poprzez aktywne działania
CAC (Customer Assistance Center). Za
gromadzenie, przetwarzanie i transmisję
danych diagnostycznych odpowiada dodatkowy moduł łączności Truck Data Center (TDC) zintegrowany w architekturze
CAN samochodu. W pamięci ma zapisane
wzorcowe, porównawcze dane i na ich
podstawie dokonywana jest wstępna
diagnostyka uszkodzeń. Po przejęciu da-

© D. Piernikarski

Włączony w architekturę CAN pojazdu moduł
łączności Truck Data Center (TDC) gromadzi, analizuje
i przesyła do centrali dane diagnostyczne w ramach
usługi Mercedes-Benz Uptime

© D. Piernikarski

W kabinach Actrosów pojawił się nowy moduł
infotainment Apple CarPlay działający w połączeniu z dotychczasowym Multimedia Radio Touch
– kierowca ma dostęp do najważniejszych informacji, portali społecznościowych czy serwisów
muzycznych i filmowych

wadzono sparametryzowane rozmiary
naczep i typowych przyczep (tandem,
z dyszlem). Po zmianie naczepy system
uczy się nowej konfiguracji na odcinku
ok. 100 m.

MB Uptime
Dla firmy Mercedes-Benz efektywność transportu opiera się na trzech podstawach: niskie koszty całkowite, większe
bezpieczeństwo i maksymalne wykorzys-

jazdu i optymalizuje obsługę prewencyjną. Istotą jest analiza danych przesyłanych przez pojazd w czasie rzeczywistym,
dzięki czemu wymagania w zakresie
czynności obsługowych i napraw mogą
być określone we wczesnej fazie, a usterki wykrywane są na wczesnym etapie ich
powstawania.
W ramach Mercedes-Benz Uptime
o stanie pojazdu informowany jest klient
oraz odpowiedni autoryzowany serwis
Mercedes-Benz Trucks. Usługa Uptime

nych przez centralny serwer ewentualne
błędy czy usterki oceniane są pod względem ich istotności przez Backend Server
– działania te są autonomiczne, a dzięki
nim minimalizowana jest liczba fałszywych alarmów. Opiekujący się pojazdem
warsztat ma stałą komunikację z serwerem.
TDC standardowo montowany jest
w nowych Actrosach, w modelach Antos
i Arocs jest to wyposażenie opcjonalne.
Działanie systemu zostało już przetestowane na ponad 1400 pojazdach. Abonament za usługę Mercedes-Benz Uptime
wynosi ok. 21 euro miesięcznie i niezależnie od tego, czy pojazd jest objęty
kontraktem obsługowo-naprawczym,
usługa ta może funkcjonować równolegle do kontraktu. Od marca 2017 r. planowany jest retrofit TDC w już eksploatowanych samochodach.
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Pomocne na drodze
Awaria samochodu czy wypadek drogowy na trasie to nieoczekiwany kłopot.
Na szczęście z pomocą w odtransportowaniu samochodów osobowych,
terenowych czy dostawczych z miejsca zdarzenia przychodzą autolawety.

utolawety to pojazdy pomocy drogowej wyposażone w platformę, na której umieszcza się przewożone pojazdy.
W zależności od konstrukcji wyróżniamy platformy stałe wyposażone w ruchome najazdy, platformy ruchome, czyli zsuwane do poziomu jezdni,
oraz lawety z łamaną ramą nośną.
Przykładem przedsiębiorstwa, które specjalizuje
się w produkcji autolawet, najazdów samochodowych, autotransporterów – jedno- oraz dwupoziomowych – dostosowanych do wszystkich
modeli aut ciężarowych i dostawczych jest firma
Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko.
„Dzięki fachowej kadrze i zastosowaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie wykonać
najazdy do pojazdów każdego klienta indywidualnego i firm zajmujących się transportem aut.
Wykonaliśmy ich już setki, m.in. dla takich marek
jak Citroën, Volkswagen, Fiat, Iveco oraz Mercedes-Benz. Dogodne terminy realizacji, atrakcyjne
ceny i najwyższa jakość świadczonych usług sprawiają, że zgłaszają się do nas nowi klienci z całej
Europy: od Mołdawii, Rosji, Ukrainy, po Niemcy,
Holandię, Hiszpanię, Francję i Belgię. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z klientami
z Danii i Szwecji” – mówi Przemysław Budźko,
właściciel firmy.

Zabudowa ze stałą platformą przeznaczona do transportu samochodów. Jej stalowo-aluminiowa konstrukcja zapewnia niższą masę własną w porównaniu z konstrukcją
całkowicie stalową. Dzięki niej produkt jest też trwały i odporny na uszkodzenia

Produkowane przez firmę najazdy charakteryzują
się dużą wytrzymałością i funkcjonalnością. Są budowane w oparciu o stal konstrukcyjną i aluminium, co zapewnia optymalny stosunek wytrzymałości konstrukcji do jej masy własnej. W trakcie
procesu produkcji największy nacisk kładziony
jest na walory użytkowe i wagę zabudowy. „Użycie
blachy perforowanej Lohr, której jestem producentem, na podkład transportowy umożliwia prawidłowe zamocowanie pojazdu za pomocą trzypunktowych pasów transportowych oraz blokad
kół” – wyjaśnia właściciel.
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Pomocne poduszki
Trzeba dodać, że w produkowanych przez firmę
konstrukcjach instalowane są w zawieszeniu dodatkowe poduszki powietrzne, w których można
regulować ciśnienie. Świetnie sprawdzają się one
w takich pojazdach, jak samochody dostawcze,
pomoce drogowe, kampery czy pojazdy specjalne.
Właściciel firmy podaje, że ok. 80% nabywców
decyduje się na dodatkowe miechy pneumatyczne.
Poduszki pneumatyczne oferowane przez firmę
Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko za-
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Przykład platformy
stałej – najazdy
zabudowy zsuwane
do poziomu jezdni

Po zamontowaniu poduszek pneumatycznych
użytkownik pojazdu zyskuje większy komfort jazdy
i bezpieczeństwa, lepszą kontrolę trakcji i przyczepności pojazdu, większą efektywność hamowania, niższe koszty eksploatacji, a także mniejsze zużycie pozostałych elementów zawieszenia.
Oprócz tego pojazd dobrze sobie radzi pod kątem
komfortu jazdy na drogach o gorszej jakości, utrzymuje ustaloną wysokość (tył nie obniża się).

Wartość dodana

pewniają skuteczną ochronę zawieszenia autolawety nawet w bardzo trudnych warunkach eksploatacji. Przydają się m.in. w sytuacji, w której
pojazd jest maksymalnie obciążony ładunkiem,
a droga, po której się porusza, jest nierówna – wtedy jego zawieszenie jest szczególnie narażone na
uszkodzenia.

W skład kompletnego zestawu gotowych do montażu elementów wchodzą: kompresor 12V i zawór
kierunkowy Camozzi, 2 poduszki pneumatyczne
Rubena 170/2, mocowanie górne – rama (galwanizowane), mocowanie dolne – oś (galwanizowane),
sterownik do napełniania zestawu (pomiar ciśnienia) oraz przewody, śruby, trójnik i złączki.

reklama

Oprócz różnego rodzaju autolawet i najazdów
firma Przemysława Budźki oferuje również akcesoria do najazdów samochodowych do wszystkich modeli samochodów dostawczych i ciężarowych. Klienci zaopatrzą się tu zatem w skrzynki
narzędziowe, akcesoria dodatkowe, lampy błyskowe, wciągarki linowe, pasy transportowe czy
blokady pod koła.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © P. Budźko
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Langendorf: nowe otwarcie
Dariusz Piernikarski

godnie ze swoją najnowszą strategią 2020 Grupa Wielton zamierza zbudować silną pozycję konkurencyjną na głównych rynkach, na
których operuje, czyli w Polsce, Włoszech,
we Francji oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na rynku niemieckim firma
planuje wejść do pierwszej piątki sprzedawców naczep. Grupa Wielton planuje
również zwiększenie wolumenu sprzedaży z 12,9 tys. do 25 tys. pojazdów
rocznie oraz podwojenie rocznych przychodów ze sprzedaży do 2,4 mld zł przy
utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności. Akwizycja niemieckiej spółki Langendorf w maju br. to pierwszy krok
w realizacji ogłoszonej strategii. Grupa
ma ambitne plany wobec przejętej spółki,
które zakładają m.in. zwiększenie jej
obrotów do 50 mln euro na niemieckim
rynku do 2022 r.

Langendorf – silna, lokalna marka
Langendorf GmbH z siedzibą w Waltrop jest firmą rodzinną, istniejącą od
125 lat, z 70-letnią historią produkcji naczep. Po ostatnim kryzysie finansowym
spółka znalazła się w kłopotach na tyle poważnych, że pod koniec 2012 r. ogłoszono
jej upadłość. W październiku 2013 r.

© Langendorf

W maju br. Grupa Wielton przejęła 80% udziałów firmy Langendorf.
Wartość transakcji wyniosła 5,3 mln euro, pozostałe 20% spółka przejmie
do końca 2022 r. Pod koniec sierpnia, razem z kierownictwem Grupy Wielton,
mieliśmy okazję odwiedzić zakład produkcyjny Langendorf w Waltrop.

Langendorf w ubiegłym roku zmodernizował swoją naczepę do przewozu prefabrykatów
betonowych (tzw. inloader) – model Flatliner SB może współpracować z 2- i 3-osiowymi
ciągnikami, masa własna naczepy to ok. 9500 kg, szerokość wewnętrzna ładowni wynosi
1550 mm; pozwala to na przewóz elementów betonowych o długości 9 m i wysokości
do 3,7 m i to bez zezwolenia na przewóz nienormatywny

przedsiębiorstwo zostało wykupione przez
dra Klausa Stautmanna, udało się wówczas utrzymać zatrudnienie na poziomie 180 osób. Od tego czasu firma stopniowo zwiększała produkcję i przychody.
Fabryka w Waltrop dysponuje halami
produkcyjnymi o łącznej powierzchni
ok. 3000 m2.
Obecnie Langendorf należy do europejskiej czołówki producentów pojazdów,
oferując szeroką gamę produktów: naczep i zabudów samowyładowczych (wy-
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wrotek), transporterów prefabrykatów
budowlanych i szkła technicznego (tzw.
inloadery), naczep niskopodwoziowych,
naczep dwupoziomowych oraz pojazdów specjalnych. W segmencie pojazdów
do przewozu szkła spółka jest niekwestionowanym liderem rynku niemieckiego
z 57-procentowym udziałem w rynku (Faymonville – 38%, Meierling – 5%).
W strukturach produkcyjno-handlowych Langendorf działa również spółka
Langendorf Service i jej dwa oddziały

| TECHNIKA |
Langendorf produkuje również zabudowy samowyładowcze – na zdjęciu 5-osiowa tylnozsypowa
wywrotka przeznaczona na rynek szwajcarski

© Langendorf

© D. Piernikarski

(spółki córki): Langendorf Service Potsdam (naprawy i modyfikacje pojazdów
Langendorf) oraz Langendorf Trading
(zakup i sprzedaż pojazdów używanych,
wynajem wywrotek). Obecnie 50% produkcji stanowią transportery szkła i prefabrykatów (inloadery) – także w wersjach dwupokładowych, 47% to naczepy
i zabudowy samowyładowcze (stalowe,
aluminiowe i izolowane), 3% to przyczepy i naczepy niskopodwoziowe i po-

© D. Piernikarski

Dwupokładowy Flexliner
to naczepa typu inloader
o olbrzymich możliwościach
ładunkowych – dwa takie
pojazdy z powodzeniem zastępują trzy konwencjonalne
naczepy z zabudową kurtynową lub kontenerową

© Langendorf

Wiele operacji technologicznych w fabryce w Waltrop
wykonują roboty – na zdjęciu
robot spawa stalową skrzynię
wywrotki na specjalnym stanowisku obrotowym

jazdy specjalne. Langendorf ma 13 partnerów serwisowych na ternie Niemiec,
obsługą i naprawą pojazdów tej marki
w pozostałych krajach europejskich zajmuje się również 30 partnerów serwisowych. Za sprzedaż na terenie Niemiec
odpowiada 9 handlowców, rynki międzynarodowe obsługuje 18 specjalistów.
Spółka Langendorf GmbH zatrudnia obecnie 215 osób, natomiast w spółkach zależnych – Langendorf Service pracuje
60 osób.

W pierwszym kwartale br. Langendorf zajmował 4. pozycję pod względem
liczby sprzedanych wywrotek w Niemczech (patrz wykres). W roku ubiegłym
na drogi wyjechało łącznie 1000 pojazdów z logo Langendorf, obrót wyniósł
51 mln euro. Około 53% pojazdów trafiło na rynek niemiecki, eksport stanowił 47%. Dodajmy, że całkowita sprzedaż naczep i przyczep na rynku niemieckim
w 2016 r. wyniosła około 54 tys. sztuk.
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Dr Klaus P. Strautmann,
dyrektor generalny Langendorf,
wyjaśnia, jakie efekty przyniesie
spółce przejęcie 80% udziałów
przez Grupę Wielton

Na naszym krajowym rynku będziemy do
naszej oferty mogli dodać produkty pochodzące z programu produkcyjnego
firmy Wielton i sprzedawać je zainteresowanym klientom. Jeśli spojrzymy na
niemiecki rynek naczep samowyładowczych – wywrotek, to zauważymy, że
około 30% użytkowników stanowią klienci
zainteresowani kupnem pojazdów o maksymalnej trwałości, solidnie wykonanych i o dobrych własnościach jezdnych.
Nie są oni zbytnio zainteresowani maksymalną ładownością, a więc ekstremalnie niską masą naczepy, cena także
nie stanowi najważniejszego kryterium
przy zakupie. Poszukują pojazdu o bardzo dużej wytrzymałości i odporności
na trudy eksploatacji. Zakładam, że w tej
30-procentowej części rynku jesteśmy
numerem jeden lub dwa na terenie Niemiec. Reszta, czyli pozostałe 70% rynku,
jest miejscem walki czołowych producentów takich jak Schmitz Cargobull,
Schwarzmüller czy Carnehl. Mam nadzieję, że dzięki wywrotkom produkowanym przez Wielton pojawimy się także
w tej części.
Współpraca z Wieltonem pozwoli nam
również zwiększyć liczbę pojazdów sprzedawanych przez naszych handlowców.
To z mojego punktu widzenia jest krokiem
w dobrą stronę, zwłaszcza gdy mówimy
o pojazdach budowlanych. W przypadku
naczep kurtynowych produkowanych
przez Wielton będziemy musieli stworzyć
nową grupę, której zadaniem będzie dotarcie do klientów zainteresowanych tym
typem pojazdów. Będzie to proces realizowany stopniowo, prowadzimy obecnie rozmowy rekrutacyjne, ale i tu wi-

dzę duży potencjał. Mam nadzieję, że
dystrybucja naczep Wielton na rynku
niemieckim podniesie też naszą ogólną
sprzedaż.
Jeśli spojrzeć natomiast na rynki zagraniczne, to tam dostrzegam szanse zwiększenia sprzedaży naszych naczep typu
inloader do przewozu szkła czy prefabrykatów betonowych. Będąc w Grupie
Wielton, otrzymamy zwiększony dostęp
do tych rynków. W przeszłości na rynku
rosyjskim współpracowaliśmy z firmą
Grünwald z Kaliningradu i sprzedawaliśmy tam nasze pojazdy pod marką Grünwald System Langendorf – w przyszłym
roku zakończymy tę współpracę. Muszę
dodać, że Grünwald nigdy tak naprawdę

Dzięki połączeniu sił działu rozwojowo-konstrukcyjnego Langendorf z wieluńskim CBR-em wzrosną możliwości tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań produktowych. Uzyskaliśmy
dostęp do olbrzymich możliwości w zakresie prowadzenia badań, co pozwoli
nam skrócić fazę projektową i szybciej
wypuścić nowe modele naczep na rynek.
Obecnie przygotowujemy trzy nowe modele, jeden został już zaprezentowany
wybranym klientom – szykujemy premiery na najbliższe targi IAA. Programy
produkcyjne w grupie wywrotek firm
Langendorf i Wielton w pewnej części się
pokrywają, oferujemy podobne rozwiązania. Ustaliliśmy, że nasza oferta w tym
zakresie pozostanie bez zmian, będziemy
się jednak zaopatrywać w komponenty
za pośrednictwem Wieltonu. Po uruchomieniu w Wieluniu linii KTL będziemy
mogli zabezpieczać tam ramy naszych naczep. Wielton będzie również zaopatrywać
nas w podwozia w wersjach standardowych, ale wszystkie wersje specjalne będą
wykonywane tu, na miejscu w Waltrop.

„Dzięki połączeniu sił działu rozwojowo-konstrukcyjnego Langendorf z wieluńskim CBR-em
wzrosną możliwości tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań produktowych.
Uzyskaliśmy dostęp do olbrzymich możliwości w zakresie prowadzenia badań, co pozwoli
nam skrócić fazę projektową i szybciej wypuścić nowe modele naczep na rynek”.
nie był zainteresowany sprzedażą produktów Langendorf, koncentrowali się na
pojazdach swojej produkcji. Wielton jest
partnerem, który będzie działać znacznie
skuteczniej. Nasze pojazdy na terenie
Polski były dotychczas dystrybuowane za
pośrednictwem firmy PTM z Łodzi, ale
niestety z oczywistych względów będziemy musieli ją zakończyć. Muszę powiedzieć, że współpraca z PTM przebiegała bardzo dobrze, cenię ją sobie
bardzo wysoko.

Najszybciej korzyści związane z połączeniem firm Langendorf i Wielton stały się
zauważalne w sferze zaopatrzenia w komponenty. Już dokonaliśmy harmonizacji
cen zakupu u najważniejszych dostawców, pojawiają się pierwsze efekty skali.
Niektóre elementy spawane w dalszym
ciągu sprowadzamy z Rumunii, ale nie
widzę przeszkód, aby pochodziły one
z Polski – z oczywistych względów obniży to chociażby koszty transportu.

Zdjęcie: © Langendorf
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Dzięki transakcji portfolio Grupy Wielton poszerzy się o pojazdy specjalistyczne
do przewozu szkła i prefabrykatów oraz
wywrotki izolowane do przewozu masy
bitumicznej. Wpłynie to również na zwiększenie przewagi konkurencyjnej wobec
pozostałych producentów i wpłynie na
wzrost przychodów o ok. 200 mln zł rocznie. Efekty synergii to także zwiększenie
udziałów Grupy Wielton na europejskim
rynku wywrotek z 5% w 2016 r. do 9%
w 2020 r. i w segmencie produktów niszowych (m.in. inloaderów i naczep niskopodwoziowych) z 6% do 12%. Grupa
Wielton ma ambitne plany wobec spółki

Udziały najważniejszych
producentów w segmencie
naczep samowyładowczych
na rynku niemieckim
– I kwartał 2017 r.
© Langendorf

Obustronne korzyści

© Langendorf

Przejęcie firmy Langendorf przez
Grupę Wielton to transakcja korzystna
dla obu stron. Niemiecka spółka może się
poszczycić międzynarodową renomą oraz
unikatowym know-how, przede wszystkim w zakresie produkcji naczep (inloaderów) do przewozu szkła i prefabrykatów. Właśnie to jest jedną z kluczowych
wartości dodanych, z której czerpać będzie Grupa Wielton w wyniku transakcji.
Co więcej, Wielton zyskał partnera, który
doskonale zna lokalny rynek, a Langendorf uzupełnienie swojej oferty i zwiększenie udziału w kategoriach, w których
jest dziś mniej rozpoznawalny.

Floatliner to rodzina specjalistycznych naczep do przewozu szkła
przemysłowego w taflach – jest to specjalność spółki Langendorf,
w tej grupie pojazdów firma ma 57% udziału w rynku europejskim

© Langendorf
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Montaż tak skomplikowanych pojazdów jak naczepy do przewozu
szkła lub prefabrykatów betonowych wykonywany jest przez wysoko wykwalifikowany i wszechstronny zespół – takich pracowników znajdziemy w fabryce Langendorf w Waltrop

Langendorf. Zakładają one m.in. zwiększenie jej obrotów z 48 mln do 50 mln
euro na niemieckim rynku do 2022 r.,
wzrost sprzedaży z 1 tys. do 2,5 tys. sztuk
naczep rocznie oraz utrzymanie wysokiego poziomu rentowności. Portfolio produktowe ma zostać docelowo rozszerzone
do 14 grup pojazdów, a spółka, koncentrując się na zaopatrywaniu rynków z regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), powinna znaleźć się w pierwszej
czwórce producentów naczep działających na rynku niemieckim.

Wywrotka izolowana do przewozu masy
bitumicznej ISOXX otrzymała nagrodę
Trailer Innovation 2015
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Roland W. Schacht
– senior vice president,
szef sprzedaży regionu
wschodniej Europy
i Wspólnoty Niepodległych
Państw (CIS) w MAN
Truck & Bus

Bazujemy
na „ciężarowym”
dziedzictwie
Pod koniec czerwca w siedzibie firmy MAN
Truck & Bus Polska w Wolicy odbyło się
uroczyste otwarcie pierwszego w Europie
salonu sprzedaży MAN TGE. Roland W. Schacht,
odpowiedzialny za region Europy Wschodniej,
opowiada o planach producenta dotyczących
nowego samochodu dostawczego MAN.
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„Samochody Specjalne”: Słyszeliśmy już
wiele wyjaśnień na temat tego, jakim rodzajem samochodu jest nowy MAN TGE.
Jednak doprecyzujmy, dla jakiej grupy
odbiorców produkt ten jest skierowany.
Roland W. Schacht: Sprzedamy MAN
TGE każdemu klientowi, który pojawi
się w naszych salonie i zechce go kupić,
ale kierujemy ten produkt szczególnie do
specjalnej grupy klientów. Bazując na naszym „ciężarowym” dziedzictwie, myślimy zwłaszcza o użytkownikach, którzy wywodzą się z segmentu pojazdów
użytkowych. Przede wszystkim będą to
zatem klienci z branży logistycznej, budowlanej i dystrybucyjnej. To są trzy
podstawowe segmenty i działają w nich
klienci, z którymi już udanie współpracujemy w zakresie samochodów ciężarowych. Jest więc sprawą naturalną, że to
im będziemy chcieli zaproponować nasz
nowy samochód.
Około 30% naszej sprzedaży trafia do
klientów, którzy znają już i użytkują pojazdy MAN. Postępujemy zgodnie z zasadą one stop shopping, czyli chcemy im
zaproponować kompletną ofertę sprzedaży z jednej ręki. Poszukujący samochodu MAN mogą teraz wybierać w peł-

| BIZNES |
nym zakresie, czyli począwszy od 40 t,
a na 3,5 t skończywszy. Ci klienci to główna grupa, do której kierujemy ofertę.
Z oczywistych względów nie chcemy się
w tym punkcie zatrzymać. Będziemy
poszukiwać nowych klientów działających w innych segmentach. W ofercie koncentrujemy się zwłaszcza na poszczególnych rozwiązaniach docelowych,
w których standardowy van, samochód
dostawczy, sprzedawany jest niczym dobro powszechnego użytku, takie jak np.
ubrania.
Chcemy zaoferować rozwiązania specjalne i sprzedawać kompletny pakiet,
obejmujący również nadwozie i usługi
dodatkowe. Przykładem mogą być samochody TGE wyposażone w kabinę sypialną – jest to rozwiązanie często poszukiwane przez firmy z Polski. Możemy
zaoferować wszystkie typowe rodzaje
zabudów, ale również kombinacje np.
skrzyni z żurawiem. Po prostu spełniamy
wszystkie potrzeby klientów i to czyni
z TGE w naszej ofercie coś specjalnego.
Wywodzących się z branży ciężarowej
klientów pytamy najpierw o ich potrzeby,
a następnie próbujemy w najlepszy sposób je zrealizować.

Takie podejście nie jest niczym nowym,
zatem na czym polega przewaga MAN
Truck & Bus i nowego TGE nad propozycjami innych producentów samochodów dostawczych?
Nie wynajdujemy koła. Segment samochodów dostawczych jest bardzo silnie
obsadzony i panuje na nim duża konkurencja. Jesteśmy w nim nowi, więc do
naszych ambicji czy zakładanych celów
podchodzimy bardzo ostrożnie. Mimo to
myślę, że nasze podejście polegające na
kompleksowej analizie potrzeb klienta
i wspólne z nim poszukiwanie najlepszego rozwiązania – narzędzia do pracy
– jest nieco inne niż to, co zazwyczaj oferują nasi konkurenci. To robi różnicę.
Oczywiście to nie jest nic nadzwyczajnego i nie może być – ten pomysł doczekał się już dawno realizacji. Wkraczamy
w bardzo nasycony segment i byłoby
wręcz niegrzeczne stwierdzenie, że narobimy w nim dużego zamieszania. Myślę
jednak, że kompleksowość naszej oferty,
skonstruowanej na wzór tej, jaką oferujemy użytkownikom pojazdów użytkowych, powinna przekonać wielu. Nie
sprzedajemy tylko pojazdu, chcemy sprzedawać kompletne rozwiązanie.

Czy to znaczy, że swojej oferty nie kierujecie do klientów potrzebujących typowego samochodu dostawczego, jakim
jest popularny furgon? MAN nie zamierza walczyć o udziały rynkowe z producentami będącymi na czele stawki?
Tak, z pewnością nie trafiamy do klientów poszukujących najtańszych samochodów dostawczych z bazowym wyposażeniem. Cena nowego TGE jest
konkurencyjna, ale to nie jest najtańszy
model na rynku, nawet w wersji bazowej. Na liście oferowanego wyposażenia
dodatkowego znajduje się wiele pozycji,
co może z TGE uczynić naprawdę luksusowy van, zgodnie z założeniem, że
kierowca jest w centrum naszego zainteresowania. Nie możemy być konkurencyjni cenowo – wprowadzamy produkt
o bardzo wysokiej jakości, to jest jego zaleta, ale ta jakość musi mieć swoją cenę.

„Kompleksowość naszej oferty, skonstruowanej na wzór tej, jaką oferujemy użytkownikom pojazdów użytkowych, powinna
przekonać wielu”.
Z kim zatem zamierza konkurować MAN
Truck & Bus, z jakimi innymi modelami
zmierzy się TGE? Jako pierwszy na myśl
nasuwa się oczywiście nowy Volkswagen Crafter…
Nowy Crafter jest bliźniakiem TGE. MAN
Truck & Bus zamierza konkurować z innymi organizacjami sprzedaży. Mamy
podobny produkt i skojarzoną z nim
ofertę dodatkową, ale wartością dodaną
jest siła naszej organizacji sprzedaży i –
podkreślę raz jeszcze – to, że wywodzi
się ona z segmentu ciężarowego, a nie
tak jak w wielu innych przypadkach –
z segmentu samochodów osobowych.
Myślę, że jest to trochę inne podejście
i w tym segmencie wciąż nie tak oczywiste. Mam nadzieję, że znajdziemy niszę, w której będziemy mogli przekonać
do siebie wielu klientów.
Jeśli spojrzymy chociażby na polski rynek samochodów dostawczych, to popyt
na nie to ok. 40 tys. pojazdów rocznie.
Jeśli – tak jak zakładamy – uda nam się
sprzedać ok. 1500 szt., to będzie to udział

w rynku na poziomie około 2%. Z drugiej strony można też powiedzieć, że
będziemy mieć do zdobycia 98% rynku
lub że 98% klientów nasza oferta nie
przyciągnie. Zatem dla nas, jako producenta debiutującego w tym segmencie,
sprzedaż w Polsce 1500–2000 samochodów TGE będzie dużym sukcesem.

Czy z racji miejsca produkcji w jakiś
sposób Polska będzie stanowić centrum
dystrybucyjne, czy też punkt wyjścia do
sprzedaży TGE w Europie Wschodniej?
Produkcja odbywa się na terenie Polski,
jednak dystrybucja na każdym z rynków
Europy Wschodniej będzie koordynowana
z Niemiec i realizowana indywidualnie
przez odpowiednie sieci sprzedaży. Polska
jest w tym regionie największym rynkiem
– to między innymi dlatego dokonaliśmy
inauguracji pierwszego salonu sprzedaży
TGE właśnie w Polsce, w Wolicy.
Uruchamiamy sprzedaż TGE w Republice Czeskiej i na Słowacji, potem będą
to Węgry, Rumunia, Turcja i Izrael. To
są rynki, na których widzimy największy potencjał. Potem samochód będzie
wprowadzany stopniowo w kolejnych
krajach, tak jak stopniowo będzie zwiększana jego produkcja.
Jeśli TGE zostanie dobrze przyjęty przez
klientów, czy zdecydujecie się na wprowadzenie kolejnych wersji, zwłaszcza
o wyższych masach dopuszczalnych, aby
zagrozić modelom dominującym w najcięższych konfiguracjach?
Obecnie TGE oferowany jest w wariancie do 5,5 t dmc. i na razie nie planujemy rozszerzenia. Ale tak, to prawda, że
w naszej ofercie istnieje luka – nie mamy
samochodów pomiędzy 5,5 a 7,5 t dmc.
Widzimy to, ale na razie nie ma planów,
aby tę lukę w jakikolwiek sposób likwidować. Produkcja TGE jest realizowana
we współpracy z Volkswagenem, więc
musimy też koordynować nasze plany.
Najbliższa wprowadzenia jest wersja
TGE z napędem elektrycznym. Będzie
to ta sama platforma produktowa jak
w przypadku elektrycznego Craftera,
przed wprowadzeniem planujemy przeprowadzenie intensywnych testów przez
naszych klientów.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © D. Piernikarski
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Na rynku wzrosty,
ale niewielkie
Za nami kolejne półrocze, więc sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na rynku
nowych pojazdów użytkowych. Jak na tle Europy wypada rynek polski?
Czy nadal widoczna jest tendencja wzrostowa?

radycyjnie w naszych zestawieniach bazujemy na danych dotyczących rynków europejskich
pochodzących z publikacji ACEA, czyli
Zrzeszenia Europejskich Producentów
Samochodowych. Statystyki odnoszące
się do rynku polskiego pochodzą z raportów opracowanych przez Polski Związek
Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Co tam w Europie?
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy
2017 r. (w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego) całkowita sprzedaż nowych pojazdów użytkowych (dostawcze, ciężarowe, autobusy) w Unii Europejskiej wzrosła o 4,2%, co jest efektem
1 221 811 zarejestrowanych w tym czasie jednostek. Jeśli chodzi o największe
rynki europejskie, to w omawianym okresie największy wzrost odnotowała Hiszpania (14,2%). W dalszej kolejności uplasowały się Włochy (8,7%), Francja (6%)
oraz Niemcy (2,1%). Spadek natomiast
odnotował rynek brytyjski ze stratą 2,7%.
W grupie średnich i ciężkich samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5 t) od
stycznia do czerwca 2017 r. zarejestrowano 186 972 nowe ciężarówki. Było to
1,8% więcej niż w ub.r. Bardzo dobre wy-

niki w tym segmencie odnotowały Włochy (21,5%), Francja (5,7%) i Wielka Brytania (5,6%). Z kolei rynek niemiecki
i hiszpański odnotowały spadki – było to
odpowiednio 1,6% i 1,5%.
W segmencie ciężkich samochodów
ciężarowych o dmc. > 16 t rynek europejski urósł o 2,2% – sprzedano 151 889
pojazdów. Różne jednak były wyniki dla
pięciu największych rynków. Największy
wzrost osiągnął rynek włoski (23%), podczas gdy popyt zmalał w Niemczech i Hiszpanii (spadki odpowiednio: 1,2% i 1,1%).
W grupie samochodów dostawczych
(dmc. < 3,5 t, włączając w to mini- i midibusy) w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zarejestrowano ponad
milion nowych samochodów w Unii Europejskiej, co oznacza wzrost o 4,7% w porównaniu z tym samym okresem w roku
ubiegłym. Tylko Wielka Brytania odnotowała spadek (–3,7%), podczas gdy rynki
hiszpański, włoski, francuski i niemiecki
osiągnęły następujące wzrosty: 16,3%,
6,5%, 6,4% i 3,3%.
W przypadku autobusów i autokarów
o dmc. > 3,5 t w pierwszym półroczu
2017 r. zarejestrowano 19 870 nowych
pojazdów, co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu z pierwszą połową roku ubiegłego. Popyt zmalał we Francji (–18,4%)
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i w Wielkiej Brytanii (–3,5%), jednak rejestracje nowych autobusów i autokarów
wzrosły we Włoszech (49,6%), Hiszpanii (16,5%) oraz Niemczech (9,7%).

A w Polsce…
Według danych Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego, przygotowanych na podstawie informacji pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w I połowie 2017 r. zarejestrowano
14 410 nowych pojazdów użytkowych
o dmc. > 3,5 t. Oznacza to 1,5-procentowy wzrost w porównaniu z pierwszym
półroczem 2016 r.
W pierwszych szęściu miesiącach br.
zarejestrowano 13 257 samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t. Dodajmy, że
w grupie tej znalazło się 10 370 ciągników siodłowych i ich liczba zmniejszyła się w stosunku do porównywalnego
okresu w roku ubiegłym o 327 sztuk, co
oznacza spadek o 3,1%. Jednak w omawianym okresie rynek powiększył się
o 2887 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+13,1%; +334 szt.).
W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o dmc. > 3,5 t od stycznia do czerwca br. najwięcej pojazdów
swoim klientom wydał DAF Trucks – było

Sprzedaż
szt.

-------

Kraj

-------

-------
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Zmiana
r/r [%]

3
4
5
6

Wielka
Brytania
Niemcy
Hiszpania
Włochy
Polska
EU28

258 116
214 501
180 661
114 539
103 754
44 003
1 221 811

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

2

Francja

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

1

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

Pojazdy użytkowe
(dostawcze, ciężarowe, autobusy, autokary)
6,0
–2,7
2,1
14,2
8,7
0,0
4,2

4
5
6

Wielka
Brytania
Niemcy
Hiszpania
Włochy
Polska
EU28

228 974
184 926
130 382
101 525
89 616
29 592
1 014 969

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

3

Francja

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

2

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

Samochody dostawcze o dmc. < 3,5 t
1

Tabela 1. Rejestracje nowych pojazdów
użytkowych w Unii Europejskiej w okresie
styczeń–czerwiec 2017 r.

6,4
–3,7
3,3
16,3
6,5
–0,73
4,7

to 2707 szt. Wzrost sprzedaży pojazdów
tej marki wyniósł w czerwcu br. 7,4% r/r,
podczas gdy na koniec maja wynosił
jeszcze 14,9%. Udział rynkowy marki
wynosił po sześciu miesiącach tego roku
20,4% w porównaniu z 19% zajmowanymi
w analogicznym czasie przed rokiem.
Następna w rankingu po I półroczu
jest Scania, która po notowanych dotychczas spadkach osiągnęła 3,1% wzrostu.
Producent zarejestrował 2530 pojazdów,
co daje mu 19,1% udziału w rynku. Za
Scanią na kolejnym miejscu plasuje się
MAN z zarejestrowanymi 2080 samochodami, co oznacza spadek sprzedaży w wysokości 6,4% i udział w rynku 15,7%.
Czwarte miejsce przypadło Volvo Trucks
(2049 sztuk; –8,7%; 15,5% udziału w rynku), piąte firmie Mercedes-Benz (1948

rejestracji, 14,7% udziału w rynku), który
jako trzeci w pierwszej piątce wypracował wzrost 3,8% w skali roku.
W grupie pojazdów najcięższych
(dmc. > 16 t) kolejność marek po pierwszym półroczu wygląda następująco: na
pierwszym miejscu DAF z 7,6-procentowym wzrostem (2670 szt.; 21,8% udziału w rynku), następnie Scania (2530 szt.;
20,7% udziału) ze wzrostem o 3,1%,
Volvo ze spadkiem 8,7% (2045 szt.; 16,7%
udziału) i MAN (1817 szt.; –9,3%; 14,84%
udziału w rynku). Pierwszą piątkę zamyka Mercedes-Benz (1761 szt.; 14,4%
udziału), który również w grupie pojazdów najcięższych wypracował wzrost
2,1% w skali roku.

Przyczepy i naczepy
W pierwszej połowie bieżącego roku
wśród przyczep i naczep o dmc. > 3,5 t
przybyło 12 215 pojazdów. Wynik ten był
o 37 szt. niższy niż rok wcześniej. Ponownie w tym roku przewaga nad wynikami

3
4
5
6

Niemcy
Francja
Wielka
Brytania
Polska
Włochy
Hiszpania
EU28

46 844
26 680
25 432
13 257
12 279
11 334
186 972

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

2

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

1

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

Samochody ciężarowe o dmc. > 3,5 t
–1,6
5,7
5,6
0,1
21,5
–1,5
1,8

3
4
5
6

Niemcy
Francja
Wielka
Brytania
Polska
Włochy
Hiszpania
EU28

33 686
22 890
17 881
12 240
9859
9214
151 889

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

2

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

1

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

Samochody ciężarowe o dmc. > 16 t
–1,2

Wykres 1.
Sprzedaż nowych
samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t
w Polsce w okresie
styczeń–czerwiec
2017 r. wraz ze wskaźnikami zmiany r/r

5,9
5,6
–0,5
23,0
–1,1
2,2

3
4
5
6

Niemcy
Francja
Włochy
Hiszpania
Polska
EU28

4143
3435
2462
1859
1680
1153
19 870

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

2

Wielka
Brytania

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

1

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

Autobusy i autokary o dmc. > 3,5 t
–3,5
9,7
–18,4
49,6
16,5
22,4
3,8
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--------

Zmiana
r/r [%]

Autobusy
Pojazdy użytkowe
ogółem

13 257
1 153
14 410

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

Samochody
ciężarowe

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

2

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

1

0,1
22,4
1,5

3
4
5

Renault
Peugeot
Ford
Iveco
Dostawcze
ogółem

6033
3990
2906
2904
2823
29 592

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

2

Fiat

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

1

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

Samochody dostawcze o dmc. < 3,5 t
–0,7
–4,3
4,3
–6,2
22,6
–0,7

2
3
4
6
7

DAF
Scania
MAN
Volvo
Mercedes-Benz
Iveco
Renault
Ciężarowe
ogółem

2707
2530
2080
2049
1948
1193
684
13 257

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

1

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

Samochody ciężarowe o dmc. > 3,5 t

5

7,4
3,1
–6,4
–8,7
3,8
17,2
–16,3
0,1

1
2
3
4
5
6
7

DAF
Scania
Volvo
MAN
Mercedes-Benz
Iveco
Renault
Ciężarowe
ciężkie ogółem

2670
2530
2045
1817
1761
734
678
12 240

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

Samochody ciężarowe o dmc. > 16 t
------------------------------------------

Wykres 2.
Sprzedaż nowych
naczep ciężarowych
o dmc. > 3,5 t w Polsce
w okresie styczeń–czerwiec 2017 r. wraz ze
wskaźnikami zmiany r/r

I–VI
2017

Pojazdy użytkowe o dmc. > 3,5 t
(dostawcze, ciężarowe, autobusy, autokary)

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

niowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe
obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Łącznie było to
6799 szt. (mniej o 227 szt.; –3,2%). Ich
udział w sprzedaży naczep wyniósł 61,4%.
Na drugim miejscu znalazły się wywrotki, których sprzedano 1659 (+22,9%).
Stanowiło to 15% sprzedaży naczep.
Z kolei 13,4% sprzedaży stanowiły furgony (1485 szt.; –1,0%) – wśród nich
znalazły się 1164 (–9,7%) chłodnie i 292
furgony uniwersalne oraz 28 izoterm
(w ub. r. było ich 12). Sprzedano również
322 cysterny i silosy. (–23,7%).
W grupie przyczep ciężarowych
o dmc. > 3,5 t w pierwszej połowie tego roku zarejestrowano 1136 pojazdów
– było to o 80 szt., (+7,6%) więcej niż
przed rokiem. Główną część w tej grupie zajmują przyczepy kurtynowe i skrzyniowe, których przybyło 726 i było ich
mniej o 6% niż rok wcześniej. W tym segmencie zarejestrowano też 47 przyczep
kłonicowych, 30 furgonów (a wśród nich
16 chłodni, 2 izotermy i 12 furgonów uniwersalnych) oraz 15 wywrotek (+87,5%).

--------

Tabela 2. Pierwsze rejestracje nowych pojazdów użytkowych w Polsce w okresie styczeń–czerwiec 2017 r.

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

w ujęciu skumulowanym (tj. narastająco
od początku roku) wypracowywana do
marca i w maju, została zniwelowana
w czerwcu br.
W rankingu marek na pierwszym miejscu uplasował się Schmitz Cargobull, który od początku roku wydał 2742 pojazdy. Udział rynkowy marki wynosi obecnie
22,5% i plasuje się na niemal identycznym poziomie jak rok wcześniej. Na drugim miejscu z rejestracją 2590 szt. znalazła się firma Krone. Udział rynkowy
marki wynosi 21,2%, mniej o 1,4 p.p. niż
przed rokiem. Trzeci na podium znalazł
się Wielton ze wzrostem sprzedaży
o 2,6%, który wydał klientom 1945 nowych pojazdów. Udział rynkowy firmy
wynosi 15,9% w porównaniu z 15,5% rok
wcześniej. Czwarty bez zmian jest Kögel
z liczbą 945 zarejestrowanych pojazdów,
co w przypadku tej marki oznacza spadek o 14,6%. Za nim i również ze spadkiem uplasował się Kässbohrer. Firma
dostarczyła klientom 433 pojazdy (–2%).
Jeśli chodzi o naczepy o dmc. > 3,5 t,
w pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowano 11 079 pojazdów, czyli o 117
mniej niż w analogicznym czasie ub. r.
Największą grupę wśród nich stanowiły,
bez zmian, platformy i zabudowy skrzy-
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(39 szt.), turystyczny (132 szt.) i międzymiastowy (11 szt.). Skumulowany od
początku roku poziom jest o 149 szt. wyższy (+33%) niż przed rokiem, co zapewniło marce udział 51,6% (+4 p.p.). Drugie miejsce zajmuje Solaris, który w ciągu
sześciu miesięcy br. sprzedał w Polsce
149 autobusów miejskich i trzy międzymiastowe. To o 12 pojazdów mniej niż
przed rokiem (–7,3%), co przełożyło się
na 13,1% udziału w rynku. Trzecią pozycję zajmuje Ford, który dzięki bardzo dobrej sprzedaży nowej generacji
Transita stał się ważnym graczem w kategorii mini (101 szt.). Liczba rejestracji
Forda od początku roku była wyższa o 52
w porównaniu z tym samym okresem
w roku ubiegłym (+196,1%), co zapewniło firmie udział rynkowy na poziomie
8,7% (+3,5 p.p.).

Perspektywy rynkowe dla naczep
Agencja konsultingowa CLEAR International w swoich najnowszych raportach
prognozuje, że na rynku zachodnioeuropejskim w okresie 2018–2019 r. może
dojść do 13-procentowego spadku zapotrzebowania na naczepy. Jednakże prognozy dla 2017 r. są wciąż optymistyczne, mimo że prognozowany wzrost rejestracji może wynieść zaledwie 2%. Powrót korzystnej naczepowej koniunktury to lata
2020–2021, będzie to skojarzone z ponownym wzrostem popytu na samochody
ciężarowe. Specjaliści z CLEAR oceniają, że w połowie przyszłej dekady sprzedaż
na rynku pojazdów użytkowych powinna powrócić do poziomu z 2017 r.
Największymi rynkami zbytu w Europie Zachodniej pozostaje niezmiennie 7 największych krajów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia
oraz Belgia. Ocenia się, że najwyższe względne wzrosty sprzedaży odnotowane
zostaną na rynku włoskim, który wreszcie nabiera rozpędu po stosunkowo powolnym wyjściu z wielkiego kryzysu lat 2008–2009. W przypadku Wielkiej Brytanii
nadal nierozstrzygnięte pozostają ostateczne efekty Brexitu, ale przy założeniu, że
dokona się on na zakładanych warunkach, należy liczyć się z ponownym ożywieniem rynku transportowego i wynikającym z tego wzrostem sprzedaży samochodów ciężarowych i naczep.
W Europie Wschodniej sprzedaż naczep w 2016 r. wzrosła o 5,1%, na tym uśrednionym tle Polska wypadła niezwykle korzystnie – w ubiegłym roku sprzedano
przecież o 22,9% naczep więcej niż w 2015 r. Agencja CLEAR International również dla tego regionu prognozuje wzrost sprzedaży w 2017 r. Ma to być wynikiem
silniejszego wzrostu pkb i poziomu inwestycji, skutkujących rozwojem handlu
i większym zapotrzebowaniem na transport. Jednakże cykliczne spowolnienie,
które odczuje cały region, będzie w Europie Wschodniej prowadzić najprawdopodobniej do niewielkiego spadku popytu na naczepy w 2018 r. Pomimo trudności
na kluczowych rynkach, którymi – jak zawsze – są Rosja i Turcja, należy oczekiwać
stałego wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych 4–5 lat. O ile jeszcze w 2015 r. najwięcej naczep sprzedawano w Turcji, to już w roku 2016 i najprawdopodobniej także
w 2017 r. na czoło wysunie się Polska. Rosja znajdzie się na 3. pozycji, jednak poprawa panującej tam złej sytuacji gospodarczej będzie wyraźnie odczuwalna najprawdopodobniej dopiero około 2020 r. Po raz pierwszy od 2011 r. wzrost sprzedaży naczep w Rosji i na Ukrainie odnotowano dopiero w ubiegłym roku, oczekuje
się, że ten pozytywny trend zaznaczy się jeszcze wyraźniej także w roku bieżącym.

Dostawcze
Od początku roku zarejestrowano
29 592 samochody dostawcze i było to
prawie tyle, co w pierwszym półroczu
ub. r. (–219 szt.; –0,7% r/r). Niestety mimo utrzymujących się dobrych nastrojów
konsumenckich i ogólnie pozytywnej koniunktury (według badań GUS) widoczne
jest przyhamowanie dynamiki w tym
segmencie pojazdów, choć ciągle wolumen ten na tle ubiegłych lat jest wysoki.
Po półroczu na pierwszym miejscu
uplasował się Fiat (6033 szt.) i Renault
(3990 szt.). Za nimi Peugeot (2906 szt.)
oraz Ford (2904 szt.). Piąte miejsce przypadło Iveco (2823 szt.). Kolejne miejsca
zajęły Volkswagen (2240 szt.) i Mercedes-Benz (2117 szt.). Pierwsze dwie marki
z pierwszej piątki oraz Ford zakończyły
pierwsze półrocze ze spadkiem – odpowiednio było to: –0,7%, –4,3% i –6,2%.
W skali roku Peugeot i Iveco mają wynik
na plusie: 4,3% oraz 22,6%.

Opracowała Renata Pawliszko

Summary

Najpopularniejszymi modelami w minionym półroczu były następujące samochody: Fiat Ducato (3836 szt.; –4,2%),
wyraźnie za nim Renault Master (3211 szt.;
–10,1%), następnie Iveco Daily (2823 szt.)
z wysokim 22,6-procentowym wzrostem.
Na czwartej pozycji Peugeot Boxer (1604;
–6,5%), a na piątej Mercedes-Benz Sprinter (1516 szt.; –9,9%).

Nowe autobusy
W I połowie br. w Polsce zarejestrowano 1156 fabrycznie nowych autobusów. To o 214 więcej niż przed rokiem,
co stanowi wzrost o 22,7%.
Na rynku autobusów o dmc. > 3,5 t
liderem w I połowie 2017 r. został Mercedes-Benz (596 szt.), który swój sukces
zawdzięcza przede wszystkim świetnym
wynikom w kategorii Mini (w tej grupie
zarejestrowano aż 414 pojazdów z logo
trójramiennej gwiazdy). Pozostałe autobusy reprezentują segment miejski

In the first six months of 2017 (compared to the same period last year),
total sales of commercial vehicles in
the European Union increased by
4.2%, reaching 1 221 811 units. In
heavy truck segment (GVW > 16 t)
European market grew by 2.2% –
151 959 vehicles were sold.
In Poland in the first half of 2017,
14 410 new commercial vehicles were registered, this represents a 1.5%
increase compared to the first half
of 2016. In the overall ranking of
brands in the group of trucks with
GVW > 3.5 t from January to June
leading importer was DAF Trucks
with 2707 units (increase by 7.4%).
Scania delivered 2530 trucks (3.1%
increase).
In the first half of this year, 12 215
trailers and semi-trailers were sold,
this result was only 37 units lower
than a year earlier. Market leader –
Schmitz Cargobull, delivered 2742
vehicles, second in the ranking –
Krone – sold 2590 units, and Wielton – 1945 units.
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Oleje na drodze oszczędności
Koszty, koszty, koszty… Mantra współczesnego biznesu transportowego.
Dlatego każdy, nawet najmniejszy obszar działania jest ważny dla
zoptymalizowania działalności firmy przewozowej. Jednym z tych, które
mogą przynieść firmie dodatkowe oszczędności, są środki smarne.

łaściwy dobór i zarządzanie
środkami smarnymi, choć stanowi małą część kosztów łącznych w utrzymaniu posiadanego taboru,
może mieć znaczący wpływ na rentowność
prowadzonego biznesu. Producenci olejów
silnikowych i innych środków smarowych
od lat współpracują z klientami branży
transportowej w zakresie zidentyfikowania możliwości zmniejszenia kosztów
eksploatacyjnych przy jednoczesnym spełnianiu wysokich standardów w zakresie
trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa
i zgodności z normami środowiskowymi.
Według specjalistów Shell dobór odpowiednich środków smarnych, a także
efektywne stosowanie tych produktów
połączone z wybranymi usługami serwisowymi może wydłużyć okres użytkowania pojazdów i ograniczyć liczbę
awarii, jednocześnie obniżając całkowity
budżet przeznaczony na utrzymanie pojazdu w ruchu nawet o 30%.
„Nieplanowane przestoje choćby jednej ciężarówki mają niekorzystny wpływ
na efektywność i rentowność biznesu
transportowego. Dzięki doborowi odpowiednich środków smarnych firmy mogą
mieć pewność, że ich sprzęt jest należycie chroniony, nawet podczas pracy przy
maksymalnym obciążeniu” – mówi Cezary Wyszecki, ekspert techniczny Shell
Polska.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Shell (na podstawie 395 rozmów z pracownikami sektora transportowego z takich krajów, jak Brazylia,
Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Rosja,
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, odpowiadających za wybór i stosowanie
środków smarnych) wynika, że błędy
w zakresie gospodarki smarowniczej doprowadziły do awarii pojazdów. Takiej
odpowiedzi udzieliło 50% operatorów.
Jeden na trzech badanych ujawnił, że
nieplanowane przestoje przyniosły jego
przedsiębiorstwu straty w wysokości ponad 100 tys. dolarów w ciągu 3 lat.
Warto pamiętać, że szukając oszczędności w obszarze olejów i smarów, należy się skupić na koszcie eksploatacji pojazdu, czyli zwrócić uwagę na wydatki
przeznaczone na utrzymanie pojazdu
w ruchu. Takie podejście pokazuje rzeczywiste koszty zamiast prostego przeliczenia ceny na litr czy kilogram środka
smarnego.
Praktyka pokazuje, że najbardziej
efektywne rozwiązanie to stosowanie
wysokiej jakości olejów silnikowych i innych środków smarnych, które zapewniają dłuższe okresy między wymianami
i chronią pojazdy we wszystkich warunkach, pomagając ograniczyć nieplanowane przestoje, co w efekcie przekłada
się na niższe koszty utrzymania.
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Właściwie wybierz olej
Wybór odpowiedniego środka smarnego jak widać jest bardzo ważny. W przypadku oleju silnikowego dobry produkt
musi m.in. cechować się maksymalną
wytrzymałością w każdych warunkach
pracy, charakteryzować się wysoką wydajnością, przyczyniać się do zmniejszenia ilości spalanego paliwa oraz zapewnić jak najdłuższą żywotność. Nowoczesny
olej silnikowy musi też współpracować
z zaawansowanymi technologicznie silnikami spełniającymi najnowsze normy
emisji spalin, redukować tworzące się na
tłokach nagary oraz być kompatybilny
z paliwami odnawialnymi (kilka przykładów tego rodzaju produktów prezentujemy na fiszkach obok). Nowoczesne
oleje silnikowe muszą też spełniać klasyfikacje narzucane przez poszczególne
kraje, jak Stany Zjednoczone, Japonia
czy kraje Unii Europejskiej.
Na rynku dostępnych jest wiele produktów, a ich wybór determinuje posiadany park samochodowy. W przypadku
wątpliwości, który olej wybrać, z pomocą przyjdą eksperci oraz doradcy serwisowi, wskazując, po przeanalizowaniu
wszystkich za i przeciw, optymalne rozwiązanie.

Opracowała Renata Pawliszko
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CASTROL
Vecton Fuel Saver 5W-30:

Vecton Long Drain 10W-30:

• całkowicie syntetyczny produkt typu Low
SAPS zaprojektowany, by zmniejszyć zużycie
paliwa w nowoczesnych silnikach Diesla
spełniających normę Euro VI i wcześniejszych
• można go stosować w trybie wydłużonych
okresów między wymianami
• ogranicza odkładanie się osadów na tłokach,
co zmniejsza zużycie oleju
• neutralizuje kwaśne produkty spalania
• ogranicza zużycie ważnych elementów silnika
nawet przy niskiej lepkości
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, ACEA E6, E7, E9, Jaso DH-2,
Cat ECF-3, CES 20081, DQC IV-10LA, EO-M
Plus, EO-O Permium Plus, M3271-1, M3477,
M3677, MB 228.31, MB 228.51, MTU Typ
3,1, RVI RLD-3, Scania Low Ash, Volvo CNG,
VDS-4, Iveco, spełnia wymagania DAF PX
Euro VI

• półsyntetyczny olej typu Low SAPS z unikatową technologią System 5 Technology
• przewidziany do wymiany co 100 tys. km
w najnowszych silnikach Diesla, także wyposażonych w systemy redukcji emisji szkodliwych substancji (w tym DPF)
• przeznaczony do zastosowania w silnikach
spełniających normy Euro VI i starszych
• neutralizuje szkodliwe kwasy, utrzymując
liczbę zasadową TBN na wymaganym poziomie przez cały okres między wymianami
• wydłuża okresy między wymianami, by samochody mogły jeździć dłużej bez przestojów
• utrzymuje w dobrej kondycji systemy oczyszczania spalin
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, ACEA E6, E-7, E-9, Jaso DH-2,
Cat ECF-3, CES 20081, DDC Powerguard
93K218, DQC IV-10 LA, EO-O Premium Plus,
M3271-1, M3477, MB 228.51, MTU typ
3.1, RVI RLD-3, Volvo CNG, VDS-4, wymagania DAF PX Euro V

LOTOS
Turdus Powertec 1100 15W-40:

Turdus Powertec 5100 10W-40:

• olej typu SHPD (Super High Performance
Diesel) o obniżonej zawartości SAPS
• przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych silników Diesla samochodów
ciężarowych wyposażonych w układy oczyszczania spalin
• kompatybilny z silnikami przystosowanymi
do spełnienia norm emisyjnych Euro V oraz
Euro VI
• zapewnia bardzo dobre smarowanie silnika
w każdych warunkach
• ogranicza do minimum emisję cząstek stałych
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CJ-4/SM, ACEA E9, MB 228.31, VDS-4,
M3575, RVI RLD-3, DQC III-10 LA, MTU Typ
2.1, CES 20081

• olej typu UHPDO (Ultra High Performance Diesel Oil) o obniżonej zawartości SAPS
• przeznaczony do zastosowania w wysokoobciążonych silnikach Diesla samochodów
ciężarowych przystosowanych do spełnienia
norm emisyjnych Euro IV, Euro V i Euro VI
• zapewnia bardzo dobre smarowanie silnika
w każdych warunkach, zarówno przy standardowych, jak i wydłużonych interwałach
międzyprzeglądowych
• ma wysoką zdolność neutralizacji kwaśnych
produktów spalania (TBN > 12)
• utrzymuje w czystości współpracujące elementy
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CI-4, ACEA E6, E7, MB 228.51, M2377,
M3271-1, DQC III-10 LA, VDS-3, Mack EO-N,
RVI RLD-2, MTU Typ 3.1

SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2017 | 75

| TECHNIKA |

MOBIL
Delvac MX ESP 10W-30:

Delvac 1 LE:

• ma nową ulepszoną formulację zgodną z najnowszymi normami API CK-4, co zapewnia
jeszcze bardziej skuteczną ochronę silnika
• najwyższej jakości olej do silników Diesla, który
przyczynia się do wydłużenia żywotności silnika
• przeznaczony do zastosowania w silnikach
o niskiej emisji spalin, w tym silnikach wyposażonych w systemy recyrkulacji spalin
(EGR), systemy obróbki spalin z filtrami cząstek
stałych (DPF) oraz z katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC)
• jego technologia zapewnia odporność na
zużycie oleju, utlenianie, korozję, a także na
osady wysokotemperaturowe
• stabilna wytrzymałość na ścinanie przyczynia
się do utrzymania lepkości w warunkach wysokich temperatur, co poprawia ochronę komponentów silnika współpracujących tarciowo
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SN, SM,
CG-4, CF, ACEA E7, E9, Cat ECF-3, Jaso DH2, CES 20086/20081, Isuzu DEO, VDS4.5/VDS-4, VDS-3, MB 228.31, DQC II-10 LA,
M3575, EOS-4.5/EO-O Premium Plus, RVI
RLD-4, RLD-3, Detroit Fluids Specification
93K222/93K218

• całkowicie syntetyczny, przeznaczony do
wysokoobciążonych silników Diesla
• chroni silniki pojazdów niskoemisyjnych
i zmniejsza zużycie paliwa
• cechuje go zaawansowana technologicznie
formulacja oleju, która gwarantuje bardzo
dobrą wydajność w trudnych warunkach
eksploatacyjnych
• zapewnia skuteczną ochronę systemu kontroli spalin oraz inne korzyści związane ze stabilnym funkcjonowaniem silnika, takim jak
trwałość, ochrona systemu emisji i wydłużone okresy między wymianami oleju
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, SN, ACEA E6, E7,
E9, Jaso DH-2, Cat ECF-3, CES 20081, DAF
wydłużone przebiegi, Ford WSS-M2C171-E,
MB 235.28, MB 228.51, MB 228.31, M3677,
M3477, M3271-1, VDS-4, VDS-3, Voith Retarder Oil Class B, DQC IV-10 LA, Detroit
Fluids Specification 93K218, Mack EO-O
Premium Plus, MTU Typ 3.1, RVI RLD-3, RVI
RLD-2, RVI RGD, RVI RXD, Scania Low Ash

ORLEN
Platinum Ultor Futuro 15W-40:

Platinum Ultor Perfect 5W-30:

• przeznaczony do wszystkich typów silników
Diesla, także tych niskoemisyjnych
• kompatybilny ze wszystkimi systemami
oczyszczania spalin (EGR, DOC, DPF, SCR)
• opracowany w celu przedłużenia żywotności
filtrów cząstek stałych (DPF)
• umożliwia spełnienie przez pojazdy normy
Euro VI i Euro V
• gwarantuje wydłużenie okresów wymiany
oleju
• zapewnia łatwy rozruch zimnego silnika dzięki
bardzo dobrym właściwościom lepkościowym
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, SM, CF, ACEA E9,
E7, M3575, VDS-4, RVI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus, MB 228.31, CES 20081, dopuszczony do stosowania w ciężkim sprzęcie
Huty Stalowa Wola (HSW), MTU Typ 2.1, Cat
ECF-2, ECF-3, Detroit Diesel C 93K218, Global DHD-1, Jaso DH-1,2, MAZ, Isuzu

• produkt typu UHPD, który powstał dzięki
połączeniu syntetycznego oleju bazowego i dodatków uszlachetniających typu Low SAPS
• przeznaczony do pojazdów z silnikami spełniającymi normy Euro V, Euro VI oraz EPA Tier IV,
• zastosowano w nim komponenty obniżające
tarcie między współpracującymi elementami, dzięki czemu możliwe jest mniejsze
zużycie paliwa oraz zwiększenie mocy jednostki napędowej
• jego własności niskotemperaturowe pozwalają na ochronę silnika podczas zimnego
startu silnika w warunkach zimowych
• odpowiedni do zastosowania w pojazdach
z silnikami CNG
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, SN, ACEA E6, E7, E9, Scania LA,
MB 228.51, M3477, M3677, VDS-4, Mack
EO-O Premium Plus 07, RVI RLD-3, CES 20078,
CES 20081, MB 228.31, Detroit Diesel Extranet 93K218, DQC IV-10 LA, Jaso DH-2,
MTU Typ 3.1, VDS-3
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SHELL
Rimula R6 LME 5W-30:

Rimula R6 LM 10W-40:

• opracowany zgodnie z technologią dodatków Low SAPS
• zapewnia silnikowi należytą czystość dzięki
technologii Adaptive Additive
• powstał w oparciu o syntetyczny olej bazowy, technologia dodatków zapewnia wysoki poziom czystości silnika
• wysoki wskaźnik lepkości i stabilność lepkości
zapewniają bezawaryjną pracę silnika oraz
utrzymanie parametrów eksploatacyjnych
gwarantowanych przez producenta pojazdu
• jest odpowiedni do pojazdów z silnikami spełniającymi wymagania normy ograniczenia emisji zanieczyszczeń Euro VI, Euro V i Euro IV
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, ACEA
E6, E4, MB 228.51, CES 20081, M3477,
M3271-1, MTU Typ 3.1, VDS-4, RVI RLD-3,
DQC IV-LA, Iveco NG2, Mack EO-O Premium
Plus, spełnia wymagania DAF dla E6, Cat
ECF-3, Jaso DH-2

• powstał w oparciu o syntetyczny olej bazowy
wyprodukowany w technologii PurePlus, co pozwala na wydłużenie trwałości oleju i silnika
• zapewnia wiele korzyści, jak np. zapobieganie blokowaniu filtrów cząstek stałych w układach wydechowych, co wpływa na obniżenie
paliwa, redukcję kosztów obsługi przez wydłużenie przebiegów oraz utrzymanie silnika
w czystości i zabezpieczenie go przed zużyciem
• to syntetyczny produkt Low SAPS przeznaczony do stosowania we wszystkich typach
silników – samochodów ciężarowych, maszyn roboczych i pojazdów kolejowych
• odpowiedni dla flot mieszanych z silnikami
spełniającymi wymagania normy ograniczenia emisji zanieczyszczeń na poziomie Euro VI,
Euro V oraz silnikami z wcześniejszymi normami Euro IV i Euro III
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, ACEA E6,
E4, MB 228.51, CES 20071, M3677, M3477,
VDS-3, RVI RLD-2, DQC IV-LA, TLS E6, Mack
EO-N, Scania Low Ash

TOTAL
Rubia TIR 8900 FE:

Rubia TIR 9900 FE 5W-30:

• paliwooszczędny olej typu Low SAPS do pojazdów spełniających normę Euro III, Euro IV,
Euro V oraz niektórych Euro VI wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF), jak również systemy SCR
• przystosowany do silników na gaz takich
producentów, jak MAN, Mercedes-Benz,
Scania, Renault Trucks
• wpływa na mniejsze zużycie paliwa
• cechuje się bardzo dobrymi właściwościami
myjącymi, przeciwzużyciowymi i smarującymi
• jest odporny na utlenianie, co pozwala na stosowanie długich przebiegów między wymianami
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CI-4, DH-4, ACEA E4-99 wyd. 3, E6, E7,
MB 228.51, M3477, M3271-1, VDS-4, RLD-3,
EO-O Premium Plus, DAF wydłużone przebiegi, Scania Low Ash, DAF

• olej syntetyczny nowej generacji typu Low
SAPS do stosowania w silnikach Euro IV,
Euro V i Euro VI
• pozwala na osiąganie maksymalnych, dopuszczalnych przez konstruktorów przebiegów między wymianami, co wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych
• ma bardzo dobre właściwości dyspergujące
(odporność na utrzymywanie dużej ilości sadzy w oleju niepowodujące zanieczyszczeń
silnika, co jest szczególnie istotne w silnikach
wyposażonych w EGR)
• o dobrej odporności na utlenianie, kompatybilny z paliwami zawierającymi biokomponenty
• klasyfikacje i normy fabryczne producentów:
API CI-4, CI-4 Plus, CJ-4, ACEA E6, E9, MB
228.51, M3677, M3477, VDS-4, RVI RLD-3,
EO-O Premium Plus, CES 20081, DAF
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Udoskonalone
sprzęgła Sachs

przęgła Sachs to gwarancja najwyższej
niezawodności i jakości. Ich zastosowanie sprawia, że moc silnika jest równomiernie przenoszona na koła pojazdu, minimalizując
przy tym wpływ powstających drgań i niekorzystnych obciążeń. Nieuniknione zużywanie się
okładzin ciernych jest uzależnione od mocy pojazdu
i prowadzi do nieodwracalnych zmian w układzie
przeniesienia napędu. Fakt ten musi być uwzględniony już na etapie projektowania nowych konstrukcji sprzęgła.
W przypadku ciężkich pojazdów użytkowych decydujące znaczenie ma wytrzymałość sprzęgła,
którą uzyskuje się przez zastosowanie najwyższej
jakości materiałów oraz skuteczne współdziałanie
wszystkich jego elementów. Charakteryzujące
się wysoką jakością i doskonałą stabilnością
cieplną nowe sprzęgło do pojazdów użytkowych
(HCV) zapewnia znaczną poprawę ochrony powierzchni ciernej koła zamachowego, co przekłada
się na zmniejszenie zużycia sprzęgła. W pierwszej
kolejności nowe okładziny cierne dostępne będą
dla tarcz sprzęgłowych o rozmiarach: 362, 395,
400 oraz 430 mm.

Produkt przyjazny środowisku
W opracowanych na nowo sprzęgłach użyto materiałów, które pozbawione są szkodliwych dla środowiska związków, takich jak azbest, ołów, kadm,
rtęć oraz chrom-VI. Ponadto w procesie produkcyjnym nie wykorzystuje się rozpuszczalników.
Podobnie jak wszystkie produkty OE, pochodzące
z ZF Aftermarket, nowe sprzęgła są produkowane
zgodnie z wymaganiami standardowych testów
badawczych (BPS 97).

Porady ekspertów
Naprawy sprzęgła do pojazdów użytkowych (HCV)
powinny być wykonywane przez profesjonalne warsztaty z wykorzystaniem najwyższej jakości elementów serwisowych. W transporcie dalekobieżnym
nie bez znaczenia jest jak najkrótszy czas napraw
i minimalizowanie czasu przestoju pojazdu. Korzystanie z tańszych i gorszych jakościowo komponentów prowadzi do zafałszowanego obrazu oszczędności. Wynika to z tego, że pojazdy wyposażone
w tańsze zamienniki wymagają częstszych napraw,

78 | WRZESIEŃ 2017 | Transport – Technika – Biznes
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ZF Aftermarket oferuje szeroką gamę
produktów pod marką Sachs, wśród nich
znajdują się sprzęgła do ciężkich pojazdów
użytkowych. Korzystając z osiągnięć
w dziedzinie materiałoznawstwa,
w tarczach sprzęgłowych inżynierowie
wprowadzili nowy rodzaj okładzin
ciernych, które są znacznie
mniej podatne na zużycie.

a przebyty przez nie dystans może zostać skrócony
nawet dwukrotnie w porównaniu z pojazdami, w których wykorzystano podzespoły jakości OE.
Najczęstszym objawem nieprawidłowo funkcjonującego sprzęgła jest niewłaściwe zachowanie
rozłączające. Może ono wskazywać na wadliwe
zwalnianie łożyska oporowego. W celu usprawnienia procesu naprawy ZF Aftermarket oferuje
warsztatom kompletne zestawy sprzęgłowe marki
Sachs. Zawierają one wszystkie niezbędne elementy konieczne do przeprowadzenia naprawy
i gwarantują szybką i bezawaryjną wymianę podzespołu. W skład zestawu wchodzą płyty dociskowe, tarcza sprzęgła i łożysko wysprzęglające
oraz dopasowany do układu smar do zastosowania na wypustach piasty.
Z kolei oferowana przez firmę aplikacja ZF Part Finder ułatwia identyfikację części potrzebnych do dokonania naprawy. Wyszukiwanie odbywa się przez
podanie numeru seryjnego pojazdu lub jego marki.
Oprogramowanie jest kompatybilne z komputerami
stacjonarnymi i laptopami. Oprócz tego można ją
pobrać bezpłatnie na tablety i smartfony wyposażone w systemy operacyjne iOS i Android.
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Przesuwne dachy do kurtyn
© Schwarzmüller

Dariusz Piernikarski

Przygotowanie
do za- lub rozładunku
naczepy skrzyniowo-plandekowej wymaga sporo
czasu, jest niewygodne
i niesie ze sobą ryzyko
wypadku

Dach przesuwny w naczepie kurtynowej to zaawansowane technologicznie
rozwiązanie znacznie ułatwiające i przyspieszające procesy za- i rozładunku.
W połączeniu z systemami podnoszenia dachów i szybkiego otwierania
kurtyny czynią te operacje ergonomicznymi i bezpieczniejszymi.

aczepa kurtynowa to obecnie najpowszechniej stosowana jednostka
ładunkowa w drogowym transporcie towarów. Dzięki rozwojowi konstrukcji naczep kurtynowych (popularnych „firanek”) i ujednoliceniu rynku
handlu na terenie Unii Europejskiej już
dawno nastąpiło zdecydowane odejście
od niegdyś tak popularnych naczep skrzyniowo-plandekowych. Te ostatnie spotykamy jeszcze we flotach przewoźników
odwiedzających klientów spoza UE – np.
z Białorusi, Ukrainy, Rosji (i krajów CIS)
czy Turcji.
Istotną zaletą naczepy kurtynowej
jest możliwość jej za- i rozładunku wózkiem widłowym z boku – w porównaniu
z klasyczną operacją wykonywaną przez
drzwi tylne jest to zdecydowanie bardziej
efektywne. Ładunki o dużych rozmiarach

(także te umieszczone na paletach) mogą
być ładowane bardzo szybko z boku pokładu ładunkowego, który po odsłonięciu kurtyny i ewentualnym zdemontowaniu stelażu jest dostępny niemal na
całej swej długości. Ponieważ dach jest
elementem niezależnym od kurtyny,
przestrzeń ładunkowa pozostaje chroniona przed deszczem. Począwszy od
1990 r., kiedy pojawiły się samonośne
dachy przesuwne, możliwy stał się również odgórny załadunek naczepy kurtynowej za pomocą żurawia czy suwnicy.
Na świecie rocznie produkuje się ok.
100 000 naczep kurtynowych (oferuje je
globalnie ok. 70 producentów), z czego
znaczna część zostaje wyposażona w system dachu przesuwnego. Zapotrzebowanie na naczepy z przesuwnym dachem zależy od wielkości floty i aktualnej

koniunktury ekonomicznej mającej odzwierciedlenie na rynku przewozów masowych. Specyficznym uwarunkowaniem jest również to, że cykle wymiany
naczep są zdecydowanie dłuższe niż
w przypadku samochodów ciężarowych
– ciągników siodłowych.

Odsłaniamy plandekę
Całkowicie manualne odsłanianie
plandeki bocznej i dachu w naczepie
było jeszcze do przyjęcia dopóki – przynajmniej w transporcie długodystansowym – załogę stanowiły dwie osoby,
które mogły podzielić się pracą. W większości typowych sytuacji naczepę można
było obsłużyć przez portalowe drzwi tylne
lub z boku. Wyobraźmy jednak sobie,
że trzeba załadować od góry naczepę
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skrzyniowo-plandekową z zamknięciem
linką celną TIR. Opisana sytuacja może
mieć miejsce w przypadku przewozu np.
stali w kręgach, długich elementów konstrukcyjnych, krat, rur itp. Przygotowanie
pojazdu do załadunku wymagało wykonania pracochłonnych czynności, a i o wypadek przy pracy było nietrudno.
Po umieszczeniu ładunku na pokładzie konieczne było przeprowadzenie całej procedury w odwrotnej kolejności, z tą
różnicą, że znajdujący się na pokładzie
towar w istotny sposób mógł utrudniać
pracę. Sytuacja powtarzała się podczas
rozładunku odgórnego za pomocą żurawia lub suwnicy u odbiorcy końcowego.
Rosnące wymagania w odniesieniu do
efektywności procesów logistycznych wymusiły rozwój systemów usprawniających
te czynności. W następstwie pojawiły
się zamknięcia kurtynowe, dachy podnoszone i samonośne dachy przesuwne.

Samonośny dach przesuwny Edscha

Załadunek stali
w kręgach na pokład
naczepy Krone Coil
Liner za pomocą
suwnicy z elektromagnesem – dach
przesuwny jest
w tym wypadku
elementem
niezbędnym

Wprowadzenie naczep
skrzyniowo-plandekowych z dachem przesuwnym (jak Schmitz
Cargobull S.CS Coil
widoczna na zdjęciu)
umożliwiło załadunek
kręgów stali od góry

© Schmitz Cargobull

Do czasu opatentowania w 1969 r.
i wprowadzenia na rynek przez firmę
Scharwächter (obecnie Edscha Trailer Systems) przesuwnego dachu do samochodów ciężarowych otwieranie i zamykanie
plandeki w nadwoziu samochodu ciężarowego (typowo z zabudową skrzyniowo-plandekową) było katastrofą pod względem ergonomii, bezpieczeństwa i czasu
trwania operacji. Obecnie dachy przesuwne firmy Edscha stały się standardem rynkowym wykorzystywanym przez wszyst-

© Krone
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W części tylnej dachu
mocowana jest belka
portalowa, która podczas
otwierania jest odblokowywana przez kierowcę
i podnosi się ku górze za
pomocą sprężyn śrubowych lub gazowych

kich producentów, a termin „dach Edscha”
w drogowym transporcie towarowym jest
synonimem dachu przesuwnego.
Edscha Trailer Systems jest liderem
technologicznym i największym graczem
z udziałem rynkowym w skali globalnej
przekraczającym 40%, dysponującym
najbogatszym portfolio produktowym
dachów przesuwnych do naczep kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych.
W grupie oprócz Edscha TS aktywnie
działa również druga marka – Sesam.
Obie są doskonale znane i cieszą się
uznaną pozycją zarówno wśród producentów pojazdów, jak i użytkowników
końcowych. Wspólnym mianownikiem
dla wszystkich produktów obu marek
jest zapewnienie skutecznej i elastycznej ochrony przewożonych ładunków,
wygody i bezpieczeństwa obsługi. Pojazd
wyposażony w tak renomowany dach
przesuwny z reguły mieć będzie wyższą
wartość rynkową przy odsprzedaży. Jest
to dodatkowa korzyść dla jego właściciela.

Proste choć skomplikowane
© D. Piernikarski

Elementy z tworzywa sztucznego
są połączone z wózkami prowadzącymi
rolki po szynach,
podczas składania
unoszą się ku górze
i pozwalają na harmonijkowe złożenie
plandeki dachu

Na całej długości dachu instalowane są poprzeczki zapewniające jego sztywność, a dodatkowym wzmocnieniem są
biegnące po przekątnych linki stalowe

Wysoki poziom sprzedaży systemów
zamknięć dachowych Edscha wynika
z tego, że są to proste i jednocześnie
funkcjonalne rozwiązania przeznaczone
do standardowych naczep kurtynowych
– pojazdów, które dominują na europejskim rynku drogowego transportu
towarowego. Producent od lat z powodzeniem współpracuje z największymi
masowymi producentami naczep w Europie (czyli Schmitz Cargobull, Krone,
Wielton, Kögel Trailers i in.) obsługującymi największe europejskie floty – to
także świadczy o dojrzałości technologicznej dachów przesuwnych tej marki.
Dedykowane rozwiązania specjalistyczne
stanowią również ważną niszę produktową – w tym przypadku Edscha udanie
współpracuje z lokalnymi producentami,
choć jest to z oczywistych względów dużo
mniejsza liczba zamówień, ale to oferowane produkty cechują się wysokim poziomem dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika końcowego.

Wprowadzony w 1969 r. przez firmę
Edscha dach został zaprojektowany w oryginalnej wersji do przesuwania bez konieczności odsłaniania plandeki bocznej. Podstawę tworzyły dwie prowadnice
– szyny w kształcie litery T, które w zależności od rodzaju konstrukcji były blokowane za pomocą śrub sprężynowych
na narożach i między słupkami (kłonicami) tworzącymi stelaż plandeki. W prowadnicach dachu poruszały się rolki zainstalowane po obu stronach profilu „T”.
Poszczególne wózki z rolkami były połączone ze sobą wahliwie (zawiasy), a podczas odsuwania dachu poprzeczki wspierające plandekę unosiły się do góry. Na
przestrzeni lat konstrukcja ta ewoluowała, stając się dojrzałym technicznie,
trwałym i niezawodnym rozwiązaniem,
dostępnym w wielu wariantach konstrukcyjnych.
Aby możliwe było przesunięcie plandeki dachu, w jej części tylnej mocowana jest zazwyczaj belka portalowa,
która podczas otwierania dachu jest odblokowywana przez kierowcę i podnosi
się ku górze za pomocą sprężyn śrubowych lub gazowych. Taka metoda podnoszenia jest stosowana najczęściej, ponieważ ułatwia późniejsze mocowanie
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Naczepa Kässbohrer Mega MP wyposażona w dach przesuwany typu Edscha,
podnoszony do załadunku z diagonalnym wzmocnieniem linkami stalowymi
© KFZ Anzeiger

i zamykanie belki. Kolejnym interesującym aspektem funkcjonowania mechanizmu odsłaniania dachu jest przemieszczanie wózka krańcowego. Plandeka
dachowa jest obsługiwana zazwyczaj
z boku pojazdu za pośrednictwem pętli
pociągowej na wózku, a odsuwając dach,
kierowca przykłada siłę skierowaną w dół
po przekątnej. Dlatego też system rolek
i prowadnic musi w pewien sposób kompensować to poziomo-skośne przekoszenie. Wszystkie systemy mają tzw. rolki
nośne (ustawione pionowo) i rolki prowadzące (zainstalowane poziomo). Szyny
prowadzące w postaci specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych zamocowanych wzdłuż górnej krawędzi
dachu mają kanały prowadzące o rozmiarach odpowiadających rolkom nośnym i prowadzącym

© D. Piernikarski
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Po zsunięciu
do ściany
czołowej dach
przesuwny zajmuje niewiele
miejsca

W praktyce do odsłonięcia dachu wystarcza niewielka siła (rzędu 25 daN) –
czasem będzie to więcej ze względu na
osadzony w kanałach lód, zanieczyszczenia, zbyt sztywny materiał, z którego
wykonano plandekę dachu lub zbyt mało
elastyczne wzmocnienia wymagane do
uzyskania certyfikatu zgodności z normą
EN 12642-XL.

Ewolucja konstrukcji
Kolejny etap w rozwoju konstrukcji
przesuwnych dachów wiąże się z wprowadzeniem naczep typu mega o wewnętrznej wysokości 3 m. Producenci
dachów musieli zmodyfikować swoje rozwiązania tak, aby możliwe było odsłonięcie dachu przy jednoczesnym podniesieniu
w górę całej konstrukcji, pozwalającym

na swobodny załadunek do pełnej wysokości. Niegdyś prosty w swej konstrukcji mechanizm podnoszenia stał się obecnie złożonym systemem technicznym
ułatwiającym za- i rozładunek naczep
kurtynowych – obecnie dachy są podnoszone mechanicznie, hydraulicznie
lub hydropneumatycznie.
Wraz z pojawieniem się normy EN
12642-XL określającej wymagania wytrzymałościowe wobec zabudów wzmocnionych okazało się, że dotychczas stosowane konstrukcje dachów przesuwnych
były zbyt „miękkie”, aby możliwe było
spełnienie wymagań normy w zakresie
wytrzymałości ścian bocznych. Jednym
ze skutecznych rozwiązań tego problemu
okazało się wbudowanie przekątnych
wzmocnień rurowych w pasie górnym
dachu. Alternatywnie stosowane są pasy
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lub liny stalowe. Aby dach można było
odsłonić do np. załadunku od góry, konieczne stało się zdemontowanie niektórych elementów konstrukcyjnych lub
– gdy wzmocnieniem były linki stalowe
– zebranie ich w pakiet i przesunięcie
w stronę ściany czołowej naczepy. Są
one obecnie przymocowane do poprzeczek dachowych lub prowadzone bezpośrednio w kieszeniach razem z poprzeczkami.

Reasumując…
W przypadku samochodowych zabudów kurtynowych i naczep kurtynowych po niemal 50 latach od wprowadzenia na rynek dach przesuwny stał
się konstrukcją dojrzałą technicznie, maksymalnie przystosowaną do potrzeb
użytkownika i zoptymalizowaną pod
kątem produkcji. Dachy przesuwne ze
względu na ich dużą skalę produkcji
stały się również przystępne cenowo –
wyposażenie naczepy w przesuwny dach
w najprostszej wersji jest droższe tylko
o ok. 500 euro od wersji z plandekowym dachem stałym. Jeśli jednak zastosowanie naczepy nie wymaga wyposażenia w odsuwany dach, stałe pokrycie
jest rozwiązaniem bardziej praktycznym, ponieważ niewykorzystywany dach
przesuwny może dość łatwo zablokować się w swoim położeniu spoczynkowym (chociażby ze względu na osadzające się w mechanizmach przesuwu
zanieczyszczenia) i po pewnym czasie
staje się bezużyteczny.
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Nowa
dwupokładowa
Setra S 531 DT:
najwyższy poziom
bezpieczeństwa,
komfortu
i efektywności

Nowa
dwupokładowa
Setra S 531 DT
Mercedes-Benz i Setra są w ofensywie. Jeszcze
nie ucichły brawa po czerwcowej premierze
Tourismo, gdy na początku lipca odbyła się
premiera dwupokładowej Setry S 531 DT.

aksymalna efektywność i uniwersalność, ponadprzeciętny
komfort i najwyższy poziom
bezpieczeństwa – to najważniejsze cechy nowego dwupokładowego autobusu
Setra S 531 DT należącego do serii TopClass 500. Dzięki doskonałym własnościom aerodynamicznym ten imponujący
autokar turystyczny będzie w stanie
ustanowić w swojej klasie nowe rekordy
w zakresie poziomu zużycia paliwa. Elastyczność w zakresie wyposażenia pokładu dolnego pozwala na przystosowanie
go do szerokiego spektrum zadań, zarówno w przewozach turystycznych, jak
i regularnych przewozach pasażerskich.
Wnętrze charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem komfortu.

Efektywność i bezpieczeństwo
W tym modelu po raz pierwszy w segmencie autokarów i autobusów zastosowano innowacyjny system hamowania
awaryjnego Active Brake Assist 4. ge-
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neracji wykrywający obecność pieszych
i rowerzystów oraz monitoring otoczenia wokół pojazdu Sideguard Assist,
które podczas manewrowania i pokonywania zakrętów ostrzega o obecności
przeszkód stacjonarnych, pieszych i rowerzystów w bliskim sąsiedztwie pojazdu (po prawej stronie). Systemy te
w znaczny sposób podnoszą poziom bezpieczeństwa.
Nowy dwupokładowiec został zaprojektowany z myślą o maksymalnej efektywności paliwowej – poprawiono jego
własności aerodynamiczne w części przedniej i tylnej – odpowiednio wyprofilowane krawędzie optymalizują przepływ
powietrza wokół nadwozia. W efekcie
współczynnik oporów aerodynamicznych
wynosi zaledwie 0,35. W porównaniu
z modelem poprzedniej generacji i w zależności od zastosowania zużycie paliwa
obniżono o 7–10%.

Elastyczność wykorzystania
i komfort
Wyjazdy na wakacje, regularne przewozy długodystansowe, połączenia międzymiastowe czy wersje o specjalnym zastosowaniu (np. autobus barowy typu
bistro) – nowa Setra S 531 DT sprawdzi
się we wszystkich tych zastosowaniach.
Duże możliwości konfiguracji wyposażenia pokładu dolnego tworzą bazę do
modyfikacji razem z wieloma wariantami konfiguracji układu siedzeń czy
doboru materiałów wykończeniowych.
Dzięki całkowicie nowej konstrukcji możliwe jest nawet zrezygnowanie z platformy na dolnym pokładzie (po prawej
stronie, patrząc w kierunku jazdy). Stwarza to nowe opcje: miejsca na wózki inwalidzkie, wózki dziecięce czy wyposażenie gastronomiczne. Gdy platforma
zostanie pozostawiona, możliwa jest klasyczna aranżacja siedzeń jak w autokarze turystycznym.
Elastyczność doboru wyposażenia
widoczna jest również w kokpicie –
klienci mogą wybrać jeden z dwóch ro-

Jerzy Fołda,
dyrektor autobusów turystycznych
Mercedes-Benz i Setra

Setra 431 DT po 15 latach królowania na polskich drogach
doczekała się odnowionej wersji. Jest to nowy autobus
dwupokładowy – nowe piętro w historii EvoBusa i Setry.
Do tej pory sprzedawaliśmy rocznie 9–10 autobusów tego
typu. Nowe przepisy ekologiczne zmuszają naszych klientów do wymiany taboru, jest to proces rozłożony w czasie. Choć to rynek określa zapotrzebowanie na konkretne
typy autobusów, to nowa Setra 531 może być w tym przypadku interesującą propozycją. Patrząc z mojej perspektywy, dochodzę do wniosku, że w Polsce eksploatowanych
jest bardzo mało autobusów dwupokładowych, wypada
mieć nadzieję, że nowy model nieco poprawi tę sytuację.
Setra 531 może funkcjonować jako typowy autokar turystyczny, ale dzięki swej uniwersalności sprawdzi się
również jako autobus liniowy realizujący regularne połączenia międzymiastowe. Wyposażona w 78 miejsc dla pasażerów, nowa Setra zapewnia pełny komfort autobusu
turystycznego i co ważne – zachowuje przy tym swoją wysoką wartość przy odsprzedaży.
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Wejście schodami na górny pokład:
całkowicie przeprojektowane, efektowne i bezpieczne

dzajów kokpitów kierowcy: funkcjonalny
kokpit typowy dla modeli Setra ComfortClass 500 lub luksusowy kokpit z modeli TopClass 500.
Jasne wnętrze z dużą ilością docierającego światła oraz nowoczesna stylistyka to cechy, które sprawiają, że wnętrze nowej Setry S 531 DT robi duże
wrażenie. Na szczególną uwagę zasługują schody łączące dolny i górny pokład
– z zewnętrznej strony zostały wykonane na wysoki połysk, od wewnątrz zastosowano półprzezroczyste akrylowe
panele. Każdy ze stopni ma własne podświetlenie, a zamocowana na całej długości schodów poręcz zapewnia pasażerom poczucie bezpieczeństwa podczas
wsiadania. Od nowa zaprojektowano również toaletę – jej poszczególne elementy
zostały zaaranżowane diagonalnie, tym
samym w maksymalnym stopniu wykorzystano istniejące miejsce. Błyszczące
wykończenia w części górnej oraz przyjemne oświetlenie LED przywodzą na
myśl nowoczesne łazienki.
Ciekawą opcją dodatkową jest system
rozpylania zapachu. Po uruchomieniu
zapłonu i otwarciu przednich drzwi automatyczny rozpylacz uwalnia dyskretnie nieco przyjemnej substancji zapachowej, tym samym wchodzący na pokład
mogą łatwiej poczuć się zrelaksowani. Do
wyboru jest 6 nut zapachowych, począwszy od odświeżających i sporto-
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Dla porównania:
produkowana w latach
1992–2001 Setra S 328 DT
oraz wchodząca na rynek
S 531 DT: dwa światy w wymiarze technologii, jednak
dostrzegalne wciąż cechy
wspólne

Do wnętrza dociera dużo
światła, a jasne i dobrze zestawione kolory tapicerki potęgują
wrażenie przestronności

Miejsce pracy kierowcy – do wyboru są
dwie wersje kokpitu: funkcjonalny, typowy
dla modeli ComfortClass 500 lub luksusowy
z modeli TopClass 500

wych, a na bardziej wyrafinowanych,
przypominających zapach luksusowych
pokryć skórzanych skończywszy.
Nowy dwupokładowy autokar należy
do rodziny luksusowych autokarów Setra
TopClass 500, która dzięki szerokim możliwościom wykorzystania i bogactwu wyposażenia standardowego i opcjonalnego
stanowi punkt odniesienia dla innych producentów. W stylistyce modelu S 513 DT
wykorzystano oczywiście wiele nowoczesnych elementów charakterystycznych
dla modeli TopClass 500 (np. ciemny
panel przedni i srebrne oznaczenia). Nowością jest bezszwowe połączenie dwóch
szyb przednich zaakcentowane przez
aluminiowy pas. Na ścianie bocznej nie
mogło zabraknąć charakterystycznego
ozdobnego pasa z aluminium (La Linea),
który obecnie rozciąga się także poziomo
wzdłuż krawędzi dachu. Dwie pokrywy

wentylacyjne przedziału silnikowego
w części tylnej zostały ze sobą połączone,
powyżej zaś umieszczono nadającą dynamiki sylwetce pojazdu pokrywę wylotu
układu klimatyzacji EvoCool TopAir.

Podstawowe informacje techniczne
Setra S 513 DT ma 14 000 mm długości, 4000 mm wysokości i 2550 mm
szerokości, rozstaw osi 1 i 2 to 6700 mm,
osi 2 i 3 – 1350 mm, zwis przedni to
2705 mm, tylny – 3245 mm, promień
skrętu wynosi 23 100 mm. Źródłem napędu jest rzędowy silnik OM 471 o mocy
maksymalnej 375 kW (510 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 2500 Nm,
który współpracuje z 8-biegową zautomatyzowaną (PowerShift) skrzynią przekładniową MB GO 250-8. Jest również
retarder wodny Voith.

Pokładowe systemy bezpieczeństwa
i wspomagania kierowcy to ESP z kontrolą trakcji (ASR), wspomaganie hamowania (BAS), wspomaganie zmiany pasa
ruchu (SPA), tempomat adaptacyjny (ART)
z funkcją Stop&Go, system wspomagania
hamowania awaryjnego ABA 4, sterowanie strategią zmiany biegów wspomagane pozycjonowaniem GPS (PPC), system
wspomagania koncentracji Attention
Assist (AtAs) i ruszania, automatyczny
hamulec do częstych zatrzymań z blokadą, elektroniczna kontrola wypoziomowania (ENR). Standardowo autokar
zostaje wyposażony w 78 miejsc dla pasażerów (+ 1 dla przewodnika) – fotele
Isringhausen NTS 2 typ 6860. Pojemność
luków bagażowych wynosi 8,4 m3.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Felix Sellmann

Andreas Rode

Od 4 sierpnia pełni funkcję menedżera ds. marketingu w regionie
Europy, Środkowego Wschodu i północnej Afryki. Doświadczenie handlowe zdobył, pracując dla producenta farb Brillux w latach 2007–2011.
Do zespołu Arconic dołączył w roku 2012 jako menedżer ds. sprzedaży
produktów Alcoa Wheels na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Odniósł sprzedażowy sukces. W 2016 r. był głównym przedstawicielem
marki w północnych Niemczech i w Izraelu. Przez najbliższe dwa lata
będzie wykorzystywał swoje dotychczasowe doświadczenie na stanowisku marketingowca, jednocześnie pozostanie odpowiedzialny
za sprzedaż na rynku izraelskim. Wkrótce zostanie wybrany jego
następca w Niemczech.

Nowy dyrektor generalny firmy Europart. Zastąpi Pierre'a Flecka, który
zajmował to stanowisko od 2012 r. Ukończył studia ekonomiczne na
uniwersytecie w Dortmundzie. Równolegle studiował języki wschodnioazjatyckie na Uniwersytecie w Bochum. Karierę korporacyjną zaczynał u Sucharda, producenta z branży spożywczej, a potem przez 14 lat
pracował jako dyrektor finansowy dla grupy Grandvision – międzynarodowej sieci salonów optycznych. Odpowiadał tam za region Austrii
i Niemiec i zajmował się nie tylko finansami, ale kontrolował też sprzedaż, produkcję i logistykę. W Europarcie pracuje od 2012 r. Pełnił tam
dotychczas funkcje głównego dyrektora finansowego oraz dyrektora
zarządzającego. Odpowiadał m.in. za sprawy prawne, logistyczne
i organizację wewnętrzną, a także usługi IT.

Paweł Powalski

Oliver Stefani

W lipcu został dyrektorem komunikacji Nissan Sales. Odpowiada za region Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Ukończył Szkołę Główną
Handlową w Warszawie na kierunku zarządzania i marketingu. Karierę
w motoryzacji rozpoczął w 2003 r. u ówczesnego importera marki
Nissan na Polskę. Przez siedem lat pracował w regionalnej centrali
Nissana w Budapeszcie, prowadząc zespoły produktowe samochodów
miejskich, sportowych, lekkich dostawczych oraz 4×4, a przez ostatnie
cztery lata pełnił funkcję menedżera marketingu w polskim oddziale
Nissana. W wolnym czasie uprawia windsurfing, jeździ
na snowboardzie i rowerze górskim.

Został nowym szefem stylistów w Škoda Auto. Studiował na Akademii
Sztuk Pięknych w Brunszwiku i w kalifornijskim Art Center College
of Design w Pasadenie. Przez trzy lata pracował w Design Center
Europe w Sitges (Hiszpania). Od 2002 r. związany jest z koncernem
Volkswagen. Zaprojektował nadwozia wielu modeli wdrożonych do
produkcji w ciągu ostatnich dziesięciu lat, m.in. up!, Polo, Jetta czy
Tiguan, a także liczne samochody koncepcyjne. Zastąpił Jozefa Kabana,
który współtworzył historię sukcesu czeskiej marki przez ostatnie
10 lat i zaprojektował m.in. Škodę Octavię, a wcześniej Volkswagena
Lupo i Bugatti Veyrona.
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zaprosili nas
Organizatorzy akcji „Odpowiedzialni na drodze” na konferencję podsumowującą akcję.
Podczas konferencji omówiono statystyki dotyczące wypadków w Polsce.
Solaris do odwiedzenia swojego stoiska na
targach kolejowych TRAKO oraz na konferencję prasową.
Continental na konferencję poświęconą m.in.
rynkowi opon do samochodów ciężarowych.
Volkswagen na konferencję prasową, prezentację zakładów zabudów specjalnych i zwiedzanie Odlewni Volkswagen Poznań.

WE WRZEŚNIU NA ANTENACH

Wielton na spotkanie z prezydentem RP Andrzejem Dudą, a także na konferencję podsumowującą wyniki finansowe i osiągnięcia
spółki w I połowie 2017 r.
BPW na szkolenia Infomobil 2017 prowadzone w pojeździe pokazowym BPW.
Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu „Inspektor Transportu Drogowego 2017” na
ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie
nagród.

ORAZ

Będą relacje z międzynarodowego zlotu Master Truck, testy pojazdów i kilka przestróg
przed niebezpiecznymi przejazdami kolejowymi. Będzie też mowa o sprawach trudniejszych,
spędzających przewoźnikom sen z powiek.
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 wrześniowy
polska premiera odnowionego DAF-a XF;
przestroga z niebezpiecznych przejazdów
kolejowych, relacja z uroczystych obchodów Święta Policji na Opolszczyźnie;
zapierający dech w piersiach pokaz light
show na zlocie Master Truck.

2. odcinek wrześniowy
test ciekawie skompletowanego zestawu
z Iveco Stralisem w roli głównej; następny
odcinek minicyklu o niebezpiecznych
przejazdach kolejowych; kilka spostrzeżeń
o stacjach paliw tworzonych w bazach
transportowych; zlot Master Truck
jednoczący maszyny latające i kołowe.

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

Zapraszamy do oglądania!

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek wrześniowy
warszawski salon sprzedaży dedykowany
MAN-owi TGE; kolejne niebezpieczne
sytuacje podpatrzone na przejazdach
kolejowych; sposób na rozliczanie kierowców; niezwykły mariaż stalowych i żywych
rumaków na zlocie Master Truck.

4. odcinek wrześniowy
śmieciarka na podwoziu DAF-a CF; kolejne
przykłady niefrasobliwości na przejazdach
kolejowych; akcja prewencyjna opolskich
policjantów; zlot Master Truck areną
sportowych zmagań po cenne nagrody.

5. odcinek wrześniowy
ciężarówka lżejszego segmentu, czyli
Iveco Eurocargo; relacja ze spotkania
przewoźników w Grabanowie; opolscy
policjanci w roli nauczycieli najmłodszych;
najnowsze propozycje znanych w branży
producentów na zlocie Master Truck.
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