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Nieuniknioność
zmian
Zmiana jest jedną z najbardziej stałych rzeczy – oprócz
konieczności płacenia podatków – na które należy zwrócić
uwagę przy planowaniu swojej działalności, kariery
lub przyszłych inwestycji.

T

o jasne, że kończący się niedługo rok 2017 nie
jest w żaden sposób wyjątkiem od tej reguły.
Zmiany, jakie zachodzą w branży transportowej, mają znaczący wpływ na prawie każdy
aspekt europejskiej i polskiej gospodarki i nawet trochę na nasz styl życia. Nic dziwnego,
że niektóre trendy w zakresie konstrukcji
środków transportu będą również tymi, które
postawią nowe wyzwania i stworzą nowe
możliwości dla całej branży transportu
drogowego ładunków i osób.
Chociaż wiele aspektów działalności
branży transportowej ciągle się zmienia, nadal
istnieją odwieczne trendy, które pozostają
aktualne i stanowią spójne wyzwanie dla firm
przewozowych.
Jednym z takich trendów jest potrzeba
stałej optymalizacji realizowanych procesów
logistycznych pod kątem uzyskania maksymalnej efektywności przewozowej. Oczywiste rozwiązania to wykorzystanie telematyki, GPS
i innych inteligentnych technologii, które
pomogą zorganizować i monitorować flotę.
Biorąc pod uwagę to, że rozwój nowych technologii nie spowalnia, lepiej trzymać rękę na
pulsie i umiejętnie dobierać narzędzia podnoszące efektywność firm przewozowych
i powiązanych z nimi branż.
Do wprowadzania na drogi publiczne
pojazdów autonomicznych mogliśmy się sceptycznie odnosić dziesięć lat temu, ale teraz fakt
ten jawi się jako coraz bardziej nieunikniony
i bliższy niż kiedykolwiek. Wiele wielkich firm,
wymieńmy choćby takie jak Nikola i Tesla,
a także Google, Uber, a nawet Amazon, eksperymentując z perspektywą autonomicznych dostaw, potwierdza, że za tym wielkim marzeniem (lub koszmarem) kryją się pieniądze.

O ile pojazdy te mogą potencjalnie znacznie
zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i pieszych, o tyle wadą rozwiązania w skali masowej prawdopodobnie będzie redukcja etatów
w transporcie. Z drugiej strony jednak borykamy się z brakiem kierowców. Oczywiście
wprowadzenie autonomicznego transportu
nie nastąpi od razu, jednak spodziewajmy
się małego trzęsienia ziemi…
Wspomniałem o braku kierowców. Wydaje
się, że to problem, który nie da się tak łatwo
rozwiązać. Aby przyciągnąć nowych, trzeba im
zaoferować satysfakcjonujące warunki pracy,
a żeby utrzymać tych doświadczonych – jeszcze lepsze. Pogodzenie interesów tych dwóch
różnych grup może być bardzo trudne.
Ludzie chcą uzyskać wynagrodzenie, na które
zasługują, zrównoważyć pracę i życie osobiste
i wiedzieć, że firma dba o ich dobro. Z drugiej
strony pojazdy stają się coraz bardziej skomplikowane i ich obsługa pozwalająca na uzyskanie
maksymalnej efektywności jest coraz trudniejsza. Zatem kierowcy też muszą spełniać wcale
nie najniższe oczekiwania. Słowem: prawie
sytuacja patowa.
Niezależnie od tego, jak można przezwyciężyć te wspomniane wcześniej wyzwania,
ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi
trendami w branży transportowej. Lepiej być
nieco za wcześnie, niż spóźnić się na grę, nawet jeśli oznacza to, że trzeba poczekać, bo kolejna wielka rzecz czy ciąg wydarzeń jeszcze
się nie rozpoczęły!
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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MODUŁY COMETTO
Z SILNIKAMI SCANIA

Silniki Scania o różnych pojemnościach skokowych spełniają wszelkie wymagania związane z ich montażem w modułach napędowych Cometto Power Pack. Dołącza się je do ciężkich samobieżnych modułów transportowych
do przemieszczania największych i najcięższych ładunków np. w stoczniach
czy dużych zakładach przemysłowych. Innym argumentem przemawiającym
za wyborem silników Scania był fakt, iż spełniają one najnowsze normy
emisji toksycznych składników spalin dotyczące silników stacjonarnych
Stage IV/Tier 4F.

pędowych. Tym samym pojawiła się możliwość dokonania oszczędności
w trakcie procesu projektowania i produkcji modułów” – mówi Fabrizzio Lippi,
główny konstruktor Cometto.
Dostawy przewidziane na 2017 r. obejmują pierwsze 12 silników z rodzin
DC09 oraz DC13, spełniających wymagania normy Stage IV/Tier 4F. Zostaną
one wykorzystane przez Cometto w średnich i dużych modułach samobieżnych. W pojazdach do bardziej specjalistycznych zastosowań producent
zamierza zainstalować potężne silniki Scania V8.
(DP)

© DAF

Dzięki stosowanej przez producenta koncepcji budowy modułowej można
wyprodukować pojedyncze podwozie niezależnie od rodzaju silnika Scania,
jaki w nim zostanie użyty. Istotną cechą jest obniżona wysokość modułu
chłodzącego, który jest wykorzystywany w całym typoszeregu jednostek na-

© Cometto

C

ometto – producent samobieżnych modułów transportowych należący do Grupy Faymonville – nawiązał współpracę ze Scanią,
która będzie mu dostarczać silniki.

WZROSNĄ WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM
ada Unii Europejskiej wprowadziła czasowy limit delegowania pracowników
za granicę wynoszący 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Po
upływie tego czasu pracownik będzie podlegał
praktycznie wszystkim przepisom kraju przyjmującego. To oznacza, że wynagrodzenia kierowców zawodowych wyjeżdżających w międzynarodowe trasy znacznie wzrosną. Do tej pory, wedle
zapisów dyrektywy o delegowaniu, jedynie branża budowlana musiała wypłacać pracownikom
wszystkie dodatki do pensji.

R

„Nowelizacja Dyrektywy o delegowaniu pracowników okaże się szczególnie kosztowna dla właścicieli firm transportowych, którzy będą musieli
dostosować się do zmian. Właściwie jedynym
sukcesem, jeżeli chodzi o polskie negocjacje, jest
długość okresu wprowadzania nowych przepisów. Czas na przygotowanie się krajów UE do
wdrożenia zmian ma wynieść 3 lata, firmy zaś będą
miały na to rok dłużej” – mówi Kamil Wolański,
ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania
Kierowców.
(KW)

DAF OTWORZYŁ LAKIERNIĘ ZA 100 MLN EURO
owa lakiernia znajduje się w Westerlo w Belgii. Stanowi część fabryki
DAF działającej od roku 1966, produkującej kabiny i osie.

N

Nowy zakład należy do najnowocześniejszych
na świecie. Będzie umożliwiał lakierowanie kabin na 3000 kolorów. Pracę wykonywać będą
roboty z dyszami obrotowymi, wirującymi z prędkością 50 000 obr/min. Zastosowano też wiele
innowacyjnych rozwiązań, w tym specjalną metodę ograniczenia i wychwytu mgły lakierniczej
podczas lakierowania kabin, zaawansowane
technologie oczyszczania powietrza opuszczającego komorę lakierniczą oraz odzyskiwanie
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energii ze strumienia spalin w celu poprawy wydajności zakładu. Dzięki temu spadnie zużycie
lakieru i szkodliwych substancji, a możliwości
produkcyjne wzrosną o 50% – do 300 kabin
dziennie.
„Ta ważna inwestycja stanowi kontynuację naszej tradycji ustanawiania standardów branżowych w zakresie jakości produktu, obsługi klienta
i ochrony środowiska” – stwierdził podczas ceremonii otwarcia Mark Pigott, prezes PACCAR,
dodając: „W ciągu ostatnich 15 lat firmy PACCAR
i DAF zainwestowały ponad 600 mln euro w naszą fabrykę kabin i osi. Czeka nas bardzo jasna
przyszłość”.
(KW)
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MODUŁ TELEMATYCZNY
Z AUTOMATYCZNYM
ROZPOZNAWANIEM OPON
ögel wprowadza na rynek nowy moduł telematyczny, który automatycznie wykrywa czujniki ciśnienia w oponach oraz ich
położenie w naczepie. Dzięki niemu nie jest już konieczny czasochłonny i drogi proces kalibracji czujników ciśnienia w ogumieniu czy
przeprogramowanie za pomocą specjalnych przyrządów ręcznych. Krótko
mówiąc – opony można łatwo i szybko wymienić w dowolnym warsztacie. System skraca także czas reakcji w razie utraty ciśnienia, zmniejszając
ryzyko awarii i wypadków.
Nowe rozwiązanie umożliwia spedytorom monitorowanie w czasie rzeczywistym lokalizacji pojazdu,czas przejazdów czy przebiegu trasy, a także
innych parametrów. Na przykład moduł EBSControl dostarcza z elektronicznego układu hamulcowego (EBS) informacji o skuteczności hamowania,
a także o stanie licznika, prędkości, nacisku na osie, ciśnieniu w oponach
oraz zużyciu hamulców. TrailerControl wskazuje aktualny stan sprzęgu, akumulatorów i otwarcia drzwi oraz informuje, czy zapłon w ciągniku jest
włączony. TempControl ułatwia monitorowanie i sterowanie temperaturą we wnętrzu chłodni, wspomaga dokumentowanie na bieżąco łańcucha
transportu chłodniczego oraz informuje o cyklach eksploatacji i serwisowania. W systemie można ustalić trasy geofencingu i przez SMS lub e-mail
ustawić alarmy informujące spedytora, warsztat lub osobę zarządzającą
flotą o odchyleniach od ustawionych parametrów.
(KW)

© Scania

K

NAPĘD GAZOWY
W 13-LITROWYM SILNIKU SCANIA
cania poszerzyła ofertę o 6-cylindrowy silnik OC13 zasilany skroplonym gazem ziemnym. Przy mocy 410 KM (302 kW) osiąga maksymalny moment obrotowy 2000 Nm już od 1100 obr/min.
Dzięki charakterystyce zbliżonej do silnika z zapłonem samoczynnym o tej
samej wielkości OC13 nadaje się do ciężkiego transportu długodystansowego – typowy 40-tonowy zestaw może pokonać bez tankowania do
1000 km, a przy dwóch zbiornikach LNG zasięg wzrasta do 1600 km.

S

„Do tej pory większość silników zasilanych gazem nie osiągała wystarczającej mocy lub ich gama była zbyt wąska, aby były użyteczne w ciężkich
zastosowaniach. Rozwiązaliśmy ten problem za pomocą własnego silnika,
który zapewnia redukcję poziomu emisji CO2, zwiększając jednocześnie
zyski klienta” – mówi Johan Mühlbach, menedżer produktów zasilanych
gazem w Scania Trucks.
(KW)

BOSCH I NIKOLA
W SŁUŻBIE
TECHNOLOGII
merykańska firma Nikola Motor Company współpracuje z firmą Bosch, wspólnie
rozwijając napęd bazujący na wodorowym ogniwie paliwowym oraz silnikach elektrycznych montowanych w osiach ciężarówek
Nikola One i Nikola Two.
Nikola One i Nikola Two mają wejść do seryjnej
produkcji do roku 2021. Napędzane są przez silniki elektryczne o mocy ponad 1000 KM i momencie obrotowym 2700 Nm, co pozwala na uzyskanie
osiągów dynamicznych przewyższających wszystkie dostępne obecnie ciągniki siodłowe z silnikami Diesla, a przy tym są wolne od emisji. Sercem ciężarówek jest elektryczny układ napędowy,
tworzony wspólnie przez Nikola Motor Company

© Bosch

A

i Boscha. Celem obu firm jest opracowanie układu
o bardzo wysokich parametrach technicznych,
a zarazem nie ustępującego tradycyjnym napędom
pod względem całkowitych kosztów wytwarzania.
Bosch pracuje też nad rozwiązaniem e-osi, która
jest skalowalną, modułową platformą, zawierającą w jednym zespole silnik, elektronikę sterującą i przekładnię i nadającą się do wszelkiego rodzaju pojazdów, od małych samochodów
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osobowych do lekkich ciężarówek. Firmy Nikola
i Bosch wykorzystają to know-how do stworzenia pierwszej na świecie e-osi do ciężarówek
z podwójnym napędem. Będzie ona korzystać ze
sprawdzonych rozwiązań Bosch i zostanie połączona z niestandardowym systemem ogniw paliwowych, opracowywanym wspólnie przez obu
partnerów. Również ogólne systemy sterowania
pojazdów Nikola będą tworzone na bazie oprogramowania i sprzętu Bosch.
(RP)

| BIZNES |

FUSO I TESLA
PREZENTUJĄ
ELEKTRYCZNE
CIĘŻARÓWKI
itsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), spółka córka koncernu Daimler, zaprezentowała na
targach Tokyo Motor Show model E-Fuso Vision
One – samochód ciężarowy segmentu ciężkiego
z napędem wyłącznie elektrycznym, osiągający zasięg do 350 km dzięki pojemności akumulatorów
wynoszącej 300 kWh. Pojazd ma 23 t dmc. i ładowność ok. 11 t. Przewidziany jest do transportu
dystrybucyjnego – regionalnego, miejskiego i podmiejskiego. Uruchomienie produkcji seryjnej nastąpi
w ciągu najbliższych czterech lat. Trwają natomiast
prace rozwojowe nad ekonomicznie opłacalnym
napędem elektrycznym dla ciężkich ciężarówek
dalekobieżnych.

M

a 200 tys. USD. Na nową ciężarówkę już składane
są pierwsze zamówienia. Koszt rezerwacji jednego
auta to 5000 USD.
Elektryczna Tesla Semi ma mieć bardzo duży zasięg operacyjny – do 500 mil (800 km). Jest to
możliwe dzięki doskonałym własnościom aerodynamicznym Tesli – współczynnik oporu aerodynamicznego wynosi tylko 0,36, podczas gdy np.
w przypadku Bugatti Chiron jest to 0,38. Kabinę
wyposażono w boczne wysuwane spoilery, które
zamykają szczelinę między ciągnikiem a naczepą.
Ciągnik rozpędza się do prędkości 60 mph (96 km/h)
w ciągu 5 s, a załadowany 36-tonowy zestaw z naczepą potrzebuje na to zaledwie 30 s.
Istotny jest również koszt jednostkowy – Elon
Musk deklarował, że przejechanie jednej mili kosztować ma średnio 1,25 USD, co w porównaniu
z konwencjonalną ciężarówką z silnikiem Diesla
wypada bardzo korzystnie (1,51 USD). Padła też
deklaracja o minimalnym przebiegu bez awarii
wynoszącym 1 mln mil (1,6 mln km).

Ze względu na ograniczony zasięg Tesla Semi
ma być samochodem wykorzystywanym przede
wszystkim w transporcie regionalnym. Gdyby jednak pojawiła się konieczność pokonania dłuższej
trasy, w ciągu 30 minut (to wymagana przepisami
federalnymi obowiązkowa pauza w czasie pracy
kierowcy) możliwe jest doładowanie akumulatorów pozwalające na przejechanie ok. 400 mil.
Sieć punktów ładowania Tesla Fast Chargers staje
się coraz gęstsza, gdyż korzystają z niej również
elektryczne samochody tego producenta.
Ciągnik Tesla Semi w konfiguracji 6×4 wyposażony jest w osie napędowe typu tandem z zawieszeniem pneumatycznym, za napęd odpowiadają 4 silniki elektryczne w piastach kół. Producent
deklaruje, że nawet w przypadku awarii dwóch
z nich samochód w dalszym ciągu będzie mieć
osiągi porównywalne z konwencjonalnymi odpowiednikami. Oś przednia ma zawieszenie niezależne poprawiające komfort jazdy. Blok akumulatorów został umieszczony za kabiną. (KW, DP)

„W przyszłości będziemy sprzedawać wszystkie
nasze pojazdy elektryczne pod marką E-Fuso –
nową marką produktową dla elektrycznych samochodów ciężarowych i autobusów” – zapowiada Marc Llistosella, prezes i dyrektor generalny
MFTBC.

© Tesla

© Daimler

Kilkanaście dni po targach w Tokio prezes firmy
Tesla Elon Musk przedstawił w Los Angeles nowy
produkt, jakim jest Tesla Semi, całkowicie elektryczny samochód ciężarowy segmentu ciężkiego
(Class 8). Pojazd ma trafić do produkcji seryjnej
w 2019 r., nabywcy zapłacą za niego między 150
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Nowoczesna
zbiórka śmieci
Dariusz Piernikarski
Wydajność, oszczędność paliwa, ekologiczność
i wysoka trwałość: takich cech oczekiwać będziemy
od ciężarowego samochodu komunalnego do zbiórki
odpadów. Nic więc dziwnego, że najnowsze trendy
konstrukcyjne w segmencie śmieciarek
odzwierciedlają te pożądane cechy.
Idealna zbiórka
śmieci: cicho, ekologicznie, choć niekoniecznie wydajnie, sortowanie
odpadków w zależności
od potrzeb…

doskonalenia, jakie możemy spotkać w samochodach do zbiórki
odpadów komunalnych, wprowadzane są po to, aby przede wszystkim
podnieść ich wydajność. Ważnym zagadnieniem z ekonomicznego, ekologicznego
i społecznego punktu widzenia jest również przystosowanie silników tych pojazdów do zasilania paliwami alternatywnymi lub bardziej całościowo – do stosowania
alternatywnych układów napędowych,
wśród których dominują układy hybrydowe spalinowo-elektryczne lub napędy
czysto elektryczne. Są również układy
hybrydowe spalinowo-hydrauliczne, ale
te spotykamy głównie w pojazdach wykorzystywanych na rynku północnoamerykańskim (o hybrydach hydraulicznych
pisaliśmy w nrze 1–2/2017). Hybrydyzacja i elektryfikacja zaczyna również
obejmować napęd układów hydraulicznych wykorzystywanych do obsługi urządzeń związanych z odbiorem i kompaktowaniem odpadów.
Ważnym zagadnieniem jest również
podnoszenie trwałości tych pojazdów,
zwłaszcza że ich warunki eksploatacji
wcale nie należą do najłatwiejszych,
biorąc pod uwagę dużą liczbę zatrzymań, ruszania z miejsca, hamowania
i rozpędzania oraz trudności w uzyskaniu stabilnej, normalnej temperatury pracy silnika i układu oczyszczania spalin.

Napędy podnoszą wydajność

© www.heil.com

Śmieciarki często mają powolny start,
opieszale ruszają z miejsca – można by
się zastanowić, czy gdyby te starty były
trochę szybsze, samochód mógłby pracować wydajniej? Wszystko zależy od
tego, jak szybko narasta moment obrotowy dostępny na kołach napędowych.
Pod tym względem zdecydowaną
przewagę mają układy hybrydowe spalinowo-elektryczne czy też czysto elektryczne, gdyż w obu przypadkach podczas ruszania moment doprowadzany
na koła generowany jest przez silnik
elektryczny. Charakterystyka przebiegu
momentu generowanego przez silnik
elektryczny jest idealna do zastosowań
trakcyjnych – maksymalna wartość jest
uzyskiwana w zakresie niskich pręd-
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Działając w ramach brytyjskiego projektu
na śmieciarkę elektryczną (Electric Refuse
Collection Vehicle Project), firma Magtec
pokazała na targach Cenex LCV 2017
pierwszą na rynku brytyjskim śmieciarkę
elektryczną zbudowaną na bazie modelu
Mercedes-Benz Econic. Ten 26-tonowy
pojazd został wyposażony w nowo opracowaną konfigurację napędu elektrycznego
i elektrycznych siłowników hydraulicznych
do sprężarek i podnośników koszowych.
Pojemność baterii pozwala na pracę na
dwóch zmianach bez konieczności ładowania w ciągu dnia. Pełne testy we flocie
przewidziano w roku 2018

reklama
kości obrotowych, co ułatwia ruszanie z miejsca, szybkie rozpędzanie, podjazdy pod wzniesienia oraz pokonywanie przeszkód. Z kolei przy wysokich prędkościach obrotowych (normalna jazda) moment obrotowy maleje. Ważną i korzystną
cechą z punktu widzenia właściwości elektrycznego lub hybrydowego układu napędowego jest również duży zakres rozpiętości maksymalnego momentu – zmniejsza to wymagania
w zakresie mocy maksymalnej, pojemności akumulatorów
(a więc też i ich ciężaru). Istotny jest również minimalny czas
zwłoki między wciśnięciem pedału przyspieszenia a skutecznym rozpędzaniem pojazdu – im jest on krótszy, tym rośnie
produktywność pojazdu.

Im ciszej, tym wydajniej
Sposobem na znaczne podniesienie wydajności zbiórki odpadów może być redukcja poziomu hałasu generowanego
przez śmieciarki. Obowiązujące lokalnie rozporządzenia w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu mogą skutecznie zapobiec odbiorowi śmieci w określonych porach przez głośniejsze śmieciarki. Gdyby się udało wyeliminować ten hałas,
pojazdy mogłyby pracować w większym oknie czasowym,
a tym samym wydajniej. Z kolei obecne we flocie śmieciarki
napędzane elektrycznie są ciche, mogą więc wyruszać do
pracy wcześnie rano lub późno w nocy, działając poza godzinami dozwolonymi dla pojazdów napędzanych klasycznie silnikami Diesla.
Częściowym rozwiązaniem problemu hałasu może być wykorzystanie samochodów z napędem hybrydowym. Śmieciarka, jadąc z niewielką prędkością – a takie zazwyczaj rozwijane są podczas przejeżdżania pomiędzy kolejnymi punktami
odbioru odpadów – porusza się napędzana przez silnik elektryczny. Silnik spalinowy jest wyłączony lub pracuje na biegu
jałowym, generując mniejszy hałas niż podczas napędzania pojazdu. Opuszczenie obszaru odbioru odpadków, a tym samym
zwiększenie prędkości jazdy, oznacza przejście na napęd spalinowy. Dodatkową opcją może być wykorzystanie energii
elektrycznej do pompy zasilającej układy hydrauliczne zabudowy. W tym przypadku można wykorzystać nawet konwencjonalne akumulatory kwasowe.
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Pierwsze śmieciarki zbudowane na podwoziu
Volvo FM z napędem hybrydowym trafiły na testy
do klientów już w 2008 r., oszczędności w zużyciu
paliwa sięgały 30%. W tych pojazdach hybrydowy
był również napęd hydrauliki zabudowy

© Volvo Trucks

© LADOG-Fahrzeugbau und Vertriebs-GmbH

© D. Piernikarski

W 2017 r. Volvo testowało śmieciarki autonomiczne, które chociaż wyposażone są w napęd
konwencjonalny, to poruszając się w pewnych
obszarach bez kierowcy, pozwalają na bardziej
efektywną zbiórkę odpadów

Hybryda dobra na wszystko?
Przed podjęciem decyzji o zakupie
hybrydowej śmieciarki konieczna jest
wnikliwa ocena tego, czy inwestycja ta
się opłaci, czy może raczej po jakim czasie się zwróci. Każda trasa odbioru jest
nieco inna, również każdy operator zajmujący się zbiórką odpadów działa według nieco innych zasad. Istotne jest
również to, czy odbierane śmiecie mają
charakter typowo przemysłowy („instytucjonalny”), czy może raczej – typowo
komunalny („mieszkaniowy”).
W tym pierwszym przypadku trasa
przejazdu najprawdopodobniej pozwalać
będzie na rozwinięcie większych prędkości jazdy, mniej będzie zatrzymań,
możliwe również będzie uzyskanie lepszej ekonomiki paliwowej. W drugim
przypadku jazda po gęsto zasiedlonych
dzielnicach mieszkalnych odbywać się
będzie ze znacznie niższymi prędkoś-

ciami, więcej będzie również zatrzymań
i trudniejsze stanie się uzyskanie korzystnego wyniku w zakresie ekonomiki
spalania. Porównując obie trasy: „instytucjonalną” i „mieszkaniową” pod kątem
wykorzystania do ich obsługi śmieciarki
hybrydowej, zauważamy, że pracując na
trasie „instytucjonalnej”, nie uzyska się
tak dużych oszczędności w zużyciu paliwa w porównaniu z napędem konwencjonalnym silnikiem Diesla (mniej zatrzymań, wyższa średnia prędkość jazdy),
jednakże w ciągu roku pojazd ten pokona
z pewnością większy dystans. Z kolei
wysłanie śmieciarki hybrydowej na trasę
„mieszkaniową” stwarza doskonałe warunki do maksymalnego wykorzystania
korzyści wynikających z obecności hybrydowego układu napędowego (dużo
zatrzymań, pełne wykorzystanie jazdy
w trybie elektrycznym). Ze względu na
mniejszy przebieg roczny i tym samym
mniejszą całkowitą ilość spalonego pa-
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Opracowany w ramach projektu ELAAN hybrydowy samochód komunalny LADOG T-1250 został wyposażony w baterię akumulatorów oraz
ogniwo paliwowe jako przedłużacz zasięgu

liwa nakłady poniesione na zakup hybrydowej śmieciarki mogą zwrócić się po
nieco dłuższym czasie niż w przypadku
operowania na trasie „instytucjonalnej”.
Niezależnie jednak od wyboru trasy korzyści z zastosowania hybrydowego napędu spalinowo-elektrycznego wynikają
również z szerokiego zakresu efektywnych cykli pracy.

Więcej opcji alternatywnych
Najpopularniejsze paliwo alternatywne, czyli sprężony gaz ziemny (CNG),
zdecydowanie zbyt powoli zyskuje na
popularności we flotach komunalnych.
Producenci mają w ofercie silniki zasilane CNG, zasięg operacyjny pozwala
na efektywne wykorzystanie CNG do
działań w warunkach miejskich, bilans

| TECHNIKA |
Chińska firma BYD – największy na świecie producent autobusów elektrycznych – wprowadziła
w 2017 r. na rynek amerykański pierwszą swoją
śmieciarkę klasy 8: ładowność wynosi 10 t,
zasięg operacyjny to ok. 120 km

© NGT News

za napęd samej śmieciarki, jak i jej instalacji hydraulicznej. Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania samochodów elektrycznych to obniżone koszty
paliwa, mniejszy zakres prac obsługowych
oraz lepsze środowisko pracy dla kierowców, personelu obsługi i rezydentów
dzięki eliminacji silników spalinowych.
kosztów również przemawia za stosowaniem tego paliwa. Głównym czynnikiem
hamującym wzrost popytu jest ułomna
struktura tankowania oraz nieobecność
racjonalnych programów pomocowych
pozwalających na chociażby częściową
rekompensatę kosztów związanych z zakupem droższego pojazdu czy budową
przyzakładowej sprężarkowni pozwalającej na uzupełnianie zbiorników. Jeszcze bardziej niekorzystnie wygląda kwestia wykorzystania gazu skroplonego LNG.

Niektórzy producenci mogą już zaoferować pojazdy przeznaczone do zbiórki
odpadów napędzane energią elektryczną
– rozwiązania te na razie wykorzystywane są w coraz większym zakresie jedynie na rynku północnoamerykańskim.
W przypadku pojazdów ciężkich, o ładowności rzędu 9 t, zasięg operacyjny
sięga typowo 100 km. Samochody te
wyposażone są w baterie akumulatorów
stanowiące źródło energii zasilające zarówno silniki elektryczne odpowiadające

reklama

Trwałość ma znaczenie
Zakup pojazdu przeznaczonego do
zbiórki odpadów to spora inwestycja
o wydłużonym okresie zwrotu. Nie dziwi
zatem, że firmy odpowiadające za eksploatację śmieciarek przychylnie patrzą
na innowacje wprowadzane przez producentów, które ukierunkowane są na
zwiększenie trwałości eksploatacyjnej
tych maszyn – zarówno samych podwozi,
jak i ich zabudów.
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Na ulicach Barcelony można obecnie spotkać
elektryczną śmieciarkę Urbaelectric opracowaną przez firmę Urbaser na bazie modelu
Iveco Stralis. Akumulatory śmieciarki ładują się
do pełna w 5 godzin, zasięg operacyjny pojazdu
to 100–130 km, za napęd odpowiada zespół
trakcyjny Siemens

Udoskonalona technologia cylindrów
(siłowników) hydraulicznych, elektroniczne systemy sterujące oraz zastosowanie stali wysokiej jakości przedłużyły
cykl życia urządzeń do usuwania odpadów. Metody sterowania proporcjonalnego i bardziej wydajne układy hydrauliczne to rozwiązania, które stały się
standardowym elementem każdego pojazdu, a pozwalają np. na obniżenie temperatury pracy, zwiększają wydajność
i eliminują wysokie koszty konserwacji.
Wyeliminowanie uciążliwych w obsłudze
czy nietrwałych komponentów, jak np.
przełączniki zbliżeniowe, czy rozmieszczenie poszczególnych komponentów
układów tak, aby ich obsługa (w serwisie) zmniejszała czas przestoju i koszty
operacyjne. Obecnie typowa śmieciarka
w zależności od zastosowania i całkowitej
liczby cykli pracy może działać efektywnie nawet ponad 10 lat.
Odzysk energii hamowania – typowy
dla napędów hybrydowych (elektrycznych
i hydraulicznych) – wydłuża trwałość
elementów układu hamulcowego i jednocześnie zwiększa zasięg operacyjny
samochodu. Wydłużeniu ulega również
trwałość eksploatacyjna akumulatorów.
Jeśli w dużych flotach pojazdów komunalnych śmieciarki eksploatowane są
przez okres 7–10 lat, to w przypadku pojazdów hybrydowych czy elektrycznych
trwałość akumulatorów jest na tyle duża,
że nie będą one wymagać wymiany.
Innowacją, na którą warto zwrócić
uwagę, jest również uruchamianie układów hydraulicznych tylko „na żądanie”
– obecność systemów wykrywania ładun-

ku pozwala na użycie układów hydraulicznych tylko wtedy, gdy są one potrzebne
(nie ma pracy jałowej, bez obciążenia).
Zmniejsza to zużycie energii pobieranej
przez napęd pompy hydraulicznej, oszczędzana jest również energia elektryczna
i maleje zużycie układu hydraulicznego.
Co prawda niektóre systemy hydrauliczne „na żądanie” zwiększają zużycie
paliwa, ale jeśli są stosowane w śmieciarkach elektrycznych, oszczędzają energię i umożliwiają zwiększenie zasięgu.

szczególnie baterii akumulatorów. Jednocześnie istotna jest trwałość, osiągi
i roboczy zasięg pojazdu odpowiadające
potrzebom branży (w zakresie porównywalnym z parametrami samochodów
z napędem konwencjonalnym).
Ponieważ komunalne pojazdy użytkowe i robocze wykorzystywane m.in. do
usuwania odpadów, czyszczenia i oczyszczania ulic wymagają dynamicznego
układu napędowego, w napędzie elektrycznym niezbędny jest bardzo wydajny
system magazynowania energii, trwały
i szybko ładowany. Najnowsze rozwiązania w tym zakresie wykorzystują jednocześnie system akumulatorów z ogniwem
paliwowym, które działa jako bezemisyjny przedłużacz zasięgu.

Akumulatory to podstawa
Decydujące zalety napędów elektrycznych to ich lokalnie zerowa emisja
i znacznie niższy poziom generowanego
hałasu. Cechy te są szczególnie przydatne
w przypadku pojazdów komunalnych,
które są wykorzystywane w centrach
miast, w tym w strefach dla pieszych.
W pewnym sensie to branża komunalna
dyktuje wymagania wobec napędów elektrycznych i wytycza najważniejsze kierunki ich rozwoju. Przedłużacze zasięgu,
akumulatory, elektronika mocy i silniki
są projektowane i badane w oparciu o typowe profile obciążenia dla pojazdów
komunalnych, a także zestrojenie poszczególnych komponentów tworzących
układ napędowy i one same są optymalizowane pod kątem eksploatacji w cyklach roboczych typowych dla pojazdów
komunalnych.
Istotne jest, aby osiągnąć jak najkrótsze czasy ładowania akumulatorów,
zwartą i lekką konstrukcję poszczególnych komponentów układu – dotyczy to

16 | LISTOPAD 2017 | Transport – Technika – Biznes

Summary
Improvements in municipal waste
collection vehicles are introduced to
primarily improve their efficiency.
The second important issue is durability, because the operating conditions are not at all the easiest, considering the large number of stops
and starts, braking and acceleration,
as well as difficulties in obtaining
stable, normal operating temperature of the engine and exhaust gas
aftertreatment system. More and
more vehicles rely on alternative fuels. Diesel-electric or purely electric hybrid drives are becoming more
popular.
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Rusza Giełda Grupy DBK
Serwis z ogłoszeniami motoryzacyjnymi – Giełda Grupy DBK – został
uruchomiony. To nowe miejsce w Internecie, w którym klienci znajdą
wiele ofert pojazdów dostępnych w sieci sprzedażowej Grupy DBK.

iełda Grupy DBK to serwis motoryzacyjny, za pomocą którego użytkownik
może zakupić nowe i używane pojazdy
dostawcze, naczepy oraz używane samochody
ciężarowe. Starannie wybrane pojazdy pochodzą
ze sprawdzonych źródeł – nowe z sieci dealerskiej
Grupy DBK, natomiast egzemplarze używane
z punktów sprzedaży DBK Used. Podlegają tam
dokładnym badaniom technicznym w autoryzowanych serwisach. Klienci korzystający z portalu
otrzymują gwarancję bezpiecznych zakupów oraz
przejrzyste warunki handlowe, które są prezentowane w każdej z opublikowanych ofert.
„Tworząc Giełdę, kierowaliśmy się potrzebami
naszych klientów – tłumaczy Beata Dębska, dy-

rektor marketingu Grupy DBK. – Wielu z nich dokonuje decyzji zakupowych w Internecie. Serwis
aukcyjno-sprzedażowy stwarza nam dodatkowe
możliwości dotarcia do osób, które chcąc dokonać zakupu pojazdu, pierwsze kroki kierują do wyszukiwarki Google, przeglądając interesujące ich
oferty. Stąd też postanowiliśmy uruchomić kolejny
kanał sprzedaży, Giełdę, w którym klienci będą mieli
dostęp do pojazdów oferowanych przez wiodącego
dealera z wieloletnim doświadczeniem”.
Interfejs serwisu ma wiele funkcji i jest przyjazny
dla użytkownika. Rozbudowana wyszukiwarka
umożliwia wybór pojazdu na podstawie wielu kryteriów. Sprzedaż pojazdów na Giełdzie jest prowadzona w dwóch trybach – licytacja oraz kup

teraz. Każdy z wystawionych na aukcję pojazdów
ma dokładny opis techniczny, zestawienie wyposażenia opatrzone zdjęciami wraz z informacją
o jego lokalizacji i sprzedawcy. Istotnym udogodnieniem jest kompleksowa obsługa transakcji. Serwis ma również swoją infolinię, dzięki której klienci
mogą otrzymać jeszcze więcej informacji na temat
korzystania z portalu czy też samej aukcji. Giełda
jest responsywna, zatem można ją z łatwością przeglądać na każdym urządzeniu mobilnym. Adres serwisu to https://gielda.grupadbk.com/.

Zdjęcie: © DBK

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2017 | 17

Hakowiec King na podwoziu
Renault Trucks D 10
W czasach coraz lepiej zorganizowanej gospodarki odpadami komunalnymi czy
przemysłowymi ważną rolę odgrywa właściwy dobór środków transportu, np.
w postaci hakowców. Szeroką gamę urządzeń tego typu produkuje firma King,
której oferta została w ostatnim czasie wzbogacona o pośredni model HZ 5.

prowadzenie do oferty hakowca
o udźwigu 5 t jest odpowiedzią na
liczne zapytania klientów o możliwość zakupu urządzenia pośredniego między powszechnie oferowanymi modelami o udźwigu 4,
7 i 8 t. Nowy hakowiec przeznaczony jest do
montażu na mniejszych podwoziach o dmc. 12 t
i może obsługiwać standardowe kontenery: KP5,
KP7 i KP10, a więc o pojemności od 5 do 10 m3.
Zaletą HZ 5 jest niska masa własna i relatywnie
duża moc załadunkowa. Ciężkie pojazdy są coraz
mniej chętnie wpuszczane do centrów miast, przybywa ograniczeń tonażowych, więc rośnie popularność lekkich, a zarazem zwrotnych pojazdów
do transportu kontenerów. Z uwagi na niewielki
wybór podwozi o dmc. 11,6 t idealną propozycją
dla 750-kilogramowego urządzenia hakowego
firmy King okazało się Renault Trucks D 10.

Renault Trucks D 10 o rozstawie osi 3500 mm ma zewnętrzny promień zawracania
wynoszący tylko 6850 mm,
co umożliwia sprawne podejmowanie i ustawianie kontenerów w trudno dostępnych
miejscach, np. ciasnej
zabudowie osiedli

Tytułowy król
Pojazd demonstracyjny ma krótkie podwozie i cechuje się dużą zwrotnością, dzięki czemu znakomicie radzi sobie w ciasnej miejskiej zabudowie
(zewnętrzny promień zawracania wynosi tylko
6850 mm). Z tyłu samochód ma zawieszenie
pneumatyczne, a więc tak, jak zazwyczaj życzą so-
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bie tego nabywcy. Kompletny pojazd ma 6,5 t
ładowności, co idealnie koresponduje z możliwościami zastosowanego urządzenia hakowego.
Urządzenie HZ 5 jest produkowane ze stali wysokogatunkowej, a sam hak z niskościeralnej. Firma
zapewnia, że na każdą dostawę materiału wydawany jest certyfikat. Konstrukcja stalowa ma ponadto bardzo dobre zabezpieczenie przeciwko-
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rozyjne – jest śrutowana, następnie malowana
epoksydową farbą podkładową oraz nawierzchniową farbą poliuretanową w jednym z kolorów
palety RAL. Wszystkie otwory w ramie zabudowy hakowej są wycinane laserowo, co gwarantuje bardzo dużą dokładność.
Standardowo urządzenie jest wyposażane w sterowanie z kabiny lub bezpośrednio przy pojeździe.
Istnieje jednak możliwość zastosowania dostępnego na życzenie sterowania zdalnego za pomocą
ergonomicznego pilota. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo pracy, ponieważ umożliwia dokładną obserwację procesu załadunku lub
rozładunku kontenera z dowolnego miejsca.
Hakowce często są wykorzystywane w warunkach
słabej widoczności – zimą we wczesnych godzinach porannych jest jeszcze ciemno. Dlatego urządzenie oferowane przez firmę King można wyposażyć w wydajne, a jednocześnie energooszczędne
oświetlenie LED. W opcji są też dostępne ledowe
lampki ostrzegawcze, montowane z tyłu pojazdu.
Każdy taki samochód jest wyposażany w skrzynkę
narzędziową i uchwyt na koło zapasowe za kabiną.
Producent zabudowy przewidział też możliwość
zamontowania z boku ramy drugiej skrzynki, przeznaczonej do przechowywania siatki wykorzystywanej do zabezpieczania ładunku. Oprócz urządze-

Podczas załadunku i rozładunku kontener
przesuwa się głównie po rolkach i w niewielkim stopniu po ślizgach, które są
wykonane ze stali Hardox

nia hakowego na takim podwoziu można jeszcze
zamontować żuraw zakabinowy. Pozwala on na
obsługę np. pojemników dzwonowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Kilka słów o marce
King jest firmą produkującą urządzenia hakowe oraz
przyczepy. Wytworzono już ponad ćwierć tysiąca
urządzeń, które zamontowano na podwoziach
prawie wszystkich marek. Firma współpracuje
z wieloma producentami podwozi ciężarowych,
takimi jak DAF, MAN, Scania, Volvo Trucks, Renault Trucks, Iveco, Mercedes-Benz, Isuzu oraz Mit-
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subishi Fuso. Stosowane obecnie metody montażu
produkowanych urządzeń stanowią gwarancję szybkości realizacji tego procesu i sprawnego wydania kompletnego pojazdu przyszłemu użytkownikowi. Nabywcy pochodzą nie tylko z kraju, ale także
z zagranicy, m.in. z Niemiec, Czech, Finlandii
i Szwecji – urządzenia hakowe King zdobyły już
uznanie klientów dzięki swojej wysokiej trwałości
w warunkach skandynawskich.
Jak zapewniają przedstawiciele firmy, w całym
procesie produkcji wykorzystywane są najlepsze
materiały i podzespoły. King zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę, która ma uprawnienia właściwych jednostek certyfikujących w zakresie produkcji urządzeń hakowych i przyczep. Zadowoleni
klienci chętnie wracają po kolejne urządzenia,
systematycznie przybywa też nowych nabywców.
Świadczy o tym duża pula realizowanych zamówień, opiewająca na kilkadziesiąt sztuk hakowców
rocznie.
Zdjęcia: © King
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Pojazdy do zbiórki odpadów
Piotr Muskała

ospodarka odpadami to jedno
z ważniejszych działań na rzecz
ochrony środowiska, podejmowanych powszechnie we współczesnym
świecie. Podstawowym działaniem związanym z gospodarką odpadami jest ich
segregacja, która powoduje również specjalizację transportu. Kiedyś wyróżniało
się zaledwie kilka rodzajów pojazdów
do zbiórki odpadów, tymczasem dziś
popularne „śmieciarki” można opisać,
wykorzystując co najmniej kilkadziesiąt
różnych parametrów decydujących o ich
zastosowaniu. Pojazdy do zbiórki odpadów dzielimy na dwa zasadnicze typy:
bezpyłowe (ze zbiornikami montowanymi
na stałe do nadwozia) oraz kontenerowe.
Szczegółowy podział obejmuje wiele kategorii śmieciarek, w obrębie których
można wydzielić kolejne ze względu na
wielkość, sposób załadunku itp.
Wszystkie wymienione rodzaje pojazdów do zbiórki odpadów występują
oczywiście w różnych kategoriach wiel-

© Daimler

W krajach rozwiniętych i rozwijających się stale rośnie produkcja i konsumpcja
wszelkich dóbr, a co za tym idzie zwiększa się ilość odpadów, które należy odebrać
i przetransportować w miejsce składowania bądź recyklingu.

Pojazdy przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych muszą być
bardzo zwrotne, by dotrzeć we wszystkie zakamarki miasta

kości. Bazę dla nich stanowić mogą pojazdy od najmniejszych dostawczaków aż
po kilkudziesięciotonowe samochody
ciężarowe.

Śmieciarki bezpyłowe
Na początek przyjrzyjmy się konstrukcji śmieciarek bezpyłowych, powszechnie stosowanych w odbiorze od-
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padów komunalnych i segregowanych.
Największym elementem konstrukcji jest
skrzynia ładunkowa, w której gromadzone są odbierane odpady. Wewnątrz
skrzyni ładunkowej najczęściej umieszczona jest tzw. płyta wypychowa, służąca
do wypychania zgromadzonych odpadów
podczas rozładunku, a także prasa, służąca do zwiększenia ilości odbieranych
odpadów poprzez redukcję ich objętości.
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Rodzaje pojazdów do wywozu odpadów *

© Schmidt Kommunal

Pojazd z załadunkiem przednim,
tzw. frontloader/frontliner, stosowany m.in. do zbiórki odpadów
komunalnych, przemysłowych
i surowców wtórnych

© FAUN

Pojazd z załadunkiem bocznym, tzw. sidepress, wykorzystywany m.in. do zbiórki
odpadów komunalnych
i surowców wtórnych

© Volvo

Pojazd z załadunkiem tylnym
typu Variopress, główne zastosowanie – zbiórka odpadów
komunalnych

W niektórych rozwiązaniach rozładunek odbywa się przez uniesienie jednej
ze stron skrzyni ładunkowej podobnie jak
w samochodach samowyładowczych –
w takim wypadku nie zawsze stosuje się
płytę wypychową. Do ładowni przylega
najczęściej wanna załadowcza (urządzenie przemieszczające przesypane z pojemnika odpady do wnętrza skrzyni ładunkowej). Ostatnim elementem jest
aparat zasypowy, pozwalający na podniesienie i przechylenie pojemników
i pobranie odpadów do ładowni. Rozmieszczenie poszczególnych elementów
decyduje o typie nadwozia śmieciarki
(patrz zestawienie). W większości przypadków napęd ruchomych elementów
realizowany jest za pomocą siłowników
hydraulicznych, natomiast nowością jest
możliwość automatyzacji części pracy
oraz zaprogramowania trybów, co pozwala np. na zaimplementowanie funkcji automatycznego rozpoznawania pojemnika na odpady.

Pojazdy kontenerowe
© MUT Austria

Pojazd z załadunkiem tylnym
typu Rotopress, główne zastosowanie – zbiórka odpadów
komunalnych

© HEWEA

Pojazd kontenerowy –
bramowiec, stosowany
przede wszystkim do wywozu
odpadów budowlanych i wielkogabarytowych

© Daimler

© DAF

Pojazd kontenerowy
– hakowiec – do przewozu
kontenerów o dużej
objętości na różnego rodzaju
odpady, m.in. złom

Pozostałe pojazdy do zastosowań
specjalnych – do wywozu odpadów
medycznych, zużytego sprzętu RTV
i AGD, odpadów ciekłych, niebezpiecznych, pojazdy multimodalne
do wywozu kilku niemieszalnych
kategorii odpadów jednocześnie itd.

Pojazdy kontenerowe z pozoru wydają się proste, a niewtajemniczony obserwator z trudnością dostrzeże w tej
branży jakikolwiek rozwój. W końcu jest
to tylko typowy kontener i pojazd uzupełniony o dźwig hydrauliczny służący
do jego załadunku i rozładunku. Tymczasem w rzeczywistości okazuje się, że
bramowce i hakowce rozwijają się równie dynamicznie jak śmieciarki bezpyłowe. I tak np. żurawie do złomu zostały
standardowo wyposażone w zamki na
siłownikach oraz ogranicznik udźwigu
w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Dokładność i płynność operowania
urządzeniem zapewniają specjalne rozdzielacze. Dodatkowo załoga takiego pojazdu może liczyć na kabinę z elektrohydraulicznym rozdzielaczem, daszek,
podgrzewane siedzisko, sterowanie radiowe, światła robocze czy obracane hydraulicznie nogi. Wszystkie te nowinki znajdziemy m.in. w ofercie firmy HEWEA.
Podobne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy operatora
oferowane są w tzw. hakowcach, czyli pojazdach służących do przewozu dużych,
normatywnych kontenerów na odpady.
Hakowce, które znajdziemy w ofercie
renomowanych producentów, wyposaża

* Klasyfikacja za Remondis, źródło: http://www.remondis.pl/pl/rmpl/oferta/
systemy-zbiorki/pojazdy/, wejście dn. 15.11.2017 zmodyfikowana
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Śmieciarka to idealne pole
do zastosowania ekologicznego napędu – hybrydowego
lub elektrycznego

© Daimler

Na rynku jest wielu producentów zabudów do wywozu odpadów, wybierając
zabudowę, warto zwrócić
uwagę na doświadczenie
producenta i oferowaną
przez niego jakość

© HEWEA

się m.in. w wewnętrzną lub zewnętrzną
blokadę kontenera sterowaną hydraulicznie. Zabezpieczenie tylnego zawieszenia przed przeciążeniem odbywa się
przez blokadę tylnego mostu lub tylną
rolkę podporową montowaną na tylnym
zwisie. Sterowanie zaś odbywa się pneumatycznie z kabiny oraz ręcznie z zewnątrz z lewej strony pojazdu.
Podobnie jak w śmieciarkach bezpyłowych także w pojazdach kontenerowych jest możliwość automatyzacji
pewnych czynności obsługowych oraz
zastosowania różnego rodzaju czujników, jak choćby tych zapobiegających
przeładowaniu bądź złemu rozkładowi
ładunku w kontenerze. Podobne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i komfortu stosuje się również w kontenerowcach bramowych.
Centrum sterowania
współczesną śmieciarką

Bogato wyposażona

© FAUN

Efektywność oraz komfort pracy załogi pojazdu do odbioru odpadów znacznie
wzrasta, jeśli wyposażymy go w zdobycze współczesnej techniki. Wśród aktualnych trendów w śmieciarkach możemy
znaleźć m.in. systemy telematycznego
zarządzania flotą oparte na transmisji
GPS i GPRS oraz zestawie czujników
związanych z monitorowaniem odbieranych odpadów (m.in. czujniki zapełnienia zbiornika, wagi, czujniki mierzące
stężenie substancji niebezpiecznych itp.).
Standardem jest automatyka do obsługi mechanizmów załadowczo-wyładow-
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Specjalistyczny pojazd do zbiórki wszystkich rodzajów odpadów z warsztatów samochodowych, m.in. olejów, płynu chłodniczego i hamulcowego, filtrów, akumulatorów

czych, możliwość zdalnego sterowania
itp. W celu skrócenia czasu obsługi pojazdu mechanizmy załadowczo-wyładowcze wyposaża się w układy centralnego smarowania. Śmieciarkę można
również wyposażyć w wiele mniej lub
bardziej zaawansowanych technicznie
funkcji dodatkowych, począwszy od zasobników na worki foliowe do segregacji odpadów dla odbiorców, przez system
dezynfekcji i czyszczenia zbiorników na
odpady, a skończywszy na układach od-

bierających odcieki. Nieograniczone są
również możliwości konfiguracji śmieciarki – systemy załadowcze umożliwiają
odbiór odpadów z pojemników różnych
typów, wielkości itp.

Bezpieczeństwo i wygoda
Odbiór odpadów to niezbyt przyjemna, a także nie zawsze bezpieczna praca.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort
pracy załóg śmieciarek, ich producenci

reklama

zaczęli stosować czujniki pozwalające
na częściową automatyzację pracy śmieciarki. Jednym z wiodących producentów czujników wykorzystywanych przez
producentów śmieciarek jest niemiecka
firma Pepperl+Fuchs, specjalizująca się
w rozwiązaniach z zakresu automatyzacji w przemyśle. Producent ten proponuje czujniki ultradźwiękowe, charakteryzujące się wysoką odpornością
na zmiany temperatury, wstrząsy i drgania. Ciekawym rozwiązaniem są np. czujniki pozwalające na wykrywanie rozmiarów/typu pojemnika na śmieci. Czujniki
takie pracują, gdy pojemnik zbliża się do
śmieciarki, następnie po jego umieszczeniu automatycznie uruchamiają właściwy podnośnik. Dzięki temu ogranicza
się liczbę elementów sterujących, by
opróżnianie pojemników było szybsze
i bardziej efektywne.
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Autonomiczna
śmieciarka Volvo

© Volvo

jemnika czy też monitorują napełnienie
ładowni. Dzięki temu odbiór odpadów
odbywa się szybciej, efektywniej i bezpieczniej, jednocześnie z możliwością
redukcji liczby członków załogi. Kolejnym
krokiem będzie z pewnością autonomizacja śmieciarek, o czym mogą świadczyć pierwsze testy takich pojazdów, a to
wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo i ekonomię pracy. Pojazdy do
odbioru odpadów, podobnie jak autobusy miejskie, są również doskonałym
polem do pionierskich działań w zakresie elektryfikacji napędu – producenci
mają już w ofercie takie pojazdy, a popyt na nie stale rośnie.
Czujniki czuwają również nad bezpieczeństwem operacji podnoszenia i opróżniania pojemnika, tak aby podczas
opuszczania opróżnionego pojemnika
nie doszło do kolizji z przypadkowo znajdującym się pod pojemnikiem człowiekiem bądź uderzenia pojemnikiem w inne
obiekty. Kolejnym miejscem, w którym
znajdziemy czujniki, jest zbiornik pojazdu. W przypadku przepełnienia strefy
odbioru mogą wystąpić problemy z jej
opróżnieniem, w związku z tym, gdy
zbliża się moment napełnienia strefy,
czujnik ultradźwiękowy aktywuje prasę
hydrauliczną zamontowaną w pojeździe,
która przesuwa odpady do wnętrza zbiornika. Opomiarowanie zbiornika na odpady w połączeniu z systemem telematycznego zarządzania flotą daje możliwość
optymalizacji tras przejazdu śmieciarek.

Autonomizacja – pierwsze kroki
Ze względu na specyfikę pracy (stałe
trasy) śmieciarki stanowią dobre pole do
testów pojazdów autonomicznych. Taki
projekt wprowadziło Volvo Group i wspólnie z firmą Renova już testuje go na ulicach Sztokholmu. Autonomiczna śmieciarka wykorzystuje do pracy system GPS
oraz czujniki oparte na technologii Lidar.
Na obecnym etapie testów pojazd pracuje w dwóch fazach: nauki – gdy prowadzony przez kierowcę „uczy się” trasy,
a więc domów, przy których powinien się
zatrzymać, by odebrać odpady, przebiegu trasy itp., natomiast w kolejnej fa-

zie pojazd porusza się autonomicznie
(oczywiście pod okiem kierowcy, który
zareaguje w sytuacji kryzysowej). Także
kierowca i załoga nie będą musieli co
chwilę wychodzić i wchodzić do samochodu – mogą iść obok niego, a ten sam
będzie podjeżdżał w odpowiednie miejsca. Zdaniem przedstawicieli Volvo takie
rozwiązanie już wkrótce może pojawić
się w regularnej sprzedaży, jednak jego
zastosowanie będzie początkowo ograniczone wyłącznie do terenów zamkniętych, wyłączonych z publicznego ruchu
drogowego. Autonomiczne śmieciarki
w pierwszej kolejności pojawią się więc
na terenach np. zakładów przemysłowych, terminali lotniczych itp.

Quo vadis, śmieciarko?
Dynamiczny rozwój elektroniki i technologii bezprzewodowych nie ominął
również pojazdów do wywozu odpadów.
Rozwój śmieciarek jest mało spektakularny w kwestii designu i samych funkcji pojazdów ze względu na standaryzację kontenerów i pojemników, jednak
dostęp do nowych technologii sprawia,
że praca załogi współczesnej śmieciarki
staje się coraz bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Już dziś w nowoczesnych
śmieciarkach zestawy czujników czuwają nad zabezpieczeniem strefy podnoszenia i opuszczania pojemnika na śmieci,
procesem opróżniania pojemników bez
konieczności ręcznej interwencji, automatycznie wykrywają rozmiar i typ po-
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Summary
Vehicles for waste disposal change
visually to a small degree – it's a matter of standardizing different containers. However, the development
of electronics and wireless technologies has made the work of the garbage truck's crew safer and more
enjoyable than it was a few years
ago. In modern garbage trucks, the
sensors supervise the lifting and lowering zone of the garbage container,
the process of emptying the containers without the need for manual intervention, automatically detect the
size and type of the container or monitor the filling of the cargo space.
The next step will be the autonomy
of garbage trucks, as evidenced by
the first tests of such vehicles.
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Żółte bestie
Urządzenia do odśnieżania lotnisk produkowane przez norweską firmę Øveraasen
pracują m.in. na Grenlandii, na JFK w Nowym Jorku i w Bangda w Tybecie – najwyżej
położonym porcie lotniczym świata. W Polsce sprzęt Øveraasen jest wykorzystywany
przez służby utrzymania prawie każdego lotniska cywilnego i wielu wojskowych.

„Samolot na śliskiej nawierzchni zachowuje się mniej więcej tak jak samochód. Jest bardziej stabilny, ponieważ do
hamowania używa ciągu wstecznego silników, ma jednak nieporównywalnie
większą masę niż samochód, więc jeśli
już wpadnie w poślizg, to zdecydowanie
trudniej go z niego wyprowadzić. Dlatego
odśnieżanie drogi startowej, która stanowi najważniejszy element całej infrastruktury lotniskowej, to abc bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych”
– mówi Marcin Ciupa, kierownik działu
operacyjnego lotniska we Wrocławiu.

W Polsce
Na bezpieczeństwie się nie oszczędza,
więc porty lotnicze inwestują w najwyższej klasy sprzęt odśnieżający. Od kilku
lat szczególnie chętnie kupowane są maszyny Øveraasen, a największy bestseller to oczyszczarka lotniskowa RS 400.
Maszyna składa się z pługa śnieżnego,
szczotki do śniegu oraz dmuchaw powietrza i zamiatarki śniegu. Pług z przodu

Firma Øveraasen produkuje sprzęt do odśnieżania
od lat 20. ubiegłego wieku. Miała w swojej historii epizod produkcji urządzeń innego typu, m.in.
dla przemysłu aluminiowego. W połowie lat 80.
zarząd podjął strategiczną decyzję, by skupić się
wyłącznie na produkcji maszyn odśnieżających dla
lotnisk, dróg i kolei i to wyniosło firmę do światowej czołówki ekspertów w tej dziedzinie. Jednocześnie, od początku swojego istnienia aż do
teraz, Øveraasen pozostaje stosunkowo niewielkim przedsiębiorstwem rodzinnym. Zarządza
nim Thor Arve Øveraasen, trzecie pokolenie Øveraasenów. W firmie pracują też jego dzieci. Na
zdjęciu: jeden z pierwszych pługów wyprodukowanych przez Øveraasen, rok 1923.

usuwa większość śniegu z drogi, pozostały jest zdrapywany przez szczotki zamiatarki i odrzucany na bok przez dmuchawę z prędkością 140 m/s. Całość
sprzedawana jest razem z ciągnikiem
siodłowym – w Polsce jest to z reguły
Mercedes-Benz.
„Sama oczyszczarka jest napędzana
silnikiem Mercedes-Benz, więc dla ułatwienia eksploatacji dobieramy klientowi
ciągnik z silnikiem tego samego producenta. Silniki te spełniają też najnowsze

wymagania dotyczące emisji spalin” –
wyjaśnia Sławomir Kamiński, właściciel
firmy Integra, która jest w Polsce jedynym
dystrybutorem sprzętu norweskiej firmy.
W ciągu 10 lat Integra sprzedała 55
oczyszczarek RS 400 Øveraasen.
Użytkownicy cenią w norweskich maszynach dobrą jakość wraz z niskimi
kosztami eksploatacji. Chodzi tu nie tyle
o zużycie paliwa, ile o jakość elementów
hydrauliki siłowej i trwałość szczotek
oczyszczarek.
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Wszystko w rodzinie od ponad 100 lat
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Największy pług wirnikowy świata, model
TV 2200. W godzinę zgarnie 12 000 t śniegu
i odrzuci go na odległość 35 m

„Szczotki wykonane są ze stali lub
specjalnego poliestru. Wiele zależy oczywiście od warunków, w jakich pracują,
czy np. oczyszczają puch śniegowy, czy
też śnieg mokry, zbity albo zlodowaciały
i od tego, jak mocno kierowca dociska je
do podłoża. Można jednak oszacować, że
wytrzymują przeciętnie około 120 roboczogodzin” – mówi Sławomir Kamiński.
Od kilku lat w sprzedaży jest nowa
generacja oczyszczarek, w których norwescy konstruktorzy skupili się w dużej
mierze właśnie na wzmocnieniu systemu
oczyszczania i pełnej automatyzacji regulacji szczotek. Napęd dostosowano do
normy Stage IV/Euromot 4, a przy okazji
zaprojektowano nowy kształt pokrywy
silnika. W nowej wersji Performance
Line wykonana została z kompozytu
włókna szklanego, a jej futurystyczny,
opływowy design nagrodzono bardzo
prestiżową norweską nagrodą.
W ofercie klienci znajdą też mniejszy model RS 200 z mniejszym silnikiem
(moc 280 kW/380 KM w porównaniu
z 320 kW/435 KM w modelu RS 400)
i mniejszą szerokością roboczą szczotki
(3,6 m w porównaniu z 5,5 m w modelu
RS 400).

Na świecie
W 2018 r. swoją premierę mieć będzie oczyszczarka zbudowana na bazie
RS 400, ale w pełni autonomiczna.
„Wystarczy nacisnąć zielony guzik,
a sama wyjedzie z garażu, sama rozpozna temperaturę, warunki pogodowe,
rodzaj i grubość warstwy śniegu, odśnieży zarówno pas startowy, jak i drogi
dojazdowe, a na koniec wróci do garażu.
Będzie pracować w najtrudniejszych dla
człowieka warunkach fatalnej widoczności i dużych opadów śniegu” – mówi
Thor Arve Øveraasen, właściciel firmy.
Na miejsce testów wybrano lotnisko
w Bodø w północnej Norwegii, tuż za kołem podbiegunowym. W marcu 2018 r.
odbędzie się publiczny pokaz możliwości
autonomicznej oczyszczarki. Produkować
ją będzie Yeti Snow Technology – odrębna
firma powstała z połączenia firm Øveraasen, która odpowiada za kwestie techniczne, i Semkon – dostawcy oprogramowania.

TV 1000 – drobniejsza siostra TV 2200
z kabiną kierowcy
na wysięgniku
hydraulicznym

Po fazie testów, jeśli autonomiczna
oczyszczarka sprawdzi się, zostanie podpisany kontrakt na dostawę kilkudziesięciu pojazdów dla Avinora, norweskiego
operatora linii lotniczych. Zainteresowanie całego świata ma zapewnione, bo
koszty wyszkolenia operatora ciężkich
pojazdów wykorzystywanych do oczyszczania dróg lotniska są ogromne, a procedura bardzo długa.
„Rekrutujemy do tej pracy wyłącznie
osoby z prawem jazdy kategorii C+E.
Przez około dwa lata nowy pracownik
uczy się obsługi maszyn, techniki jazdy,
techniki odśnieżania oraz komunikacji
z innymi służbami na lotnisku. W kolumnie pojazdów oczyszczających drogę startową jeździ w środkowych pojazdach –
pojazdami na czele i na końcu kolumny
zawsze kierują najbardziej doświadczone
osoby. Na koniec zdaje egzamin organizowany przez producenta danego sprzętu. Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej uważany jest za
samodzielnego kierowcę – operatora”
– opowiada Marcin Ciupa.

26 | LISTOPAD 2017 | Transport – Technika – Biznes

W Polsce
Na potrzeby naszych portów lotniczych
Integra promuje kompaktową oczyszczarkę RSC 250. Przeznaczona jest do
oczyszczania płyt postojowych oraz dróg
kołowania. Sprawdza się również, pracując z całą kolumną oczyszczarek na drodze startowej. Charakteryzuje się krótkim
rozstawem osi oraz napędem 4×4 i tylną
skrętną osią.
„Nazwa »kompaktowa« odnosi się nie
tylko do gabarytów. Chodzi też o możliwość wykorzystania oczyszczarki jako
polewaczki środków płynnych z zamontowanym zbiornikiem na płyny oraz systemem dysz spryskujących” – podkreśla
Sławomir Kamiński.
Drugi produkt, którym interesują się
nasze służby utrzymania lotnisk, to samojezdny pług wirnikowy TV 1000. Wykorzystuje się go do zbierania tzw. warkocza śniegu, który zostaje na poboczu
odśnieżonego pasa. Radzi sobie z warstwą o grubości nawet 2 m. Pług odrzuca
go na odległość kilkudziesięciu metrów
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z wydajnością ponad 6000 t/h. Pojazd ma
dwa silniki wysokoprężne o łącznej mocy
736 kW/1000 KM, które zapewniają zasilanie napędu i wirnika. Mimo ogromnej mocy pług pracuje z taką samą prędkością roboczą jak reszta kolumny, na
którą składają się oczyszczarki i zraszarki spryskujące nawierzchnię pasa
preparatem odmrażającym.
Ponieważ TV 1000 to maszyna „do
zadań specjalnych”, wyposażono ją w kabinę na wysięgniku hydraulicznym, którą
kierowca może przesuwać do przodu i do
tyłu, aby zapewnić sobie optymalną widoczność. Użytkownicy chwalą również
sobie łatwy dostęp do komory silnika i innych punktów serwisowych w pojeździe.

Flagowy produkt
Øveraasen, oczyszczarka RS 400. Firma otrzymała prestiżową nagrodę za
jej opływową konstrukcję
wykonaną z kompozytu
włókna szklanego

Na świecie

Kilka pojazdów TV 1000 kupiła niedawno duńska armia. Pługi eksploatowane są na północy Grenlandii, gdzie odśnieżają w jednostce drogi startowe przez
365 dni w roku.
„U nas przydadzą się w największych
portach lotniczych z ogromną liczbą połączeń, na których możliwe są duże opady
śniegu, czyli w Warszawie, Krakowie,
Gdańsku i Katowicach” – uważa Sławomir Kamiński z Integry.

Największe światowe porty lotnicze
korzystają z gigantycznej wersji pługa
wirnikowego Øveraasen TV 2200. 38-tonowa maszyna robi wrażenie samym wyglądem, jest długa na ponad 11 m, wysoka
na prawie 4,5 m i szeroka na 3,4 m. Napędza ją silnik Mercedes-Benz OM 502 LA,
a wirnik – silnik MTU z serii 2000, każdy
o mocy ponad 736 kW/1000 KM. Dzięki
nim pług przerzuca do 12 000 t śniegu na
godzinę. To w przeliczeniu 2 t na sekundę.
Nic dziwnego, że operatorzy z lotniska we
Frankfurcie nazywają go „żółtą bestią”.

Zdjęcia: © Øveraasen
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Lider sprzedaży
pojazdów kanalizacyjnych
Firma Pojazdy Komunalne
GAMON zajmuje się produkcją
pojazdów do czyszczenia
kanalizacji. Spółka specjalizuje się
w produkcji niszowych, bardzo
wymagających pod względem
konstrukcyjnym, urządzeń.

a życzenie klienta konstruktorzy firmy
są w stanie zaprojektować, wykonać
i zamontować na dowolnym podwoziu
ciężarowym specjalne urządzenie służące do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji, czyszczenia wpustów i studzienek ulicznych oraz transportu nieczystości płynnych. Montaż firmowych
urządzeń możliwy jest na każdym podwoziu ciężarowym wiodących marek, takich jak MAN, DAF,
Volvo, Mercedes-Benz, Iveco czy Renault.
Trzeba dodać, że proces projektowania i produkcji każdego urządzenia przebiega według ściśle
określonych norm. Dopracowany projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta
oraz późniejsze staranne wykonanie na poszczególnych etapach produkcji (jak obróbka metalu,
spawanie i lakierowanie) sprawiają, że produkty
firmy GAMON cechują się wysoką jakością wykonania i przemyślanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. To z kolei wpływa na to, że mogą się równać z produktami zagranicznych konkurentów.

Samochód z pneumatycznie przesuwną przegrodą do czyszczenia
kanalizacji z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości
płynnych. Zabudowa ze zbiornikiem o pojemności 8500 l została
zamontowana na podwoziu Renault Trucks C P4×2 E6

Rozwój i ekspansja
Firma Pojazdy Komunalne GAMON prężnie się
rozwija i jest liderem sprzedaży pojazdów asenizacyjnych i kanalizacyjnych w Polsce. Jej produkty dostępne są nie tylko na rodzimym rynku,
ale również w innych krajach europejskich. Do tej
pory spółka nawiązała współpracę z kontrahentami z takich krajów, jak Litwa, Łotwa, Wielka Brytania i Niemcy.
Dążąc do systematycznego rozwoju i aby sprostać wymaganiom rynkowym firma wdrożyła nowoczesny system planowania produkcji. Dzięki
niemu możliwe stało się zwiększenie efektywności prowadzonych przez nią działań.
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Przedsiębiorstwo zatrudnia wykwalifikowanych
konstruktorów, montażystów i spawaczy. Ma
własne nowoczesne biuro konstrukcyjne i prowadzi serwis wszelkich zabudów asenizacyjnych
i kanalizacyjnych również innych producentów. Ponadto Pojazdy Komunalne GAMON oferują swoim
klientom usługę wynajmu krótko- i długoterminowego.
Trzeba też dodać, że pojazdy marki GAMON można
z bliska obejrzeć na wielu imprezach wystawienniczych oraz branżowych konferencjach i targach
wodno-kanalizacyjnych zarówno w kraju, jak i za
granicą. W czasie ich trwania pracownicy firmy
chętnie dzielą się wiedzą na temat szczegółów
technicznych każdego z nich.
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Zabudowa PCK8 na podwoziu MAN TGM 18.290
4×2 BL do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji,
zaprezentowana na tegorocznych targach POL-ECO
System. Model ze zbiornikiem na komorę wody
czystej (o pojemności 4000 dm3) i osadu (4500 dm3).
W skład układu wysokociśnieniowego wchodzi hydraulicznie sterowany bęben główny z wężem DN25
o długości 120 m, bęben pomocniczy z wężem DN13
o długości 60 m oraz wysokociśnieniowa pompa
wody o wydajności 345 l/min

Nowy zakład
Pojazdy Komunalne GAMON rosną w siłę z roku
na rok. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju firmy
jest budowa nowego zakładu produkcyjnego,
który powstaje w Konstantynowie Łódzkim na
terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nowy obiekt, którego koszt budowy szacowany
jest na ok. 13 mln zł, zostanie wyposażony w nowoczesny, zmodernizowany park maszynowy.
Poddane usprawnieniu zostaną zatem procesy

technologiczne, a także te dotyczące zarządzania
produkcją, sprzedażą i logistyką. Aktualnie firma
kompletuje zamówienia na rok 2018 – pojazdy te
zostaną wyprodukowane już w nowym zakładzie
produkcyjnym.

Historia powstania
Pojazdy Komunalne GAMON to firma z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw. Jej korzenie
sięgają lat 80. XX w., gdy w Rybniku powstała
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firma POLCAB świadcząca usługi w transporcie
międzynarodowym. Działalność POLCAB została
w 2004 r. rozszerzona o sprzedaż maszyn budowlanych, a pięć lat później – w 2009 r. – wprowadzono dodatkowe usługi wynajmu sprzętu budowlanego. W 2012 r. firma rozpoczęła współpracę
z Wytwórnią Urządzeń Komunalnych (WUKO) w zakresie sprzedaży i serwisowania produkowanych
przez nią pojazdów. Na bazie zdobytego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w 2014 r. powstała firma Pojazdy Komunalne GAMON, działająca jako spółka córka firmy POLCAB. Siedziba
spółki mieści się w Rybniku, a oddział produkcyjny w Łodzi.
Zdjęcia: © Pojazdy Komunalne GAMON
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Arocs gotowy
na wszystko
Dariusz Piernikarski
Arocs Performance Days (Dni Wydajności
Arocsa) – pod takim hasłem w połowie
listopada odbyły się terenowe pokazy
samochodów budowlanych Mercedes-Benz.
Główny bohater Mercedes-Benz Arocs
pojawił się niemal we wszystkich swych
możliwych konfiguracjach. Z terenem
zmierzyły się również modele Actros
oraz Fuso Center 4×4.

ransport budowlany to segment
bardzo wymagający – zarówno
ten najcięższy, związany z jazdą
w terenie i przewożeniem ładunków
o bardzo niszczącym oddziaływaniu na
zabudowę i podwozie, jak i ten teoretycznie łatwiejszy, realizowany głównie
po drogach utwardzonych, związany np.
z zaopatrzeniem placu budowy. Dobra
znajomość warunków eksploatacji i pojawiających się obciążeń pozwala na odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji
samochodu budowlanego i optymalizację
jego szczegółów konstrukcyjnych oraz
wyposażenia pod kątem konkretnego
obszaru zastosowań.

Pięć warunków koniecznych
Jakie warunki decydują o sukcesie
producenta jako dostawcy samochodów
budowlanych? Odpowiedź wydaje się
stosunkowo prosta. Przede wszystkim
jest to doświadczenie w branży, bogate
portfolio produktowe, osiągi i wytrzymałość pojazdów, efektywność eksploatacji.
Producent pojazdów budowlanych,
aby liczyć się w branży, musi mieć możliwość zaproponowania wielu różnorodnych rozwiązań, dobrze dopasowanych
do poszczególnych sektorów transportu
budowlanego – oczekiwania użytkow-
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ników w nich działających mogą być
krańcowo różne. Po jednej stronie skali
można umieścić ciężką wywrotkę kopalnianą pracującą w ekstremalnych warunkach terenowych i przy maksymalnych
obciążeniach i z rzadka (jeśli w ogóle) wyjeżdżającą na drogi publiczne lub wieloosiowy ciągnik siodłowy łączony z naczepami niskopodwoziowymi, pracujący
w zestawach o dmc. do 250 t. Zupełnie
inne wymagania musi spełnić np. betonomieszarka lub samochód z zabudową
skrzyniową i żurawiem, w przypadku
których niska masa własna oraz dobre
właściwości manewrowe mogą decydo-

Arocs występuje w wersjach
2-, 3- i 4-osiowych z napędem
na część kół lub wszystkie koła.
Producent oferuje wiele wersji
silnikowych. Silnik OM 470
(10,7 dm3) w najsłabszej wersji
ma moc 240 kW (326 KM) i moment obrotowy 1700 Nm, najmocniejsze są silniki OM 473
(15,6 dm3) o mocy 625 KM
(460kW) i momencie obrotowym 3000 Nm. Seryjnym wyposażeniem jest zautomatyzowana
skrzynia biegów Power Shift 3
wyposażona w terenowy program zmiany biegów

© D. Piernikarski

© Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz Arocs to samochód zaprojektowany z myślą o zastosowaniach
budowlanych. Pojawił się na rynku w 2013 r., zastępując budowlane Actrosy
i Axory; Arocs od początku oferowany był wyłącznie z silnikiem Euro VI

wać o znaczącej poprawie rentowności
transportu. Istotne znaczenie może mieć
również dostępność różnych wariantów
kabin, począwszy od krótkiej kabiny
dziennej z niskim dachem, a na podwyższonej kabinie sypialnej o maksymalnym poziomie komfortu kierowcy
skończywszy.

Kolejnym czynnikiem decydującym
o wyborze przez użytkownika takiej lub
innej marki mogą być osiągi pojazdów.
Przede wszystkim chodzi o gamę dostępnych silników rozwijających moce
i momenty obrotowe pozwalające na
skuteczne uporanie się z największymi
obciążeniami. Jednakże w niektórych
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Praca na budowie nakłada szczególne wymagania wytrzymałościowe zarówno na konstrukcję pojazdu: jego ramy,
układu jezdnego, jak i układu przeniesienia napędu. Szczególnie obciążonym
elementem tego ostatniego jest zazwyczaj sprzęgło. Zminimalizowane zużycie
czy nawet całkowite wyeliminowanie

stanów pracy powodujących największe
zużycie, takich jak ruszanie z miejsca
przy wysokim obciążeniu, uzyskane przez
wprowadzenie elementów pracujących
beztarciowo (przekładnia hydrokinetyczna) – doceni to każdy użytkownik
wywrotki pracującej w trudnych warunkach terenowych.

Wysoki prześwit,
sekwencyjnie załączane
blokady mechanizmów
różnicowych, skrętne osie
przednie i przede wszystkim wysoki moment
obrotowy sprawiają, że
jazda w głębokich koleinach nie stanowi większego problemu

© D. Piernikarski

zastosowaniach znaczenie będzie mieć
nie tyle maksymalna moc czy moment
obrotowy silnika, ale również jego ciężar. Pożądane mogą okazać się silniki
o mniejszej pojemności skokowej (a więc
lżejsze i o mniejszych rozmiarach, pozostawiające więcej miejsca na podwoziu
na montaż specjalistycznego osprzętu)
i osiągach porównywalnych z tymi, jakie uzyskują jednostki większe. Moment
obrotowy osiągający maksymalne wartości już przy niskich prędkościach obrotowych – niemalże niewiele większych
od prędkości biegu jałowego – może decydować o możliwości pokonania maksymalnych oporów ruchu, jakie napotykamy podczas np. ruszania z miejsca czy
przy rozpoczęciu podjazdu pod wzniesienie o dużym kącie nachylenia.

Patrząc na Arocsa,
nie ma się żadnych
wątpliwości – to samochód budowlany,
z którego emanuje siła
i wytrzymałość. Obserwator wie, że ten pojazd jest stworzony
do jazdy terenowej
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Ponieważ w samochodach budowlanych Mercedes-Benz
od dawna stosowane jest szeregowe załączanie blokad
mechanizmów różnicowych zgodnie z dynamicznym
zapotrzebowaniem na trakcję, nawet mniej doświadczony
kierujący nie ma wątpliwości, w jaki sposób „dozbrajać”
swój samochód i zwiększać jego możliwości terenowe

© D. Piernikarski
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W jednym zespole konstrukcyjnym połączono funkcje hydrodynamicznego sprzęgła rozruchowego oraz retardera – tak
powstało turbosprzęgło TRK
(Turbo-Retarder-Kupplung).
Umieszczone naprzeciw siebie
wirniki przekładni hydrokinetycznej (ruchoma pompa po stronie
silnika i nieruchoma turbina
po stronie skrzyni biegów)
przekazują strumień mocy
za pośrednictwem oleju

-Ben
edes
Merc

raulicznym napędem osi przedniej, który
przy porównywalnych możliwościach jazdy w terenie przewiezie więcej ładunku.
Poprawie efektywności służą również rozwiązania przeniesione do branży
budowlanej z typowego transportu dalekobieżnego. Wielu producentów w ciągnikach dalekobieżnych wykorzystuje
możliwości oszczędzania paliwa dzięki
połączeniu algorytmów zmiany biegów
z informacjami dotyczącymi topografii
pokonywanej trasy otrzymywanymi za
pośrednictwem map i lokalizacji GPS.
W transporcie budowlanym ma to równie
dobre zastosowanie – samochody budowlane część dystansu pokonują przecież
po drogach publicznych i wtedy niższe
spalanie nabiera kluczowego znaczenia.
Efektywność transportu to również
bezpieczeństwo. Decydującą rolę odgrywają tu systemy wspomagające aktywnie podnoszące bezpieczeństwo czynne,
takie jak systemy hamowania awaryjnego czy systemy obserwacji martwego
pola uaktywniające się podczas pokonywania zakrętów. Kluczową sprawą w działalności firmy transportowej jest również
niezawodność eksploatowanej floty. W tym

©

Efektywność liczy się w każdym rodzaju transportu. Niskie zużycie paliwa
podczas jazdy po drogach utwardzonych
docenia każdy przewoźnik. Niestety,
zwiększone opory toczenia, konieczność
pokonywania sporych podjazdów oraz
obsługa urządzeń dodatkowych – typowe dla samochodów budowlanych,
powodują, że w tym obszarze zastosowań niskie spalanie może schodzić na
plan dalszy. Efektywność może wyrażać
się jednak możliwościami pokonywania
przeszkód terenowych dzięki dodatkowym elementom wyposażenia pojazdu,
takim jak skutecznie działające blokady
mechanizmów różnicowych, reduktory
w piastach kół osi napędzanych czy dołączane pomocnicze napędy osi – tu typowym rozwiązaniem jest napęd hydrauliczny osi przedniej. W efekcie użytkownik
uzyskuje niższe koszty eksploatacji, a niejako przy okazji nie ma konieczności inwestowania w droższe środki transportu
o podobnych możliwościach. Przykładem
podniesienia efektywności niejako od
ręki jest np. zastąpienie 4-osiowej wywrotki w konfiguracji 8×4 zestawem naczepowym z ciągnikiem siodłowym z hyd-

z

Turbosprzęgło działa tylko podczas ruszania z miejsca i jazdy z niewielką prędkością na niskich
biegach, zapewniając maksymalną wydajność, zwłaszcza gdy wymaga tego znaczne obciążenie.
Wciśnięcie pedału gazu powoduje wpompowanie oleju do wnętrza turbosprzęgła, dzięki czemu
następuje zamknięcie siłowe między silnikiem a wałem wejściowym skrzyni biegów. Przekładnia
pracuje z dużym poślizgiem, przenosząc pełny moment obrotowy silnika. Po ruszeniu z miejsca
turbosprzęło zostaje opróżnione, a połączenie silnika i skrzyni biegów realizowane jest mechanicznie przez zwykłe, jednotarczowe, suche sprzęgło cierne. Podczas hamowania wirnik pompy
w turbosprzęgle zostaje unieruchomiony i następuje ponowne wpompowanie oleju – urządzenie
przejmuje funkcję sprawnego retardera pierwotnego

aspekcie coraz większego znaczenia nabiera diagnostyka prewencyjna pozwalająca na identyfikację niesprawności
jeszcze zanim one unieruchomią pojazd.
Możliwość wsparcia użytkownika w czasie rzeczywistym, efektywne zarządzanie obsługami i naprawami to procesy
przyczyniające się do zminimalizowania
ryzyka awarii. Warto jeszcze wspomnieć o możliwościach, jakie dają telematyczne systemy zarządzania flotą:
monitoring zużycia paliwa, kontrola procesów logistycznych, lokalizacja pojazdu – to obecnie prerekwizyty związane
z przyszłą integracją samochodu z placem budowy nadchodzącej ery cyfrowej. Kolejnym krokiem w rozwoju branży
i poprawie efektywności może stać się
wprowadzenie na place budów pojazdów
autonomicznych. Ograniczona przestrzeń,
kontrolowane otoczenie to czynniki sprzyjające tym przyszłym innowacjom.
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czaniem się ze wzniesienia, kompensacja obciążenia osi przedniej, odłączalny
(terenowy) ABS, 4 typy układów wydechowych, oszczędne i ekologiczne silniki Euro VI drugiej generacji, różne warianty kabin. Samochód ten jest w stanie
zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów działających w szeroko rozumianym transporcie
budowlanym. Potwierdzają to wysokie
udziały rynkowe w sprzedaży samochodów budowlanych osiągane niemal na
wszystkich rynkach, na których obecna
jest marka Mercedes-Benz.

Trasa pokonywana przez zestawy naczepowe
z Arocsami z hydraulicznym napędem pomocniczym
osi przedniej HAD odpowiadała typowym warunkom
jazdy spotykanym w transporcie materiałów budowlanych; ciągniki sprawdzały się znakomicie, a wspomagające działanie HAD było bardzo zauważalne. Układ
HAD jest o ok. 500 kg lżejszy od tradycyjnego napędu
4×4, a zużycie paliwa jest niższe o 12%

Listopadowe jazdy testowe w Ötigheim na torze testowym przeznaczonym
dla Unimogów miały na celu zaprezentowanie pełnej gamy ciężarówek budowlanych Mercedes-Benz. Znajduje się
tu dużo specjalnie przygotowanych przeszkód i dużo błota (przed naszym przyjazdem padało przez 3 dni). Strome zbocza, wykopane cieki wodne, piargi i dziury
symulują prawie każdy obszar zastosowania. Niektóre ze sztucznych wzgórz
mają gradienty do 110% (gratka dla Unimogów), ale Arocsy zapuszczały się na
te o gradiencie do 60%.
Organizatorzy oddali do dyspozycji
kilkanaście samochodów – w większości
były to wywrotki, ale nie zabrakło ciągników z naczepami. Były to modele Arocs
o różnych konfiguracjach układu jezdnego, osiągach, skrzyniach biegów, zabudowach itp. Wyznaczone trasy przejazdu w zupełności wystarczyły, aby
przekonać się o własnościach trakcyjnych, osiągach silników, komforcie jazdy
i wygodzie obsługi testowanych samochodów. Pokonanie niektórych fragmentów toru wydawało się często zbyt trudne

© D. Piernikarski

Budowlane Arocsy w akcji

Koło Gagenau, gdzie dawniej produkowano modele Unimog, na górze Sauberg znajduje
się tor testowy do ekstremalnych badań wytrzymałościowych i trwałościowych – tam
budowlane Arocsy poddawane są najcięższym próbom

lub wręcz niemożliwe, a potem okazywało się, że Mercedesy radziły sobie
z przeszkodami w dziecinnie łatwy sposób. Wniosek jest prosty: budowlany
Mercedes-Benz Arocs to solidny sprzęt
do każdej roboty.

Mercedes-Benz – budowlany
specjalista
Mercedes-Benz Arocs jest „kompletnym” samochodem budowlanym. Dostępny jest pełny zakres konfiguracji osi:
4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×4 (lekki), 8×6 oraz
8×8 (tzw. Grounder). W standardzie znajduje się wiele dobrze znanych opcji wyposażenia, jak np. wspomagania przy
ruszaniu pod górę, blokada przed sta-
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Oferowane rozwiązania specjalistyczne, takie chociażby jak asystent nagłego
hamowania ABA 4, dołączany hydrauliczny napęd osi przedniej (HAD) czy
turbosprzęgło z retarderem, pozwalają
na stwierdzenie, że Mercedes-Benz znajduje się również w absolutnej czołówce
producentów pod względem innowacyjności i rozwoju produktu. O konkurencyjności pojazdów z gwiazdą na masce
decyduje nie tylko ich wysoki poziom
technologiczny, ale również bogata oferta
okołoproduktowa obejmująca np. usługi
związane z diagnostyką prewencyjną
(Mercedes-Benz Uptime), logistyczne zarządzanie flotą (Fleetboard Logistics), wynajem samochodów budowlanych (Mercedes-Benz CharterWay) czy wreszcie gęstą
sieć autoryzowanych warsztatów.
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Wypadki na drogach
– analiza stylu jazdy
Prawie 87% kierowców przekracza dozwoloną prędkość w terenie
zabudowanym – wynika z raportu firmy Cartrack. Raport przedstawiono
na konferencji „Odpowiedzialni na drodze” zorganizowanej przez firmy
DuPont, Cartrack i Akademię Bezpiecznej Jazdy GOS.

O inicjatywie

olska od lat zajmuje wysoką pozycję na liście krajów Unii Europejskiej pod względem liczby ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych.
Tylko w ciągu tegorocznych trzech wakacyjnych miesięcy na polskich drogach
zginęło prawie 800 osób, a ponad 12 tys.
zostało rannych. „Brak odpowiedniej edukacji w ośrodkach szkoleniowych i uczulania na przewidywanie możliwych zagrożeń mogących pojawić się na drodze
to główne bolączki systemu edukacji
kierowców – powiedział w czasie konferencji Krzysztof Gos z Akademii Bezpiecznej Jazdy. – Polakom wsiadającym
do auta często brakuje wyobraźni. Aby
zapobiec kolizji, czasami wystarczy jedynie zdjąć nogę z gazu, wjeżdżając na
skrzyżowanie lub przejście dla pieszych,
a także, co jest bardzo ważne, utrzymywać prawidłową odległość między jadącym z przodu pojazdem”.

Spiesz się powoli
Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że do największej liczby wypadków
dochodzi w piątki (17%), czyli wtedy,
kiedy spieszymy się do domu bądź na
weekendowy wyjazd. Co ciekawe, prawie 70% wypadków ma miejsce, kiedy
jeszcze jest jasno na dworze, a więc teoretycznie panuje najlepsza widoczność.

„Odpowiedzialni na drodze” to inicjatywa 3 firm: DuPont, Cartrack i Akademii Bezpiecznej Jazdy GOS. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na problem
edukacji kierowców, uświadomienie najczęstszych przyczyn wypadków drogowych oraz pokazanie korzyści społecznych i biznesowych wynikających
z bezpiecznego prowadzenia auta. Projekt składa się z 3 etapów: testu diagnozującego umiejętności kierowcy przy wykorzystaniu profesjonalnego symulatora jazdy, 3-miesięcznej jazdy z urządzeniem telemetrycznym i oceny
rzeczywistych danych oraz spotkań z ekspertami inicjatywy.

86,5% polskich kierowców przekracza dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, a tylko 13,3% jedzie przepisowo. Poza terenem zabudowanym
przepisy łamie 61% kierowców, zgodnie
z prawem auto prowadzi 39%. Na autostradach i trasach szybkiego ruchu jedynie 27% kierowców jeździ z nadmierną
prędkością – 73% kierowców prowadzi
samochód przepisowo. „Niedostosowanie prędkości do warunków pogodowych,
natężenia ruchu, stanu jezdni czy widoczności niejednokrotnie przesądza o kolizji. Pokłosiem nadmiernej prędkości są
uderzenia w tył samochodu jadącego
przed nami. Ciągle zapominamy, że przeciętny czas reakcji, czyli 1 s, wystarcza,
aby przy prędkości 130 km przejechać
od 39 do nawet 50 m. Wystarczy spojrzeć na sznury aut jadących w obszarach
niezabudowanych – jeden za drugim,
dzieli ich maksymalnie 10 m. W takiej
sytuacji nietrudno o wypadek” – przypomina Krzysztof Gos. Dane z raportu
Cartrack pokazują, że 38% kierowców
hamuje zbyt gwałtowanie. „Oznacza to

najczęściej, że właśnie taki odsetek kierowców miał nieodpowiednią odległość
w stosunku do auta jadącego z przodu”
– ocenia Kamil Jakacki, dyrektor sprzedaży Cartrack.

Edukacja i doskonalenie
W raporcie Cartrack tylko 35% kierowców zostało przypisanych do kategorii „Bezpieczny”. Akceptowalnie jeździło
48% badanych. „Nieakceptowalny” styl
jazdy miało 17% kierowców. „Praktyka pokazuje, że w przypadku kierowców prowadzących auta służbowe należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na tych,
którzy jeżdżą nieakceptowalnie. Oczywiście z nimi należy pracować w pierwszej kolejności, jednak monitorować należy także największą grupę kierowców,
a więc akceptowalnych – mówi Anna
Okręglicka-Majda, Global Workplace Safety & OH Consultant DuPont.

Opracowała Renata Pawliszko
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Oferta kabin
jest już pełna (P, G, R
oraz S), teraz czekamy
już tylko na prezentację
miejskich samochodów
dystrybucyjnych

Scania XT – odsłona pierwsza
Arkadiusz Gawron
Na początku września firma Scania zaprezentowała serię pojazdów
budowlanych oznaczoną jako XT, pokazując przy okazji kabiny typu
P i G. Ciężarówki XT uzupełniają dotychczasową ofertę pojazdów
dalekodystansowych o nową paletę zastosowań.

aprezentowane w Paryżu latem
2016 r. pojazdy dalekodystansowe
serii S oraz R teraz zostały uzupełnione serią XT, która przeznaczona
jest dla transportu realizowanego w trudnych warunkach. Główną branżą, gdzie
pojazdy serii XT znajdą dla siebie docelowe miejsce, jest branża budowlana,
ale także przemysł drzewny czy wydo-

bywczy, czyli wszędzie tam, gdzie wytrzymałość pojazdu połączona z dużą
mocą silnika jest warunkiem koniecznym
do spełnienia stawianych mu wymagań.
Pokazanie serii budowlanej XT wiązało
się z prezentacją kabin G i P, które uzupełniają portfolio Scanii o kabiny niżej
zawieszone (wyższy tunel silnika) i o mniejszej kubaturze w porównaniu z już zna-
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nymi typami R i S. Mimo że w planach
szwedzkiej firmy są jeszcze prezentacje
pojazdów m.in. do ciężkiej dystrybucji
i zadań komunalnych, znamy już wszystkie typy dostępnych kabin. Nowe modele
będą wprowadzane sukcesywnie do końca 2019 r. na różnych rynkach świata,
w tym w Ameryce Łacińskiej, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
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Promowane podczas
prezentacji kabiny
dzienne przedłużone
i z podniesionym dachem nie ograniczają
miejsca na zabudowę,
a dają dużo przestrzeni
z możliwością różnej
aranżacji

W kabinach dziennych przedłużonych jest
możliwość zainstalowania wąskiej leżanki,
a nawet lodówki, co może znacznie podnieść
użyteczność pojazdu i komfort kierowcy

Wygląd zewnętrzny
Podział oferty na pojazdy dalekodystansowe i budowlane ma pozwolić na
lepszą identyfikację samochodów konkretnej grupy przez klientów i użytkowników. Głównym wyróżnikiem zaprezentowanych pojazdów budowlanych jest
ich wygląd zewnętrzny. Stalowy, wysunięty (o 150 mm) przed ścianę kabiny
przedni zderzak wraz z dodatkowymi
osłonami spodu, reflektorów i nową atrapą jest znakiem rozpoznawczym nowej
serii XT. Ponadto pojazdy serii XT wyróżniają się wysokością zawieszenia. Wśród
elementów do modeli tej grupy są stopnie inspekcyjne w bocznej ścianie kabiny
wraz z uchwytem wzdłuż krawędzi dachu, które umożliwiają swobodną kontrolę stanu załadowania samochodu bez
schodzenia do poziomu jezdni. Do trudnych warunków pracy pojazdu przysto-

© Scania

Rynek budowlany jest historycznie
dla Scanii bardzo ważnym segmentem,
w którym chce utrzymać silną pozycję,
co widać w pietyzmie przygotowanych
ciężarówek XT. Nowy model Scania XT
został zaprojektowany, aby sprostać najtrudniejszym zadaniom, wymagającym
najwyższej mocy, dyspozycyjności, wydajności i wytrzymałości.
sowane są także lusterka zewnętrzne. Ich
obudowy wykonano z tworzywa, którego
kształt zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Typowe dla zastosowań budowlanych jest także dodatkowe oświetlenie
zewnętrzne. Występuje ono jako dodatkowe wyposażenie w formie dalekosiężnych lub szerokostrumieniowych świateł nakabinowych, oświetlenia roboczego
przy stopniach wejściowych do kabiny
oświetlających strefę pierwszej przedniej
osi lub obszar zabudowy. W ofercie są
także lampy oświetlenia ostrzegawczego
(obrotowe i stroboskopowe). Wszystkie
wspomniane akcesoria mogą być szybko
zamontowane bez wiercenia otworów
z wykorzystaniem systemu szybkiego
montażu, m.in. na szynie dachowej firmy
Scania.
Całości wyglądu dopełniają inkrustacje z logotypem XT w różnych miejscach,
podkreślone wyraźnym pomarańczowym

kolorem, które możemy odnaleźć na
zagłówkach foteli i w ich obszyciach,
chlapaczach przeciwbłotnych, w formie
naklejki na bok kabiny, a nawet światła
powitalnego rzucającego po otwarciu
drzwi wyraźne logo XT na oświetlony
obszar.

Kabiny kierowcy
Scanie XT dostępne są ze wszystkimi
typami kabin oraz silników. Efektem uzupełnienia oferty produktowej o dwa nowe
typy kabin w wersji P i G jest niemalże
nieograniczona ilość możliwości skonfigurowania przestrzeni pracy dla kierowcy. Oznaczenia kabin odnoszą się do jej
położenia nad ramą, a więc wysokości tunelu silnika: S – 0 cm, R – 15,5 cm, G –
33,5 cm, P – 44 cm. Każda kabina może
występować w 3 długościach: krótkiej,
przedłużonej oraz długiej. W ofercie znajdują się 3 wysokości dachu: dach niski
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Rozwiązania techniczne
Do modeli XT przewidziano dwa warianty wlotu powietrza – standardowy
i heavy duty. Umieszczono je u góry po
prawej stronie za kabiną. Przeniesienie
wlotów w obszar, gdzie zapylenie jest
mniejsze, pozwala wydłużyć trwałość
filtra powietrza, a wersję HD dodatkowo
wyposażono w dwa filtry mogące przyjąć
nawet 40 kg zanieczyszczeń zanim będą
wymagały wymiany, przez co czterokrotnie wydłuża się ich czas eksploata-

© A. Gawron

Wlot powietrza do silnika
typu HD może wydłużyć
nawet czterokrotnie
trwałość filtra powietrza.
Wyprowadzenie spalin
nad kabinę nie zakłóca
przestrzeni do zabudowy

© A. Gawron

– 150 cm (mierzone od podłogi), średni
– 180 cm oraz wysoki – 207 cm. Każdy
odbiorca pojazdu jest więc w stanie dostosować kabinę do swoich indywidualnych wymagań i potrzeb.
Podczas wrześniowej prezentacji dla
dziennikarzy w Södertälje pokazano wiele
pojazdów wyposażonych w kabiny dzienne przedłużone z podwyższonym dachem
(określanym w Scanii jako standardowy),
co w zastosowaniach budowlanych raczej rzadko się u nas spotyka. Nieco więcej miejsca za fotelami w przedłużonych
wersjach i wysoki „standardowy” dach
skrzętnie wykorzystano w celu zaaranżowania we wnętrzu dużej liczby schowków, uchwytów, a nawet wąskiej leżanki
składanej na tylną ścianę, która może
służyć do krótkiego wypoczynku podczas oczekiwania na za- lub wyładunek.
Wiele uwagi poświęcono możliwości
dostosowania wnętrza do indywidualnych
potrzeb kierowcy, który ma wybór wśród
odpowiedniego typu i liczby schowków
lub dodatkowych akcesoriów, jak np. montowany na tylnej ścianie moduł organizera dostępny w 3 wersjach. Przedłużone
kabiny mogą być ponadto wyposażone
w boczne schowki z dostępem z zewnątrz,
a także przeszklenie za słupkiem „B”
oraz szyby tylne, co zwiększa widoczność
dookoła pojazdu. Kabiny są resorowane
mechanicznie, a dla zapewnienia większego komfortu do jazdy po największych
bezdrożach dostępne jest zawieszenie
o zwiększonym skoku. Klient, decydując
się na zakup niżej położonych kabin (wersje P lub G), oczekuje łatwego dostępu
do wnętrza, co przy wysokim zawieszeniu kół wcale nie jest takie oczywiste.
Dlatego zadbano o ergonomię i pierwszy wahliwy stopień wejściowy do kabiny
zainstalowano bardzo nisko, zaledwie kilkanaście centymetrów nad jezdnią.

cji. Dostępne są także 2 wersje rur wydechowych, wyprowadzających spaliny
do góry nad kabinę.
Obecnie w ofercie Scanii znajduje
się 11 różnych silników Euro VI o mocy
od 280 do 730 KM (od 206 do 537 kW),
które mogą być montowane w pojazdach nowej generacji. Wywodzą się one
z 3 rodzin jednostek napędowych DC9,
DC13 lub DC16 (pojemności skokowe
odpowiednio 9, 13 i 16 dm3). Scania
w swych silnikach nie stosuje recyrkulacji EGR, a do eliminacji tlenków azotu
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Pedał sprzęgła
występuje przy manualnej skrzyni biegów,
ale także z systemem
Opticruse do precyzyjnego manewrowania

ze spalin wykorzystuje się tylko układ
SCR, oczywiście jest również katalizator
utleniający i filtr DPF. W silnikach stosuje się turbosprężarki o stałej geometrii. W czerwcu br. oferta Scanii została
rozszerzona o zupełnie nową generację
16-litrowych silników V8. Zużywają one
o 7–10% mniej paliwa.
Silniki Scania mogą być zasilane zarówno olejem napędowym, jak i w 100%
paliwem FAME (estry metylowe kwasów
tłuszczowych) lub dowolną mieszanką
tych paliw. Wszystkie produkowane obec-

© Scania
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Pojazdy wypełniające lukę pomiędzy ciężarówkami typowo
szosowymi a wersjami XT mają specyficzne naroża zderzaków. Charakterystyczne dla pojazdów XT wyprowadzenie
spalin nad kabinę łączy się tu ze wzornictwem
typowym dla szosowych Scanii

© Scania

Nie tylko XT

nie silniki Scania Euro VI mogą być zasilane HVO (uwodornione oleje roślinne)
bez żadnych ograniczeń, niezależnie od
generacji.
Skrzynie biegów Opticruse w modelach XT mogą być wyposażone w pedał
sprzęgła, którego działanie jest aktywowane dopiero po jego wciśnięciu, w przeciwnym wypadku skrzynia biegów działa
w sposób zautomatyzowany. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest lepsze
i precyzyjniejsze sterowanie sprzęgłem
podczas powolnego manewrowania, które
w pojazdach budowlanych zdarza się
stosunkowo często.
W zawieszeniu kół przewidziano zawieszenie stalowe, pneumatyczne lub
mieszane, w zależności od wymagań klienta. Wzmocnione podwozia mogą występować w jednej z 4 wysokości zawieszenia ramy nad jezdnią (bardzo niska,
niska, standardowa i wysoka). Uzależnione
jest to od rozmiaru kół, rodzaju napędu
oraz wersji zawieszenia i determinuje odpowiednie przystosowanie Scanii XT do

realizacji najcięższych zadań. Dostępna
jest szeroka paleta osi pchanych, wleczonych i napędowych, niekierowanych
i kierowanych. Tylny wózek jezdny może
być wyposażony zarówno w hamulce
bębnowe, jak i tarczowe z EBS.
Scanie XT mogą być wyposażone
w elektryczny hamulec postojowy zapobiegający cofnięciu przy ruszaniu bez
ograniczenia czasowego, a także uruchamiający się automatycznie, kiedy pojazd nie jest na biegu i drzwi kierowcy
są otwarte.
Montaż zabudowy na podwoziu jest
łatwiejszy dzięki szerokiej ofercie wyposażenia. Dotyczy to wyprowadzenia
połączeń elektrycznych i pneumatycznych, przygotowania ram do szybszego
montażu zabudowy, różnych rodzajów
końcowej poprzeczki ramy, tylnych zderzaków, dodatkowych paneli z przełącznikami w kabinie i wielu innych części.
Dzięki temu samochód może być szybciej
zabudowywany, a cały proces jest łatwiejszy mimo skomplikowania zabudowy.

Podczas prezentacji pokazano także
pojazdy z różnymi zabudowami, które nie
są przeznaczone dla transportu dalekodystansowego ani typowo budowlanego.
Można byłoby uznać, że są to samochody
łączące cechy obu serii, które „płynnie”
wypełniają lukę pomiędzy ciężarówkami
typowo szosowymi, a typowo budowlanymi, umożliwiając dobranie i skonfigurowanie pojazdu optymalnie dostosowanego do wymagań konkretnego klienta.
Przykładem może być np. nisko zawieszona wywrotka poruszająca się głównie
po utwardzonych drogach z osią wleczoną,
samochód skrzyniowy z żurawiem i podestem załadowczym czy pojazd z zabudową hakową do przewozu kontenerów.

Podsumowanie
Wzmocnienie pozycji marki Scania
w segmencie budowlanym przy dysponowaniu tak nowoczesnymi, oszczędnymi
i precyzyjnie wykonanymi samochodami
ciężarowymi w naszym przekonaniu jest
jak najbardziej możliwe. Duża liczba
wersji, odmian i typów oraz ogromna
liczba rozwiązań dostosowujących pojazd do nawet niszowych potrzeb różnych przedsiębiorców pozwalają wróżyć duży sukces rynkowy ciężarówkom
Scanii z serii XT.
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ESTA Meeting
w Krakowie
Dariusz Piernikarski
Blisko 250 osób z 25 krajów spotkało się
19 października 2017 r. w Krakowie na
jesiennej konferencji Europejskiego
Stowarzyszenia Transportu Ciężkiego
i Żurawi Samojezdnych ESTA.

onferencja ESTA została zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu
Nienormatywnego OSPTN. Pierwszego
dnia odbyły się otwarte obrady sekcji
transportowej i dźwigowej, a następnego część uczestników wzięła udział
w zebraniu zarządu ESTA. Specjalnie
zaproszeni goście z całej Europy zaskoczyli doskonałą frekwencją: w spotkaniu
sekcji transportowej udział wzięło blisko
150 osób, podobnie jak dźwigowej, kiedy
to sala została zapełniona przez uczestników w 100 procentach. Krakowskie

© OSPTN

Międzynarodowe
spotkanie przedstawicieli
firm transportowych i dźwigowych z całej Europy miało
na celu dyskusję na temat
obecnych rozwiązań oraz
wyznaczenie nowych
celów organizacji
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spotkanie przedstawicieli transportu ponadnormatywnego zrzeszonych w ESTA
było największą branżową imprezą w historii. Gospodarzem spotkania z ramienia OSPTN był prezes zarządu Łukasz
Chwalczuk. W spotkaniu uczestniczyli
także kierujący pracami stowarzyszenia
ESTA David Collet – prezydent ESTA,
oraz Ton Klijn – dyrektor ESTA.

ESTA merytorycznie…
Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli firm transportowych i dźwigowych z całej Europy miało na celu
dyskusję na temat obecnych rozwiązań
oraz wyznaczenie nowych zadań organizacji. Przy okazji przedstawione zo-

© TAG
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Goldhofer to jeden z członków
ESTA. Na zdjęciu transport gondoli wieży wiatrowej na naczepie
Goldhofer STZ-VP8 (3+5) FB A

stały dotychczasowe sukcesy ESTA, była
to także doskonała szansa na międzynarodową integrację przedstawicieli branży
z różnych krajów.
Podczas merytorycznej części spotkania omówiono m.in. sytuację w różnych
krajach unijnych w kwestii pozyskiwania
pozwoleń na transport ponadnormatywny. Niestety w Unii Europejskiej regulacje każdego kraju rządzą się swoimi

prawami, a w wielu sprawa dotycząca zezwoleń bywa nawet gorsza niż w Polsce.
Historia ESTA pokazuje, że duża międzynarodowa organizacja jest w stanie
wywrzeć stosowną presję na urzędników
czy ustawodawców. Działania te wspierane są przez członków ESTA, którzy
liczą na harmonizację przepisów w całej
Europie i ograniczenie działań protekcjonistycznych krajów członkowskich.

reklama
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Europejskie Stowarzyszenie Transportu Ciężkiego i Żurawi Samojezdnych ESTA (Europäische
Schwertransport-Automobilkranunion) jest wiodącą organizacją europejską zrzeszającą narodowe stowarzyszenia firm działających w branży
transportu nienormatywnego i wynajmu żurawi
samojezdnych, a także związanych z tym sektorem producentów pojazdów i dostawców komponentów. Jest to niezależna organizacja, której
głównym celem statutowym jest ogólnie pojęte
reprezentowanie na forach publicznych i ustawodawczych zrzeszanych organizacji krajowych
oraz firm związanych z tym sektorem usług transportowych.
Indywidualne firmy mogą stać się członkami
ESTA, o ile w ich kraju pochodzenia nie działają
stowarzyszenia reprezentujące ten sektor, a zrzeszone w Stowarzyszeniu ESTA. Członkami stowarzyszonymi ESTA mogą być producenci sprzętu

i wyposażenia, podmioty gospodarcze świadczące usługi serwisowe, klienci, powiązane z branżą
departamenty rządowe i ciała ustawodawcze
oraz wszystkie organizacje działające w branży
transportu nienormatywnego i wynajmu żurawi
samojezdnych.
Europejskie Stowarzyszenie Transportu Ciężkiego
i Żurawi Samojezdnych zostało powołane do życia
w 1976 r. i od tego czasu stale się rozwija. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego jest członkiem ESTA od
września 2014 r. Prezes zarządu OSPTN Łukasz
Chwalczuk od 2016 r. jest przewodniczącym sekcji transportu (ESTA Transport Section Executive) w Europejskim Stowarzyszeniu Transportu
Nienormatywnego (ESTA).
Obecnie aktywni członkowie pochodzą z 18 krajów. Stowarzyszenie ma bardzo bliskie relacje
z producentami sprzętu transportowego i żurawi,
dając tym samym swoim członkom możliwość
aktywnego wyrażania opinii na temat kierunków
przyszłego rozwoju branży i związanych z nią
kwestii technicznych.
Najważniejsze cele strategiczne ESTA są wyraźnie sformułowane. Są to m.in.:
• Wspólne z producentami ciągłe udoskonalanie wykorzystywanego sprzętu, aby kreować bardziej bezpieczne środowisko pracy.
• Harmonizacja reguł organizacji przewozów
i zasad wykorzystywania wyposażenia, ogólnych warunków realizacji przewozów i ułatwianie procesu uzyskiwania zezwoleń w skali
ogólnoeuropejskiej.
• Stała poprawa publicznego wizerunku branży.

Podczas otwartych obrad Sekcji Transportu ESTA poruszano wiele ważnych tematów. Wśród nich znalazły się bieżące
zagadnienia związane z wydawaniem
zezwoleń na przewozy nienormatywne
na terenie Hiszpanii, Niemiec, Francji,
Włoch i Polski. Goście wysłuchali również informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku naczep niskopodwoziowych
w kontekście „Białej Księgi” przygotowywanej przez Niemieckie Zrzeszenie Producentów Motoryzacyjnych VDA. Dyskutowano również nad propozycjami zmian
w Przewodniku Dobrych Praktyk dotyczących oznakowania i oświetlenia transportów nienormatywnych. Ustanowiono
również grupy robocze, których zadaniem będzie przeanalizowanie najnow-

Październikowa konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Ciężkiego
i Żurawi Samojezdnych ESTA odbyła się przy aktywnym wsparciu sponsorów,
wśród nich była firma Kässböhrer – producent naczep niskopodwoziowych

Poprawa jakości usług świadczonych klientom.
Promowanie bardziej bezpiecznych metod pracy.
Stwarzanie możliwości dla członków ESTA
do wymiany informacji i pozwalające im na
udaną wzajemną współpracę na terenie całej
Europy.
ESTA może powoływać specjalne grupy robocze,
których zadaniem jest analizowanie i rozwiązywanie bieżących problemów funkcjonowania rynku
oraz udzielanie stosownych rekomendacji.
Spotkania Stowarzyszenia odbywają się dwa razy
do roku. Tradycją jest również przyznawanie corocznych wyróżnień ESTA Awards of Excellence
(Wyróżnienie Doskonałości ESTA) dla firm transportowych i operatorów żurawi. Za najbardziej
spektakularne prace dźwigowe i transportowe
roku wyróżnienia są przyznawane indywidualnym
firmom za innowacyjną, skomplikowaną lub nietypową pracę, wykonaną bezpiecznie, profesjonalnie i zgodnie z życzeniem klienta. W kwietniu
2017 r. w Amsterdamie rozstrzygnięto propozycje tegorocznej edycji konkursu ESTA Awards of
Excellence. Wśród laureatów po raz pierwszy
w historii znalazła się polska firma – statuetkę
w kategorii transportu powyżej 120 t zdobyła
firma MTD Skuratowicz z Niemodlina za transport
reaktora (szczegółowe dane transportu: długość
– 75 m, szerokość – 5,6 m, wysokość – 6,8 m,
ciężar – 304 t). Oprócz niej do prestiżowej nagrody
nominowane były także 3 inne polskie firmy: Peter-Star z Szydłowca, ZTE Katowice oraz Portowy
Zakład Techniczny z Gdyni. Każda z tych nominacji
to ogromny sukces i prestiż dla przedsiębiorcy, co
świadczy o najwyższej jakości świadczonych usług.

© Kässböhrer

Europejskie Stowarzyszenie Transportu
Ciężkiego i Żurawi Samojezdnych

•
•
•
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Producent naczep
niskopodwoziowych
firma Demarko Special
Trailers z Bytomia podczas konferencji ESTA
zapoznała jej uczestników z pełną ofertą
swoich produktów

szych uregulowań prawnych dotyczących np. implementacji dyrektywy EU
403/2016 (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 403/2016 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesie-

niu do klasyfikacji poważnych naruszeń
przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez
przewoźnika drogowego), wprowadzenia
korytarzy transportowych na terenie
Unii Europejskiej oraz standaryzacji po-

reklama

jazdów eskortujących. Istotnym tematem
były również działania na rzecz zniesienia polityki protekcjonistycznej i barier
ograniczających działalność firm transportowych występujących wciąż na terenie niektórych krajów UE.
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców
Transportu Nienormatywnego (OSPTN)

Łukasz Chwalczuk,
prezes OSPTN,
ESTA Transport Section Executive

„To było pierwsze, lecz na pewno nie
ostatnie spotkanie branży transportu
ciężkiego w Polsce i liczymy, że w przyszłości jeszcze więcej osób zdecyduje się
na przyjazd do naszego kraju, aby uczestniczyć w kolejnym spotkaniu ESTA”.

ESTA towarzysko…
Wieczorem pierwszego dnia niezwykłą atrakcją dla uczestników spotkania
było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, zakończone wieczorną galą, która
odbyła się 125 m pod ziemią w komorze
Warszawa – jednej z najpiękniejszych
do organizacji wyjątkowych uroczystości
w Polsce. Kolacji towarzyszyła projekcja
filmów promocyjnych naszego kraju i Krakowa. Zaprezentowani zostali diamentowi
sponsorzy wydarzenia: firma Demarko
oraz TII Group. Były również dodatkowe
atrakcje – występy artystyczne, muzyka
na żywo, a wieczorne rozmowy kuluarowe
ułatwiał open bar. Networking uczestników z całej Europy trwał do późnej nocy,
a owocne rozmowy biznesowe zdawały
się nie mieć końca. Drugiego dnia zainteresowani mogli uczestniczyć w zwiedzaniu centrum Krakowa oraz Kazimierza – środkiem transportu były popularne
meleksy. Alternatywą była kilkugodzinna
wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego powstało w 2008 r. jako inicjatywa grupy przedsiębiorstw działających w sektorze drogowego transportu nienormatywnego. Przedsiębiorcy ci zdecydowali się połączyć
siły, aby wspólnie artykułować potrzeby branży i działać na rzecz zniesienia barier
administracyjnych w ich działalności. Pierwszym zadaniem, jakie postawiło przed
sobą OSPTN, było lobbowanie na rzecz wprowadzenia długoterminowych zezwoleń w transporcie nienormatywnym.
Obecnie członkami Stowarzyszenia jest 127 firm, które łącznie eksploatują 2815 pojazdów i zatrudniają 7849 pracowników. W związku z ciągłym rozwojem Stowarzyszenia jego działania odbywają się w 4 specjalistycznych sekcjach: transport ponadgabarytowy, pilotaż, usługi dźwigowe oraz sprzęt specjalistyczny.
Celem ogólnym, jaki stawia sobie stowarzyszenie, jest ujednolicenie i znormalizowanie wymogów zarówno prawnych, jak i faktycznych. Pomimo uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej w przypadku transportu ponadgabarytowego praktycznie każdy
kraj rządzi się swoimi prawami. Powoduje to liczne trudności w uzyskaniu rzetelnej
informacji na temat wymogów stawianych przez konkretne kraje. Z tego powodu
OSPTN będzie ustawicznie zwiększać zarówno liczbę członków, jak i kontakty z zagranicznymi firmami, podmiotami i stowarzyszeniami, których wiedza lub rodzaj świadczonych usług mogą okazać się pomocne dla członków stowarzyszenia. Celem organizacji społecznej, jaką jest OSPTN, jest dążenie do uzyskania ujednoliconych,
a zarazem możliwie jak najkorzystniejszych rynkowych warunków działalności członków stowarzyszenia. W tym zakresie OSPTN wspiera każde czynności podjęte
w celu nowelizacji przepisów prawa, które bardzo często odbiegają od obecnej rzeczywistości biznesowej, możliwości technologicznych pojazdów, a także specyfiki
branży ponadgabarytowej.
Wśród szczegółowych celów OSPTN znajdują się m.in.:
• Działanie na rzecz zmian aktów prawnych związanych z transportem towarów
pojazdami nienormatywnymi, pilotażem i rejestracją pojazdów.
• Działanie na rzecz zmian dotyczących wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
• Działanie na rzecz zmian dotyczących tzw. Homologacji Unijnej pojazdów nienormatywnych.
• Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i autostrad, w tym
działania na rzecz zmian metod projektowania i budowania elementów infrastruktury drogowej umożliwiających poruszanie się pojazdom nienormatywnym.
• Współpraca z producentami pojazdów w celu doskonalenia środków transportu
oraz konsekwentnego podnoszenia ich jakości.
• Działanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w zakresie
ruchu drogowego.
• Działanie dotyczące szkoleń kierowców w zakresie zabezpieczania ładunków,
udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych oraz innych mających
na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współdziałanie z władzami samorządowymi i administracyjnymi, instytucjami nauki i kultury oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz zgodnego z interesem społecznym rozwoju ustawodawstwa
związanego z przejazdami pojazdów nienormatywnych. OSPTN podejmuje współpracę
z podmiotami gospodarczymi, osobami życia publicznego oraz środkami masowego przekazu w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia. Podejmowana
jest również działalność popularyzatorska poprzez organizowanie zjazdów, warsztatów, spotkań i akcji promocyjnych, a także organizowanie szkoleń i sympozjów
o tematyce transportowej.
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Z Polski do Watykanu
Katarzyna Biskupska

© Ol-trans

na dziewięciu osiach

Choinka bożonarodzeniowa, która w tym roku ozdobi plac przed Bazyliką św. Piotra
w Rzymie, pochodzi z Polski i przez polskie firmy została do Watykanu dostarczona.
Przyjrzyjmy się, jak wyglądał taki ponadnormatywny – i jakże zacny – transport.

egoroczna choinka bożonarodzeniowa jest drugim w historii drzewkiem z Polski, przekazanym do
Stolicy Apostolskiej. Poprzednią 20 lat
temu podarowali Janowi Pawłowi II górale z Podhala. Co roku plac św. Piotra
zdobi choinka z innego kraju, w tym
roku świerk pochodzi z Puszczy Rominckiej, należącej do nadleśnictwa Gołdap.
Choinka została starannie wyselekcjonowana – wysoka na 25 m, okazała (rozpiętość gałęzi w najszerszym miejscu
wynosi ok. 9 m), ale i wyjątkowa, bo
bez czubka, który straciła wiele lat temu
od uderzenia pioruna podczas burzy. Solidnie zabezpieczone i załadowane na
specjalistycznej naczepie drzewo wyruszyło w podróż z Ełku do Watykanu 11 lis-

topada br. Realizacji tak zacnego projektu podjęły się dwie firmy transportowe:
Ol-trans i HR Polska.

Profesjonalizm przede wszystkim
Transportowana dla papieża Franciszka 7-tonowa choinka podróżowała
na 30-metrowej 5-osiowej naczepie niskopodwoziowej Faymonville VarioMAX
z pokładem zbiornikowym (typu kessel),
na osiach wahadłowych typu Pendel, ciągniętej przez ciągnik MAN TGX 41.540
8×4. Masa zestawu to prawie 50 t.
Ponieważ 25-metrowy świerk to bardzo specyficzny ładunek, trudny do zabezpieczenia i podatny na uszkodzenia,
umocowanie drzewa zostało szczegółowo

zaplanowane i przygotowane. Był to jeden z najtrudniejszych etapów całego
projektu – choćby dlatego, że wymagał
bezpiecznego „zapakowania” choinki
przy jednoczesnym zmniejszeniu jej średnicy w najszerszym miejscu z 9 m do
4 m. Świerk umieszczono na trzech specjalnie skonstruowanych regulowanych
stelażach (po jednym na początku, w środku i na końcu naczepy), dzięki którym
możliwe było precyzyjne unieruchomienie ładunku już po jego ułożeniu na naczepie. Drzewo najpierw zabezpieczono
linami (o łącznej długości prawie 2 km),
potem 35 pasami transportowymi o długości 12 m, a na końcu siatką z tworzywa
sztucznego (co ciekawe, zużyto na ten cel
ponad 200 mb. siatki). Pień umocowano
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łańcuchami, by nie poruszył się i nie
uszkodził konarów – w końcu do pokonania było ponad 2650 km.

© Ol-trans

Zestaw ponadgabarytowy przez całą
trasę eskortował pilot w specjalnie oznakowanym pojeździe, odpowiedzialny za
zapewnienie bezpieczeństwa podczas
przewozu choinki i minimalizację różnych
utrudnień, które niespodziewanie mogły
się pojawić podczas transportu. W Polsce zestaw pilotowały trzy pojazdy – dwa
przed naczepą i jeden tuż za. W dalszej
części trasy piloci się zmieniali – w Niemczech pilotaż przejął specjalista transportów ponadnormatywnych z licencją BF3,
w Austrii dołączył pilot z austriackiej firmy
transportowej, a we Włoszech już do samego placu św. Piotra choinkę eskortowało trzech pilotów wraz ze służbą autostradową i wozami policyjnymi.

© K.Biskupska

Z misją do celu

Specjalnie skonstruowana
przez zespół Ol-transu regulowana metalowa konstrukcja
zamocowana została na stałe
dopiero po załadunku i dopasowaniu do choinki. Prace nad
trzema takimi stelażami trwały
prawie miesiąc

© Ol-trans

Załadunek i zabezpieczenie
choinki na 5-osiowej naczepie Faymonville VarioMAX
ciągniętej przez MAN-a
TGX 8×4
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Wydarzenie międzynarodowe, ale jak ważne dla naszego kraju
– po 20 latach polska choinka znów zdobi plac przed Bazyliką
św. Piotra w Rzymie. Na zdjęciu (od lewej) Łukasz Rudewicz
– operator kamer, Monika Rybka – koordynator realizacji
transportu i relacji na bieżąco, Janusz Składnik – kierowca

Na trasie, której pokonanie przez zestaw ponadgabarytowy wymagało niezbędnych zezwoleń, a ich załatwienie
trwało ponad 2 miesiące, pojawiło się
wiele trudności, jak ronda, mosty czy
remonty i przebudowa dróg. Wielokrotnie też – szczególnie podczas przejazdu
trasami lokalnymi – zbyt wąskie drogi
wymagały zablokowania i wyłączenia
lewego pasa z ruchu kołowego, by zestaw ponadgabarytowy mógł przejechać. Również przejazd przez tunele
w Austrii czy we Włoszech wymuszał
poruszanie się środkiem drogi, zajmując oba pasy. Piloci również wiele razy
wzmacniali siatkę oraz nadwerężoną
trudami podróży zamocowaną na niej
plandekę dodatkowymi pasami transportowymi.
Mimo iż trasa przebiegała bez większych niespodzianek, znacznym utrudnieniem w płynnym przebiegu transportu choinki bożonarodzeniowej do

Watykanu było każdorazowe znalezienie
wolnego miejsca na parkingach. Ponieważ w Polsce nie ma niestety wytyczonych specjalnych miejsc przeznaczonych
tylko dla ponadabarytów, mimo wcześniejszego planowania trasy trzeba mieć
szczęście, by zaparkować zestaw nienormatywny. „Gdy dojechaliśmy do MOP
Skoszewy Zachód na odcinku A1 w okolicach Łodzi, zmuszeni byliśmy czekać
około godzinę, aż zwolni się miejsce parkingowe. Ostatecznie nasz zestaw z choinką zajął aż 4 standardowe miejsca postojowe. Innym razem mimo wcześniej
ustalonego celu, jakim był parking na
MOP Żarska Wieś, nasza ekipa zmuszona była do dalszej podróży i zatrzymania na innym parkingu właśnie z powodu
braku miejsca” – skomentowała Monika
Rybka, PR manager firmy Ol-trans, odpowiedzialna za koordynację realizacji
transportu i relacjonowanie na bieżąco
jej przebiegu.

Pokonanie niemieckich autostrad według relacji Moniki Rybki było zdecydowanie łatwiejsze i płynniejsze niż polskich dróg, ale zdarzały się sytuacje, jak
np. na parkingu w Pegnitz, gdzie ekipa firmy Ol-trans zmuszona była obudzić 8 kierowców ciężarówek blokujących dojazd do miejsca postojowego
wytyczonego dla ponadgabarytów, tzw.
schwer-pasa.
Zestaw nienormatywny z choinką
wzbudzał ogromne zainteresowanie –
codziennie podczas postojów na trasie
przejazdu przychodziło wiele osób, miały one możliwość wpisać się do księgi
pamiątkowej, która została przekazana
papieżowi Franciszkowi. Po pokonaniu
ponad 2650 km przez Polskę, Niemcy
i Austrię 22 listopada br. nocą pod eskortą policji i służby autostradowej drzewo
bożonarodzeniowe dotarło na plac św.
Piotra w Rzymie. Uroczyste rozświetlenie choinki nastąpi 7 grudnia br.
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Krakowska konferencja ESTA
– zdecydowanie powyżej oczekiwań
Blisko 250 osób z 25 krajów spotkało się 19 października 2017 r. w Krakowie
na konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Ciężkiego i Żurawi
Samojezdnych ESTA. O najważniejszych aspektach tego wydarzenia rozmawiamy
z Łukaszem Chwalczukiem, prezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracodawców Transportu Nienormatywnego.

Łukasz Chwalczuk

„Samochody Specjalne”: Co uważa Pan
za najważniejsze efekty krakowskiej
konferencji ESTA?
Łukasz Chwalczuk: Najważniejszym efektem jest bardzo duże zadowolenie wszystkich uczestników spotkania – zarówno
tych zagranicznych, jak i krajowych
członków stowarzyszenia. Odebrałem
mnóstwo gratulacji. Było to dla mnie
osobiście bardzo budujące, bo dla wielu
gości zagranicznych była to pierwsza
wizyta w Polsce. Pytano mnie już, czy
planujemy zorganizować w Polsce tym
razem wiosenne spotkanie Stowarzyszenia ESTA. To właśnie na tych wiosennych spotkaniach przyznawane są wyróżnienia ESTA Awards of Excellence.
Zazwyczaj uczestniczy w nich znacznie
więcej osób niż w spotkaniach jesiennych, chociaż patrząc na liczbę uczestników, którzy pojawili się w Krakowie,
być może złamaliśmy regułę.

© Kancelaria Transportowa Iuridica

,
prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracodawców Transportu
Nienormatywnego,
Transport Executive
w Stowarzyszeniu
ESTA

Czy na wokandzie spotkania krakowskiego pojawiły się jakieś tematy bardzo
ważne dla branży?
W Stowarzyszeniu ESTA działają głównie
organizacje krajowe, dlatego istotna była
decyzja o stworzeniu międzynarodowej
grupy roboczej, która przygotuje ramowe
informacje, czy też coś w rodzaju przewodnika dotyczącego zasad pilotażu. Ma
to być zbiór sprecyzowania reguł technicznych i organizacyjnych, wedle których zdaniem organizacji krajowych zrze-
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szonych w ESTA powinny wyglądać zasady pilotażu obowiązujące na terenie
Unii Europejskiej. Jeśli organizacje krajowe zrzeszone w ESTA przyjmą to jako
standard, to nowe pojazdy pilotujące
wchodzące na rynek będą przygotowywane już według tego standardu – chodzi np. o kolor, oznakowanie, sposób
oświetlenia itp.

Jak się ta standaryzacja pilotażu ma do
przepisów krajowych?

| BIZNES |
Tak długo jak my wszyscy, czyli członkowie ESTA, nie będziemy zgodni, jak
to ma wyglądać, nie ma co liczyć na jakiekolwiek ujednolicenia o charakterze
prawnym. Polskie ministerstwo dało
nam wyraźnie do zrozumienia, że dopóki
nie uzgodnimy z sąsiadami pewnych
ogólnych zasad, to nasz kraj nie będzie
wychodzić przed szereg i zmieniać czegoś, co na przykład nie pasuje do przepisów niemieckich. Dlatego jest tak ważne,
aby ta powołana grupa ujednoliciła potrzeby w zakresie pilotażu. Gdy pod tak
przygotowanym wnioskiem podpiszą się
największe organizacje członkowskie:
Niemcy, Holendrzy, Francuzi i Polacy, to
pozostali pójdą za przykładem. Mając
tak ujednolicone stanowisko, możemy
zacząć prowadzić działania, lobbować na
rzecz prawnego wprowadzenia tych wymagań zarówno w poszczególnych krajach, jak i w całej Unii Europejskiej.
Ogólnie pomysł jest taki, że my wejdziemy z projektem bardziej hasłowym
niż w postaci konkretnych przepisów,
bo te w różnych krajach się inaczej tworzy. Te hasła to na przykład minimalna
wysokość pojazdu, rodzaj wyświetlanych
znaków informujących innych użytkowników dróg o zagrożeniach, wydawane
dyspozycje. To jest pewien problem,
gdyż często inni kierowcy zupełnie nie
wiedzą jak mają zareagować, albo co
mogą zrobić, widząc samochód pilotażu
mrugający pomarańczowymi światłami.
Podjęliśmy decyzję, że będziemy również
tworzyć dla wszystkich krajów europejskich, nie tylko unijnych – i to jest zadanie bezpośrednio dla mnie – przewodnik, w którym znajdą się najważniejsze
pytania i odpowiedzi dotyczące danego
kraju. Czy są stałe zezwolenia, czy ich nie
ma. Czy ładunek może wystawać poza
obrys naczepy, czy nie, i tak dalej. Okazuje się, że nie wszędzie tego typu ustalenia są identyczne. Ja przez najbliższe
pół roku, do kwietniowego spotkania
ESTA w Paryżu, muszę zebrać te informacje. W kwietniu zrobimy wydanie podsumowujące na temat pilotażu i zbierzemy również informacje o zezwoleniach.

Co zyskało OSPTN dzięki konferencji
ESTA?
Głównym celem tej konferencji było podniesienie rozpoznawalności naszego kraju i stowarzyszenia OSPTN jako grupy
społecznej. Celem spotkania w Krakowie
nie był biznes w dosłownym tego słowa

znaczeniu, żeby pokazać po konferencji,
że nasi przewoźnicy dostali tyle i tyle nowych zleceń. To nie było spotkanie sprzedażowe, tylko raczej bardziej interpersonalne. Samych przewoźników firmy
z zagranicy kojarzą chociażby z targów
czy usług, które oni wykonują. Jak to
zwykle bywa, są na ich temat różne opinie – jedni nas chwalą, inni narzekają, bo
zawsze w stadzie są czarne owce, które

„W Stowarzyszeniu ESTA działają głównie
organizacje krajowe, dlatego istotna była
decyzja o stworzeniu międzynarodowej
grupy roboczej, która przygotuje ramowe
informacje, czy też coś w rodzaju przewodnika dotyczącego zasad pilotażu”.
podkopują reputację grupy. Obecni byli
goście z 23 krajów, więc można było nawiązywać kontakty, chociażby po to, aby
w przyszłości móc poszukiwać podwykonawców na terenie danego kraju.

Co z udziału w takim spotkaniu Stowarzyszenia ESTA wynika dla firm transportowych zrzeszonych w OSPTN, poza
wymiarem informacyjnym?
Są to przede wszystkim kontakty między
firmami, nowe znajomości. Jeśli pojawiają się bardzo ważne osoby reprezentujące takich gigantów przewozowych,
jak Mammoet czy Sarens, czy producentów, osoby, które w Polsce bardzo
trudno jest spotkać, to ten towarzyszący
„networking”, czyli spotkania i rozmowy
nieformalne, jest doskonałą okazją do
nawiązania nowych kontaktów. Poznajemy zatem również kooperantów czy
zleceniodawców. Potem, jeśli będę potrzebował dowieźć coś np. do Słowenii,
to już znam kogoś tam, kto mi w tym pomoże. Jeśli przewoźnik jest zrzeszony
w ESTA od kliku lat i jest przez innych
polecany, to nie muszę szukać w ciemno.
Niektórzy mają już swoje siatki powiązań i kontakty w innych krajach, inni
dopiero coś takiego tworzą lub potrzebują je zaktualizować czy też otworzyć

się na nowe kierunki. Największą wartością tego spotkania była informacja
i wiedza.

A Pana interesujący referat na temat
zezwoleń był częścią realizacji założeń
programowych czy inauguracją wspomnianego procesu zbierania informacji
w wymiarze europejskim?
Kraj zapraszający jest w pewnym sensie zobowiązany do przedstawienia najważniejszych informacji dotyczących
działania branży nienormatywnej – tym
samym uczestnicy spotkania poszerzają
swoją wiedzę na dany temat ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki danego kraju. Mój referat był zatem wypełnieniem obowiązku spoczywającego
na kraju zapraszającym, jak i pewnym
przygotowaniem materiału do powstającego przewodnika, o którym już mówiliśmy. Skoncentrowałem się na specyficznych dla Polski niuansach związanych
z zezwoleniami. Prezentacja była skierowana głównie do gości zagranicznych,
bo Polacy wiedzą raczej, o co chodzi.
Przewoźnicy zagraniczni muszą i tak
skorzystać z polskich firm, chociażby ze
względu na kwestie językowe czy niepełną znajomość procedur administracyjnych. Znając informacje podstawowe,
będą przynajmniej wiedzieć, na co mogą
sobie pozwolić, czego się spodziewać.
Poza tym będzie im łatwiej ocenić, czy
druga strona mówi po prostu prawdę, bo
w biznesie, niestety, nie wszyscy wykazują się profesjonalizmem.
Jak ocenia Pan bieżącą koniunkturę
w branży przewozów nienormatywnych
w Polsce?
Nie wiem, co powiedzieć… Jest mniej zleceń, są gorsze stawki i problemy z płatnościami. Jest jednak ciągły rozwój i inwestycje w nowy sprzęt. Na pewno
w branży są pechowcy, firmy, które porwały się z przysłowiową motyką na
księżyc i są w trudnej sytuacji. Są też
firmy, które sobie doskonale radzą, mają
stałych klientów, stałe trasy i pewną
specjalizację i w tej grupie widzę raczej
rozwój. Tak więc na pewno łatwiej już
było, bo 20 lat wstecz były zupełnie inne
realia rynku i konkurencji, ale tak jest
przecież wszędzie.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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TrailerTec wypływa
na szerokie wody

Dariusz Piernikarski

Na początku października uczestniczyliśmy w dniach otwartych firmy D-TEC oraz
prezentacji Kraker Trailers. Byliśmy tam na zaproszenie firmy TrailerTec
z Sieradza – do niedawna SPC – autoryzowanego i wyłącznego przedstawiciela
tych dwóch holenderskich producentów w Polsce.

raker Trailers to holenderski producent specjalizujący się w produkcji naczep z ruchomą podłogą,
który w ciągu ostatnich dwóch dekad
trwale ugruntował swoją pozycję na rynkach europejskich. Marka jest doskonale rozpoznawalna nie tylko w regionie Beneluksu, ale również w Niemczech
i Skandynawii. Producent wiąże spore
nadzieje z wejściem na rynki centralnej
i północnej Europy, a na rynek polski
i wschodnioeuropejski w szczególności.
Możliwości rozwoju potwierdzają dane
liczbowe – Polska jest obecnie dla Kraker Trailers drugim co do wielkości i najszybciej rozwijającym się rynkiem eksportowym.
Należąca do holenderskiej Grupy Vlastuin marka D-TEC jest znana na rynku
transportowym jako producent naczep do
przewozu kontenerów oraz cystern do
przewozu produktów stałych i płynnych
(obornik). Innowacyjne rozwiązania transportowe stosowane w pojazdach D-TEC

Naczepy z ruchomą podłogą są wykorzystywane do transportu sypkich
ładunków masowych, stanowiąc interesującą alternatywę dla naczep
samowyładowczych – wywrotek. Można nimi przewozić m.in. produkty
rolne, biomasę, produkty do recyklingu, odpady, śmieci

są wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy, przemyślanych kierunków badań i optymalnej strategii rozwoju. Zarząd firmy w swych działaniach
postępuje zgodnie z zasadą: co dotyczy
transportu, dotyczy również nas – stać
w miejscu, to cofać się. Więcej informacji o Grupie Vlastuin, ofercie produktów D-TEC i ostatnich nowościach
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tego producenta będzie można przeczytać w kolejnym numerze „Samochodów
Specjalnych”.
Obaj producenci niezależnie rozwijają swoje portfolio produktowe, jednak
na zewnątrz wspólnie łączą siły, tworząc
TrailerTec i pod tą nazwą budują swoją
organizację handlową w różnych krajach
Unii Europejskiej.

| TECHNIKA |

TrailerTec
Spółka TrailerTec została powołana
w celu umocnienia współpracy handlowej pomiędzy dwoma wiodącymi holenderskimi producentami naczep – firmami D-TEC Products z Kesteren oraz Kraker
Trailers z Axel. Po raz pierwszy obie firmy
wystąpiły pod wspólnym logo na targach IAA w Hanowerze w 2016 r. Firma
TrailerTec jest już obecna w Niemczech,
Polsce, Wielkiej Brytanii, we Włoszech
współpracuje z firmą Multitrax.

W naczepach K-Force profile
podłużnic i poprzeczek są formowane na zimno ze stali klasy
St700 (ramy spawane – stal
St420) i standardowo mają 5 mm
grubości. Do łączenia wykorzystuje się technologię Huckbolt
(tzw. nieluzujące łączniki dwuczęściowe Huck, śrubo-nity). Aby
obniżyć masę własną ramy (rama
skręcana jest o ok. 200–250 kg
lżejsza niż rama spawana) i jednocześnie uzyskać wymaganą wytrzymałość, wprowadzono dodatkowe wzmocnienia nad kołami
oraz w obrębie mocowania
sworznia królewskiego

Jan de Kraker,
właściciel firmy TrailerTec

Jeśli mamy problem, to staramy się go rozwiązać. Lepiej stracić firmę, niż pozostawić swoich klientów bez rozwiązania,
które ich usatysfakcjonuje. Jestem przekonany, że obecnie
znajdujemy się na dobrej drodze. Były ciężkie czasy i chwile
zwątpienia, ale poniesiony trud i nakłady finansowe wreszcie przynoszą owoce.

W każdym kraju, na którego terenie
działa przedstawicielstwo TrailerTec, jego
pracownicy dysponują aktualną i gruntowną wiedzą na temat produktów D-TEC
i Kraker Trailers. Gwarantuje szybki i bezproblemowy kontakt z użytkownikami
końcowymi, a krótkie kanały komunikacyjne na linii klient–dealer–fabryka
w założeniu mają pozwolić na przygotowanie pojazdów maksymalnie odpowiadających wymaganiom klientów.
TrailerTec umożliwia klientom obu producentów skorzystanie ze wszystkich
usług w jednym miejscu. Przedstawiciele firm Kraker Trailers i D-TEC są
zdania, że nowe podejście umożliwiające
dokonywanie zakupów w jednym miejscu to odpowiedź na obecne wymagania
klientów. Najważniejsze oczekiwania
w tym zakresie to jakość produktu i obsługi, możliwości wyboru spośród jak
największej liczby konfiguracji i opcji
oraz szybkie załatwianie spraw w jednym
miejscu.

Od 6 października 2017 r. dotychczasowy importer naczep Kraker Trailers
działający na terenie Polski, czyli firma
SPC – Sales Production Consulting –
z Sieradza przekształciła się w spółkę
TrailerTec Polska. Zarząd firmy zapewnia swoich dotychczasowych klientów,
że wszystkie umowy zawarte dotychczas z firmą SPC oraz wszystkie zobowiązania zachowują ważność i zostały
przejęte przez nowy podmiot. Prezesem
zarządu TrailerTec Polska jest Łukasz
Kędzia, który wcześniej kierował działaniami spółki SPC.

Ściany boczne i ściana przednia spawane są z profilowanych desek aluminiowych
600/30/3/2 ze wzmocnioną krawędzią górną. Na przedniej ścianie montowana jest
platforma robocza. Portal tylny wykonany jest z aluminium, z zamocowanymi
w środku dwuskrzydłowymi drzwiami z desek aluminiowych. Drzwi są obramowane
specjalnymi profilami z podwójnymi uszczelkami gumowymi. Każde skrzydło zawieszone jest na 4 zawiasach i wyposażone w pojedyncze zamknięcie
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TrailerTec Polska odpowiada w naszym kraju za sprzedaż naczep z ruchomą podłogą produkowanych przez Kraker Trailers (są to głównie nowoczesne
modele K-Force) oraz sprzedaż naczep
cystern i naczep podkontenerowych firmy D-TEC. Działania firmy obejmują też
szeroko rozumianą obsługę posprzedażną produktów Kraker Trailers i D-TEC.
Spółka TrailerTec Polska prowadzi serwis nowych i używanych naczep z ruchomą podłogą. Serwis oferuje szybki
i łatwy dostęp do oryginalnych części
zamiennych do wszystkich systemów
ruchomej podłogi produkowanych przez
firmę Cargo Floor z Coevorden oraz większość części do naczep marki Kraker
Trailers i D-TEC.

Ruchome podłogi Kraker Trailers
Kraker Trailers produkował systemy
ruchomych podłóg od 1989 r., a w 2000 r.
skoncentrowano się na rozwoju i budowie naczep z ruchomą podłogą. W gamie produktów Kraker Trailers znajdziemy pojazdy uniwersalne (np. seria CF-Best
o pojemności 92 m3) oraz przeznaczone
do transportu odpadów z gospodarstw
domowych czy rozbiórkowych i budowlanych (CF-Eco) i typowe pojazdy dla
rolnictwa (CF-Agri). W ofercie są też
wersje specjalne z podłogą do transportu materiałów abrazyjnych (CF-Eco
HI), naczepy wzmocnione do wyjątkowo ciężkich ładunków (CF-400), a także
pojazdy z hydraulicznie otwieranymi
ścianami i panelami bocznymi (CF-504,
CF-502). Produkowane są również wersje izolowane (CF-ISO) do transportu
ładunków sypkich w temperaturach kontrolowanych oraz kombinacje dla systemów wymiennych na samochodach ciężarowych i przyczepach (CF-Combi).
W 2016 r. oddano do użytku nową
halę produkcyjną o powierzchni 6000 m2,
co pozwoliło na zwiększenie możliwości
produkcyjnych i uruchomienie produkcji nowoczesnej rodziny naczep K-Force.
Obecnie K-Force to sztandarowy produkt
eksportowy Kraker Trailers.
Wraz z wprowadzeniem na rynek
modelu K-Force Kraker Trailers stał się
pierwszym producentem naczep z ruchomą podłogą, który zdecydował się odejść
od tradycyjnego spawania ramy nośnej
pojazdu na rzecz nowoczesnych połączeń
gwintowych. Wyposażona w skręcaną
ramę naczepa K-Force przeszła przez

Łukasz Kędzia,
prezes zarządu
spółki TrailerTec Polska

Spółka TrailerTec reprezentuje w Polsce dwóch producentów: D-TEC oraz
Kraker. Są to producenci prowadzący
bardzo stabilną politykę, mający dobre
zaplecze finansowe i produkcyjne. Produkowane przez nich pojazdy to rozwiązania zdecydowanie specjalistyczne, z dużą dawką tzw. know-how. Daje
nam to możliwość oferowania klientom
produktów z najwyższej półki jakościowej. Dzięki temu, że należymy do
grupy TrailerTec, możemy na terenie
Polski posługiwać się tymi samymi
cennikami, które obowiązują w Holandii. Dzięki temu produkt i cena za
niego pozostają konkurencyjne. Przez
to, że jesteśmy w grupie, dostępność
do produktu jest także znacznie łatwiejsza. Obecnie dyskutujemy z producentami nad tym, aby były dostępne
stoki produktowe, ponieważ chcemy
mieć po kilka pojazdów gotowych i czekających na klienta już w Polsce.
Do naszych odbiorców zaliczają się zarówno małe, jak i duże firmy. Naczepy
z ruchomą podłogą są produktem stosunkowo świeżym na polskim rynku –
polscy przedsiębiorcy wykorzystują
je w większym zakresie zaledwie od
6–7 lat. Najwięksi nasi klienci, a za takich uważamy te firmy, które mają
w swoich flotach ponad 20 pojazdów
tego typu, zamawiają przeważnie pojedyncze pojazdy. Podobnie postępują
klienci o mniej licznych flotach. Nie
można porównywać sprzedaży naczep
z ruchomą podłogą do sprzedaży flo-
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towej naczep kurtynowych czy wywrotek. To jest zupełnie inny biznes.
Naczepy podkontenerowe D-TEC sprzedajemy mniej niż pół roku, więc na razie zbieramy doświadczenia. W tej grupie klientów znajdują się zarówno
firmy bardzo duże, jak i małe, liczące
kilka zestawów. W przypadku tych największych zamówienie jednorazowe powyżej 10 szt. nie jest niczym wyjątkowym i co ciekawe, cena zakupu nie jest
tu najważniejsza. W przypadku naszej
oferty wiedzą, że jakość tych pojazdów
jest najwyższa, a rozwiązania w naczepach D-TEC są na zupełnie innym
poziomie niż oferuje konkurencja.
Nasza firma została tak skonstruowana,
aby nie tylko sprzedawać pojazdy nowe
i używane na zasadach komisowych –
naczepy z ruchomą podłogą, podkontenerowe i cysterny asenizacyjne, ale
również części zamienne do naczep.
Uruchomiliśmy nasz serwis w Sieradzu i serwis mobilny, realizujemy również montaż nowych pojazdów, które
samodzielnie przywozimy do Sieradza
z Holandii. Od początku roku zaczniemy
sprzedawać cysterny do przewozu pasz.
Na razie zamierzamy sprzedawać nasze
pojazdy centralnie, budując własne
struktury sprzedaży i działając przez
własnych handlowców. Jeśli będziemy
autoryzować zewnętrzne serwisy do
obsługi naczep z ruchomą podłogą
firmy Kraker, to tylko takie, które mają
wiedzę w tym zakresie, a takich jest
niestety bardzo niewiele. Taki serwis
będzie musiał również wziąć na siebie
ryzyko związane z zakupem części zamiennych, a nie wszystkie są tym zainteresowane. Jeśli zaś chodzi o naczepy podkontenerowe, to chciałbym,
aby w ciągu kilku lat zaczęły z nami
współpracować 3–4 serwisy w Polsce,
które odciążą nasz serwis i skrócą dojazd klienta do serwisu.
Oceniam, że TrailerTec w Polsce sprzeda w tym roku ponad 100 nowych
naczep z ruchomą podłogą i około 40
pojazdów używanych. To jest skomplikowany technicznie produkt, więc
wymaga również starannej obsługi
serwisowej. Najczęściej nasze serwisy
zajmują się obsługą ruchomej podłogi,
jej wymianą czy odwróceniem desek.

© Kraker Trailers
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intensywne próby laboratoryjne i drogowe, wykazując wymaganą wytrzymałość i odporność na zużycie. Ramy
spawane stosowane są w dalszym ciągu
w pozostałych modelach naczep produkowanych przez Kraker Trailers. Dotychczas do klientów trafiło ponad 450 naczep K-Force z ramą skręcaną.
Istotną zaletą zastosowania połączeń
skręcanych jest to, że naczepy K-Force
mogą być dostarczane we fragmentach
do autoryzowanych partnerów serwi-

sowych, skąd po zmontowaniu zostają
przekazane klientom. Skręcanie ułatwia
również wprowadzanie różnych wariantów konstrukcyjnych i opcji wyposażenia, co sprawia, że naczepy K-Force
są interesującą propozycją na bardzo
konkurencyjnym rynku naczep z ruchomą podłogą.
W naczepach K-Force (podobnie jak
w pozostałych modelach) producent bazuje na doskonale sprawdzonych komponentach i kompletnych systemach ruW 2016 r. uruchomiono nowoczesną
komorę lakierniczą. Zautomatyzowane są
procesy przygotowawcze przed lakierowaniem, po myciu komponentów stosowana
jest unikatowa technologia aktywacji powierzchniowej zwiększająca odporność
warstwy lakierniczej na uszkodzenia. Wykorzystanie robotów malarskich zapewnia wysoką jakość lakierowanych komponentów

Podłoga z ruchomymi deskami podłogowymi jest najbardziej narażona
na zużycie eksploatacyjne. Kraker Trailers w swoich pojazdach pod podłogą
stosuje unikatową konstrukcję wspierającą. Podłogi mają poprzeczne
wsparcie dość gęsto rozstawionymi profilami w kształcie litery H – jest ich
41. Zainstalowano również dodatkowe ślizgowe prowadnice desek podłogi.
Pozwala to na uzyskanie bardziej korzystnego rozkładu obciążeń wywoływanych przez przewożony ładunek

Inżynierowie Kraker Trailers wraz ze specjalistami holenderskiego producenta systemów
zawieszeń VDL Weweler opracowali system
mocowania agregatów osiowych, pozwalający
na bezproblemowy montaż osi różnych producentów: BPW, SAF-Holland i Valx. Jedyna rzecz
wymagająca wymiany to odpowiedni element
dystansowy dopasowany do danego modelu
osi. Dzięki takiemu rozwiązaniu teoretycznie jest
możliwe zamówienie naczepy wyposażonej
w osie od trzech różnych producentów

chomych podłóg dostarczanych przez
rynkowego lidera, czyli firmę Cargo Floor.
W naczepach K-Force instalowane są systemy 500 SL-Compact składające się z 21
gładkich paneli podłogowych z aluminium
o grubości 6 mm (opcja – 8 lub 10 mm).
W podstawowej wersji naczepa K-Force ma 42 t dmc., masa własna pojazdu
to ok. 7350 kg, zatem ładowność wynosi ok. 34 650 kg, a średnia objętość
ładowni to 92,1 m3 (długość wewnętrzna
13 535 mm, szerokość 2480 mm, a wysokość 2692/2782 mm (przód/tył). Naczepa K-Force to obecnie najlżejsza i najbardziej wytrzymała naczepa z ruchomą
podłogą dostępna na rynku.
W 2015 r. na terenie Unii Europejskiej sprzedano ok. 7500 nowych naczep
z ruchomą podłogą. Firma Kraker Trailers dostarczyła wówczas 520 pojazdów.
Planowana sprzedaż Krakera w 2017 r.
powinna osiągnąć liczbę 570 szt. Dodajmy, że numerem 1 w Europie jest firma
Legras, mająca np. 65% rynku we Francji. Szacowane udziały rynkowe Kraker
Trailers to 15% w Europie Zachodniej,
10% w krajach skandynawskich, 10%
w Europie Wschodniej i 10% w Południowej. Firma pracuje nad poprawą swojej
pozycji – zawiązanie spółki TrailerTec ma
to przyspieszyć. W Kraker Trailers pracuje obecnie 112 osób, w tym 28 pracowników nie związanych bezpośrednio z produkcją.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2017 | 53

| TECHNIKA |

MAN: oferta kompletna
Dariusz Piernikarski
Ewolucja trwa:

© MAN Truck & Bus

bezpośrednie porównanie 3 modeli ciągników MAN pozwala naocznie się przekonać, jak wielki
postęp dokonał się nie tylko w zakresie możliwości jezdnych, ale również ergonomii, komfortu
czy wyposażenia dodatkowego w systemy wspomagające

MAN F90
1994 r.

MAN Full Range Days
– pod takim hasłem firma
MAN Truck & Bus zaprezentowała pełną gamę swoich
małych i dużych samochodów ciężarowych począwszy
od 3-tonowego TGE, a na
40-tonowym zestawie z ciągnikiem TGX skończywszy.

MAN 2000
2001 r.

odczas zorganizowanej na początku października w okolicach Barcelony imprezy pod nazwą MAN
Full Range Days specjaliści z branży autobusowej i samochodowej producenta
z Monachium przedstawili niewielki przegląd ogromnego asortymentu oferowanych rozwiązań transportowych. W centrum uwagi znalazł się nowo wprowadzony
model TGE, pokazany w wielu wariantach konstrukcyjnych i odmianach nadwoziowych. Swoje możliwości w trans-
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MAN TGX
2018 r.

porcie ciężkim demonstrował TGX, były
również typowo dystrybucyjne modele
TGM i TGL. W Hiszpanii pojawiły się
również wyjątkowe pojazdy, takie jak
MAN F90 z 1994 r. czy MAN F2000
z 2001 r. Były też takie „rodzynki”, jak
9-osobowy minibus MAN TGE.
MAN Truck & Bus od kwietnia br.
jest dostawcą rozwiązań transportowych
w pełnym zakresie, począwszy od samochodów dostawczych, przez typowo dystrybucyjne modele TGL oraz średnio-
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3-osiowy ciągnik
TGS 33.500 to propozycja do zastosowań
budowlanych – konfiguracja 6×4 pozwala
na pewną jazdę nawet w trudniejszym
terenie nieutwardzonym, a 500-konny
silnik gwarantuje niezbędną moc i moment obrotowy

Gdyby koło kierownicy nie było tak duże, a kokpit
nie był tak rozbudowany, siedząc za kierownicą
MAN TGX czy TGS, można pomyśleć, że znajdujemy się w kabinie komfortowego samochodu
osobowego. Znakomita pozycja siedząca, dobrze
zorganizowana – mimo sporej liczby przełączników – deska rozdzielcza i doskonała widoczność
zapewniają maksymalny komfort i bezpieczeństwo prowadzenia

reklama

tonażowe TGM, a na ciężkich modelach TGX i TGS skończywszy. Samochody MAN mogą obecnie z powodzeniem realizować zadania transportowe w przedziale mas brutto od 3 t do
44 t. Jak zapewnia producent, pełna oferta – dotyczy to oczywiście modelu TGE – dostępna będzie w sprzedaży od 2018 r.

W centrum uwagi: TGE
Przypomnijmy, że produkcja nowego MAN-a TGE rozpoczęła się w kwietniu br., a jego oficjalną sprzedaż zainaugurowano zaledwie miesiąc wcześniej. TGE jest lokowany oczywiście jako samochód dostawczy w przedziale masowym od 3 t
do 5,5 t dmc., ma wydajne silniki o mocy od 102 KM (75 kW)
do 177 KM (130 kW), zachwycając różnorodnością dostępnych
modeli. W ofercie fabrycznej znajdziemy bowiem klasyczny furgon, wersję kombi z dwoma rzędami siedzeń czy 9-osobowy
minibus. Największy nacisk kładzie się jednak na podwozia z kabiną pojedynczą i załogową, które można wyposażyć w różne
zabudowy specjalistyczne, optymalnie dostosowane do potrzeb
użytkowników. Producent podkreśla swoje doświadczenie
jako dostawcy profesjonalnych rozwiązań dla transportu ciężarowego i głównie w tej grupie zamierza poszukiwać klientów.
TGE to idealne rozwiązanie do transportu lekkiego w bu-
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MAN TGE to klasa sama
w sobie: 3 rozstawy osi,
3 wysokości dachu i 3 warianty przeniesienia napędu
(przód, tył, 4×4), do tego
do wyboru – zabudowa
typu furgon lub jeden
z wielu wariantów zabudów specjalistycznych dostępnych jako wyposażenie
fabryczne – na zdjęciu
TGE 3.140 z napędem 4×4

ciężarowych segmentu lekkiego i średniego – a do nich zaliczają się modele
MAN TGL i TGM – warto wymienić silniki z nowymi regulacjami mocy i momentu obrotowego. Nowe generacje silników MAN D08 charakteryzują się prostą
konstrukcją i oczyszczaniem spalin opartym na technologii SCR. Rozszerza to
zakres zastosowań, a jednocześnie ułatwia obsługę i poprawia ogólną niezawodność. MAN zdołał zmniejszyć zużycie
paliwa w tych silnikach o 5,5%.

W modelach TGL i TGM zmodernizowano miejsce pracy kierowcy
i wprowadzono silniki D08 SCR,
które współpracują ze skrzyniami
MAN TipMatic o zmodernizowanym oprogramowaniu

downictwie, handlu specjalistycznym,
transporcie pasażerskim i różnych zastosowaniach w logistyce dystrybucyjnej.
Dzięki programowi Vans to Go MAN jest
w stanie dostarczyć pełną gamę gotowych pojazdów.

Modernizacja trwa
Producent nie zapomina oczywiście
o modernizowaniu pozostałych pojazdów ze swojej oferty. Wśród innowacji
wprowadzonych w grupie samochodów

Najnowszy pojazd w stajni MAN to dostawczy TGE. Bliźniak Volkswagena Craftera przekona
do siebie nawet największych sceptyków chociażby bogactwem dostępnych wariantów – producent deklaruje, że jest ich co najmniej 69. Podczas MAN Full Range Days można było w praktyce
przekonać się o wszechstronnych możliwościach tego samochodu – do jazd przygotowano bowiem
zarówno wersje lekkie, takie jak 9-osobowy minibus o dmc. 3 t., jak i przeznaczone do cięższych
zastosowań wersje 5-tonowe, z napędem osi tylnej, wyposażone już w bliźniaki na tylnej osi.
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Nadchodzi RIO
Każdy nowo wyprodukowany samochód ciężarowy Euro VI z logotypem MAN na masce od sierpnia br. standardowo wyposażany jest w moduł systemu RIO. Po wykupieniu abonamentu na tę usługę
klienci mogą w szerokim zakresie optymalizować
swoje procesy logistyczne. Znajdujący się na pokładzie moduł RIO stanowi techniczne połączenie z nową
logistyczną platformą cyfrową RIO, wprowadzoną
i rozwijaną przez Volkswagen Truck & Bus. Tym samym istnieją już podwaliny pod budowę nowej infrastruktury cyfrowej, w ramach której oferowane
usługi pozwolą na połączenie w całość wszystkich elementów sektora transportu i logistyki. Działające
w chmurze rozwiązania platformy RIO wkrótce pozwolą użytkownikom na spójny dostęp do wielu danych dotyczących ich flot i wykorzystanie wielu usług
typowych dla sektora logistyki i transportu.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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W modelach TGL i TGM podniesiono również
komfort i efektywność jazdy, wprowadzając nowe
funkcje w zautomatyzowanej skrzyni biegów MAN
TipMatic. We wnętrzu kabiny ulepszono również
miejsce pracy kierowcy, wprowadzając nowe i bardziej intuicyjne w obsłudze, przyjazne kierowcy elementy sterujące.
Wprowadzone przez MAN zmiany w wyposażeniu
miejsca pracy kierowcy dotyczą przede wszystkim kabin typu C oraz M, jednak dokonano również pewnych modyfikacji w zakresie miejsca odpoczynku
w dużych kabinach typu L, LX, XL oraz XXL w modelach TGS i TGX. Zmiany obejmują przede wszystkim nowe schowki, zmodyfikowany schemat oświetlenia wnętrza. Istotnym elementem jest również
lodówka, która teraz całkowicie wsuwa się pod dolną
leżankę. Wszystkie funkcje związane z uzyskaniem
optymalnego poziomu komfortu w kabinie można kontrolować dzięki wprowadzeniu nowego panelu sterującego. Ponadto w modelach TGX opcjonalnie dostępny jest pakiet akustyczny – dodatkowe elementy
izolacyjne zauważalnie redukują poziom hałasu w kabinie i tym samym ułatwiają odpoczynek.
Tempomat aktywny ACC został wyposażony
w funkcję stop-and-go (wyłączanie silnika po zatrzymaniu), redukujący zmęczenie kierowcy podczas
jazdy na mocno zatłoczonych drogach z przerywanym ruchem. Tempomat samoczynnie utrzymuje
wybraną odległość od pojazdu poprzedzającego (także przy niskich prędkościach jazdy), spowalnia jadący
samochód (gdy to konieczne – także do pełnego zatrzymania) i automatycznie rusza z miejsca po krótkim zatrzymaniu. W ten sposób kierowca może
w mniej stresujący sposób prowadzić jazdę nawet
przy dużym zatłoczeniu.
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Naczepowe
Top 20
Zespół magazynu „Global Trailer”
jesienią 2016 r. opublikował po raz
pierwszy ranking 30 największych
w skali globalnej producentów naczep.
Rok później, w październiku 2017 r.,
pojawiła się kolejna edycja raportu –
tym razem w zestawieniu znalazła się
czołowa dwudziestka.

© D. Piernikarski

Firma CIMC
pozostaje największym
światowym producentem
naczep – z raportu „Global
Trailer” wynika, że w okresie
01.06.2016–30.07.2017
wyprodukowano
118 631 pojazdów

gencja analityczna Roland Berger ocenia, że w skali globalnej
w okresie 2017–2021 produkcja samochodów ciężarowych segmentu
średniego i ciężkiego będzie wzrastać
w tempie 3% rocznie, przy czym w przypadku ciągników siodłowych wzrost ten
będzie nieco wyższy i wyniesie ok. 5%
rocznie [3]. Najważniejsze rynki regionalne będą zdominowane przez lokalnych producentów, a łączny udział największych 5 producentów sięgnie 70%.
W przypadku globalnego rynku producentów naczep i przyczep przewiduje się umiarkowany wzrost produkcji
w okresie 2017–2021 w tempie wy-
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Schmitz Cargobull może nie tylko świętować swoje
125-lecie, ale również awans na drugą pozycję światowego rankingu producentów naczep – w ostatnim roku
obrotowym wyprodukowano 56 000 jednostek

©

noszącym ok. 3% rocznie. Nieco wolniej
(2% rocznie) wzrastać będzie produkcja
naczep, będą one jednak nadal stanowić
dominujący na świecie rodzaj jednostki
ładunkowej (udział na poziomie 91%).
Analitycy w raporcie [3] oceniają jednak,
że produkcja naczep będzie wzrastać
w tempie ok. 10% – będzie to wynikać
szczególnie z rosnącego popytu na ten
środek transportu na rynku chińskim.
Ocenia się, że w Europie Zachodniej
sprzedaż nowych samochodów ciężarowych segmentu ciężkiego w 2017 r.
osiągnie liczbę ok. 417 tys. szt., w 2021 r.
przy utrzymaniu się obecnych trendów
rynkowych wzrośnie do ok. 437 tys. szt.
Dominować nadal będą ciągniki siodłowe
– 66–68% udziału w sprzedaży. Z kolei
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dla krajów Europy Wschodniej ocenia
się, że w 2017 r. sprzedaż osiągnie liczbę
33 tys. szt., a w 2021 r. wzrośnie do ok.
57 tys. szt. Udział ciągników siodłowych
utrzyma się na poziomie 66–67%. Tak
wysoki udział w sprzedaży ciągników
siodłowych wynika z powszechnego na

rynku europejskim trendu związanego
z dążeniem do uzyskania wyższej efektywności w transporcie drogowym.
Zauważalne stają się zmiany w strukturach największych operatorów logistycznych, którzy w coraz większym zakresie bazować będą na dużych zestawach

reklama
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Ciężarówka Roku 2018 wybrana
Niezależne jury złożone z europejskich dziennikarzy zajmujących się transportem drogowym przyznało tytuł International Truck of
the Year 2018. Tym razem wyróżnienie Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego
Roku otrzymały nowe modele DAF CF i XF.
W imieniu producenta, firmy DAF Trucks, tę prestiżową nagrodę z rąk Gianenrico Griffiniego, przewodniczącego jury podczas wystawy Solutrans
w Lyonie, odebrał Preston Feight, prezes firmy
DAF Trucks.
Nowe modele DAF CF i XF (na okładce) wyróżniają się zupełnie nowymi układami napędowymi
z bardzo wydajnymi skrzyniami biegów i tylnymi
osiami. Rozwiązania, takie jak nowe kompaktowe układy oczyszczania spalin, zaawansowane
oprogramowanie czy zoptymalizowana aerodynamika, przyczyniają się do obniżenia poziomu zużycia paliwa i emisji CO2 aż o 7%.
W przypadku podwozi
pod zabudowę uzyskano
redukcję masy nawet
do 300 kilogramów, co
powoduje dalszy wzrost
efektywności transportu.

drogowych. Na strukturę sprzedaży wpływają również wprowadzane ostatnio na
terenie UE przepisy dopuszczające zastosowanie dłuższych i cięższych zestawów drogowych (EMS – europejski system modułowy, 25,25 m, 50 t dmc.).
Stała presja na zwiększanie efektywności transportu dalekobieżnego skutkuje również kolejnymi modyfikacjami
konstrukcyjnymi pozwalającymi na obniżanie zużycia paliwa w przypadku zestawów ciągnik–naczepa.

Struktura rynku naczep
i przyczep
W przeciwieństwie do producentów
samochodów ciężarowych, którzy po
II wojnie światowej szybko adaptowali
koncepcję globalizacji, producenci naczep przez większość XX w. koncentrowali się na zaspokajaniu potrzeb transportowych na rynkach (w regionach)
lokalnych. Mimo że branża naczepowa
pozostawała i nadal jest bardzo związana
ze sprzedażą samochodów ciężarowych,
to produkcja naczep i przyczep przez długi
czas uznawana była za nieopłacalną z ekonomicznego punktu widzenia, zwłaszcza
biorąc pod uwagę to, że pojazdy te traktowano jako towar o niskiej marży handlowej i niewielkiej wartości dodanej.
Od przełomu XX i XXI w. ta niekorzystna perspektywa zaczęła powoli ulegać zmianie. Obecnie kilku producentów

naczep skutecznie realizuje strategię rozwoju globalnego. Niektórzy wysyłają za
granicę rozmontowane zestawy w systemie CKD (Completely–Knocked–Down),
które są potem składane lokalnie, inni
inwestują w lokalne partnerstwa i/lub
zakłady produkcyjne.

Globalna klasyfikacja
producentów naczep
Zespół magazynu „Global Trailer”
[1] jesienią 2016 r. wystosował zapytania do ponad 100 finalnych producentów naczep (OEM), aby uzyskać dane
dotyczące sprzedaży w okresie od lipca
2015 r. do czerwca 2016 r. „Samochody
Specjalne” opublikowały ten raport w numerze 12/2016.
Przygotowany przez „Global Trailer”
ranking globalny był pierwszą tego typu
próbą i zdaniem autorów powinien służyć wyłącznie jako wskazówka ogólna
i w pewnym sensie jako pierwszy krok
na drodze ku bardziej transparentnej
ocenie branży naczepowej.
Po olbrzymim sukcesie pierwszego
raportu zespół „Global Trailer” zdecydował się ponowić badanie i w październiku 2017 r. opublikował drugą
edycję raportu [2]. Zastosowano podobną
metodologię badań, tym razem dane dotyczą wyników sprzedaży w okresie od
1.06. 2016 do 30.07. 2017. W porównaniu z pierwszą edycją w klasyfikacji za-

news
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„Ciężko pracowaliśmy na to,
aby udoskonalić najlepsze pojazdy
ciężarowe na rynku. Efektem tego są nowe modele CF i XF — reprezentujące prawdziwą doskonałość (idea Pure Excellence). To wspaniałe, że
ten ogromny wkład został nagrodzony w tak
wyjątkowy sposób. Poza tym zdobycie tytułu
»Międzynarodowego pojazdu ciężarowego 2018
roku« stanowi uznanie dla naszych dostawców
i dealerów, a co więcej, jest ukłonem w stronę
wszystkich klientów, którzy wybrali lub wybiorą
nowe modele DAF CF lub XF. Jury w uzasadnieniu podało, że są to wiodące pojazdy ciężarowe
pod względem efektywności transportu” – powiedział Preston Feight.
(RP)

Grupa Wielton utrzymała wysoką 10. pozycję dzięki wyprodukowaniu 13 900 pojazdów; w perspektywie
ogłoszonej wiosną Strategii 2020 należy liczyć się z agresywnym atakiem na miejsca wyższe
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Schmitz Cargobull
Wabash National
Hyundai Translead
Great Dane
Krone
Utility Trailer Manufacturing
Stoughton Trailers
Kögel Trailer
Wielton*
Randon
Tirsan*
Schwarzmüller
Hongtai
Lecitrailer
Manac
HongDong
ChangHua
Gorica
LongYiDa

* wynik grupy;
** zmiana pozycji w stosunku do raportu wcześniejszego, obejmującego okres 07.2015–06.2016; jeśli
nie udało się uzyskać danych liczbowych, producent
był pomijany

szły dość istotne i zaskakujące zmiany –
zestawienie największych producentów
według drugiego rankingu „Global Trailer” przedstawia tabela.
Po raz kolejny na czele zestawienia
znalazło się CIMC Vehicles, czyli zajmująca się produkcją naczep część chińskiej Grupy CIMC (China International
Marine Container), z wynikiem 118 631
jednostek wyprodukowanych w 2016 r.
Korporacja CIMC Vehicles produkuje swoje
pojazdy lokalnie w zakładach na terenie
Chin, Australii, Ameryki Północnej, Belgii
oraz Wielkiej Brytanii, a w Polsce funkcjonuje montownia. Firma działa bardzo agresywnie i dynamicznie w różnych
regionach, uruchamiając swoje miejsca
produkcji w różnych częściach świata.

Chiny
Niemcy
USA
USA
USA
Niemcy
USA
USA
Niemcy
Polska
Brazylia
Turcja
Austria
Chiny
Hiszpania
Kanada
Chiny
Chiny
ZEA
Chiny

Wielkość
produkcji
118 631
56 000
55 450
50 706
48 000
48 000
46 040
16 400
16 341
13 900
10 338
10 220
8 866
8 848
7 250
7 200
6 751
6 319
6 000
5 380
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CIMC Vehicles*

Kraj
pochodzenia
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Nazwa producenta

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

Miejsce

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

Tabela 2. Ranking producentów naczep wg „Global Trailer” [1, 2];
podane dane dotyczą okresu 01.06.2016–30.07.2017; (kolorem
szarym oznaczono producentów europejskich)
Zmiana
pozycji**
11

– 13 900 pojazdów w 2016 r. [2] Grupa
Wielton dostarcza swoje produkty do 35
krajów w Europie, Azji i Afryce, ma 3
zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we
Francji i w Niemczech, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji.

42
23
54
35
76
67
88
99
10  10
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Schmitz Cargobull to oczywiście największy europejski producent naczep,
zajmujący w rankingu globalnym 2. pozycję (awans z miejsca 4) z produkcją
56 000 pojazdów [2]. Schmitz Cargobull
jest jedynym producentem mogącym
konkurować pod względem liczby miejsc
produkcji z CIMC Vehicles. Firma ma 5
fabryk na terenie Niemiec oraz w Hiszpanii, na Litwie i w Rosji. Od 2014 r.
działa fabryka w chińskim Wuhan (j.v.
z Dongfeng), a 6.10.2017 r. oficjalnie
uruchomiono produkcję naczep w Turcji
(Adapazari).
Grupa Wielton – podobnie jak w pierwszym wydaniu – zajmuje w rankingu globalnym 10. miejsce. Obecnie w skład
Grupy Wielton oprócz Wielton SA wchodzi 6 podmiotów: Fruehauf (Francja,
produkcja na poziomie 4000 naczep),
spółka Italiana Rimorchi z markami Viberti oraz Cardi (Włochy), Langendorf
(Niemcy), spółki córki: Wielton Rosja,
Wielton Ukraina, Wielton Białoruś oraz
Wielton Logistic. Firma zatrudnia 2485
osób, osiągając wysokie wyniki sprzedaży

In the global market for semi-trailers and trailers, in the period 2017–
2021 a moderate increase in production is expected, at a rate of around
3% per year. Slightly slower (2% per
year) will increase production of semitrailers, but semitrailers will continue to be the dominant type of
freight unit in the world (91% share).
Analysts predict, that the production of semitrailers will increase at
a rate of about 10% – this will be due
in particular to the growing demand
for this means of transport on the
Chinese market.
Following the huge success of the
first report, the Global Trailer Magazine decided to revisit the study,
and in October 2017, the second
edition of the report was published.
Compared to the first edition of the
classification, there were quite significant and surprising changes. The
list of the top 20 producers according
to the second ranking of the Global
Trailer is presented in the table. The
Chinese CIMC is still ahead, while
Schmitz Cargobull has been promoted
to second place. The Wielton Group
maintained a high 10th position.
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GAZ – nowoczesny producent
nowoczesnych samochodów
Dariusz Piernikarski

© A. Lubitz

Wrześniowa wizyta na targach Comtrans
w Moskwie była doskonałą okazją, aby poznać
nieco lepiej rosyjskich producentów pojazdów
użytkowych. Jednym z nich jest Grupa GAZ –
korzystając z zaproszenia, odwiedziłem
Gorkowskij Awtomobilnyj Zawod.

GAZ-AA to pierwszy samochód ciężarowy wyprodukowany przez Gorkowskij
Awtomobilnyj Zawod – jego produkcja trwała w okresie 1932–1949.
Ciężarówka ważyła 1810 kg i zabierała 1,5 t ładunku; 4-cylindrowy silnik
gaźnikowy rozwijał moc 42 KM, a pojazd rozpędzał się do 70 km/h
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AZ, czyli Gorkowskij Awtomobilnyj Zawod (Gorkowska Fabryka
Samochodów) w Niżnym Nowogrodzie (miasto to w latach 1932–1990
nosiło nazwę Gorki, stąd nazwa fabryki),
to wiodący rosyjski producent pojazdów
użytkowych, należący do pierwszej dziesiątki producentów europejskich. GAZ
jest kluczowym przedsiębiorstwem holdingu samochodowego Grupy GAZ, który
obejmuje 13 zakładów produkcyjnych
w Rosji i zakłady montażowe w Turcji
i Kazachstanie. Głównym akcjonariuszem Grupy GAZ jest holding maszynowy Russian Machines, który stanowi
część Basic Element Group, największej
zdywersyfikowanej grupy przemysłowej
w Rosji. W fabryce GAZ w Niżnym Nowogrodzie pracuje ponad 20 tys. osób
(ok. 42 tys. w całej Grupie GAZ), a powierzchnia zakładu to ponad 600 ha.
Fabryka Samochodów Gorki (GAZ) rozpoczęła produkcję 85 lat temu, w 1932 r.
Pierwszym samochodem, który zjechał
z linii montażowej, była ciężarówka GAZ-AA. Od czasu powstania GAZ wyprodukował ponad 18 mln ciężarówek i samochodów osobowych, na liście znajduje się
ponad 350 różnych modeli i modyfikacji
wyposażenia. Do najsłynniejszych modeli, jakie produkowała Fabryka Samochodów Gorki, należą legendarne GAZ
M1 (Emka) i GAZ-AA (Polutorka), ciężarówki GAZ-66, GAZ-52 i GAZ-53, samochody osobowe Pobieda, Wołga i Czajka.
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Podczas wizyty w Niżnym Nowogrodzie na fabrycznym
torze testowym zapoznaliśmy się w praktyce z bogatą
ofertą samochodów użytkowych produkowanych
przez Grupę GAZ

© GAZ Group

Spawanie kabin i nadwozi
wykonują 593
roboty, poziom
automatyzacji
na tym etapie
produkcji przekracza 80%

W latach 90. dostawcze GAZelle odegrały
ogromną rolę w rozwoju gospodarki rynkowej i rozszerzeniu transportu towarowego i pasażerskiego oraz pobudziły
rozwój rosyjskiego biznesu.

Oferta produktowa
Obecnie GAZ produkuje samochody
użytkowe przeznaczone dla różnych gałęzi przemysłu. Są to m.in. samochody
dostawcze GAZella (Gazela) i Sobol w odmianach Business i Next, średnie ciężarówki GAZon Next, pojazdy o podwyższonej mobilności terenowej Sadko.
Do Grupy GAZ należy również marka
Ural, w której ofercie znajdują się ciężkie
samochody ciężarowe o podwyższonej
mobilności terenowej (4×4, 6×6, 8×8).
Grupa GAZ to również liczący się producent autobusów miejskich (Kursor,

LiAZ), międzymiastowych i turystycznych (Vector Next, Cruise – na podwoziu
Scania). Grupa GAZ produkuje również
szeroką gamę komponentów motoryzacyjnych – odlewanych, odkuwanych, spawanych i wykańczanych metodami obróbki ubytkowej, wśród nich są np. silniki
(JAMZ) i skrzynie biegów, kompletne
układy kierownicze i hamulcowe oraz
części zamienne.
W 2013 r. GAZ zaczął produkować
samochody nowej generacji Next. W ich
konstrukcji wykorzystano zaawansowane
rozwiązania techniczne, uwzględniając
charakterystykę działania w trudnych
warunkach pogodowych i drogowych.
Do 2016 r., bazując na podstawowym
modelu, zaprojektowano pełną gamę samochodów dostawczych i lekkich samochodów ciężarowych o dmc. od 2,8 t
do 5 t, w tym odmiany towarowo-oso-

bowe z podwójnymi kabinami, autobusy
o konstrukcji ramowej, furgony i minivany, także z napędem na wszystkie koła.
Pojawiła się również rodzina samochodów ciężarowych segmentu średniego
GAZon Next (do 10 t dmc.). Ciężarówki
wyposaża się w silniki zasilane różnymi
rodzajami paliwa: benzyną, olejem napędowym, CNG, prowadzone są również prace nad wprowadzeniem napędu
elektrycznego.
Udział GAZ w rynku lekkich samochodów dostawczych w Rosji (pierwsze
półrocze 2017 r.) wynosił około 50%
(modele GAZelle Next: 74% podwozia do
zabudowy, 35% furgony, 44% minibusy).
Udział rynkowy samochodów ciężarowych średniej ładowności GAZon Next
to ok. 70%. Autobusy miejskie produkowane przez Grupę GAZ mają 64%
rynku, międzymiastowe – 56%. Grupa
GAZ jest też największym producentem
autobusów zasilanych CNG i jedynym
producentem sprzedającym autobusy
z przednim napędem. W segmencie
ciężkich podwozi z napędem na wszystkie koła marka Ural ma 39% rynku. GAZ
sprzedaje swoje pojazdy w całej Rosji,
krajach WNP i także na odległych rynkach eksportowych w Ameryce Łacińskiej, Afryce, na Bliskim i Dalekim Wschodzie – w sumie jest to aż 41 państw.
Obecnie udział eksportu to ok. 16% produkcji, jednak firma ambitnie zakłada jego
zwiększenie do poziomu 40% w 2021 r.
i obecność w sumie na 93 rynkach na
całym świecie.
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Vadim Sorokin

,
prezes i dyrektor naczelny
Grupy GAZ

„Samochody Specjalne”: Jak ocenia Pan
specyfikę rynku, na którym działa Grupa
GAZ i wymagania waszych klientów?
Vadim Sorokin: Rynek pojazdów użytkowych, na którym działamy, jest bardzo szczególny. Około 45% samochodów powstaje zgodnie ze specyficznymi
wymaganiami ich odbiorców – naszych
klientów. Tylko na podwoziu modelu
GAZelle można zabudować ponad 250
różnych rodzajów nadwozi, GAZon Next
to już ponad 300 różnych zabudów. Ural
ma nieco mniej wersji nadwozi, bo tylko
około 150. Oferujemy klientom nie tylko
proste podwozia z kabiną do dalszej zabudowy, możemy również zaproponować
podwozia specjalistyczne, na bazie których budowane są np. autobusy w zakładzie Pawłowo.
Przy produkcji wielkoseryjnej wielu modeli wykorzystanie tych samych komponentów pozwala na szybki rozwój produktu. Jak to wygląda w Grupie GAZ?
Kabiny ciężarówek GAZon Next i Ural
Next są całkowicie zunifikowane z kabinami modelu GAZelle. Jedyną różnicą
jest inna konstrukcja przedziału silnika.
Unifikacja kabin pozwoliła na zainwestowanie ok. 80 mln dolarów w nowoczesną
linię produkcyjną, na której wytłaczane
są blachy tworzące kabinę oraz w zrobotyzowaną linię spawalniczą. Było to niezbędne, aby osiągnąć wydajność produkcji na poziomie 100 tys. pojazdów
rocznie, w tym ok. 15 tys. kabin ciężarówek GAZon i 8 tys. kabin do Urala –

reszta, czyli ok. 77 tys., to kabiny do modelu GAZelle. Bez unifikacji konstrukcji
kabin nie moglibyśmy dalej się rozwijać
i unowocześnić naszych modeli.
Nowe możliwości wzrostu stwarza również dla nas wejście w cięższe segmenty
masowe, dlatego od końca tego roku rozpoczniemy produkcję podwozi GAZelle
o dmc. 4,6 t. W przypadku furgonów w tej
samej grupie masowej możliwe staje się
uzyskanie pojemności ładowni wynoszącej 16 m3 i minibusów zabierających nie
16, ale 20 pasażerów. Tym samym wkraczamy w te segmenty rynku, w których
jeszcze nie byliśmy obecni, a dominowały
tam marki Mercedes-Benz, Ford i Iveco.
W segmencie średnich samochodów
ciężarowych byliśmy jeszcze bardziej
kreatywni. Zrobiliśmy średniotonażową
ciężarówkę z kabiną GAZelle Next, jednocześnie znacznie modernizując podwozie. Podwozie samochodu ciężarowego
przystosowaliśmy również do potrzeb
transportu osób, instalując np. pneumatyczne zawieszenie osi tylnej i rozszerzając rozstaw kół. Tak powstał autobus
Vector Next. Z kolei podwozie autobusowe posłużyło jako baza do opracowania
samochodu ciężarowego o dmc. 10 t.
Przypomina to nieco zabawę z matrioszką
– rosyjską tradycyjną lalką ludową.
W tym segmencie dawniej bardzo silnie
był obecny produkowany w Moskwie model ZIŁ, a obecnie dominują w nim samochody produkowane przez Isuzu i Hyundai. Myślę, że mając tak nowoczesną
ciężarówkę, będziemy mogli z nimi skutecznie konkurować.

Planujecie szersze wejście z samochodami marki GAZ na rynek Unii Europejskiej?
Unia Europejska jest z pewnością bardzo interesującym dla nas rynkiem eksportowym. Jeśli nauczymy się tego, jak
zaspokajać oczekiwania klientów działających na tamtejszych rynkach, zaczniemy tam sprzedawać nasze pojazdy.
Niestety, koszty jakie musielibyśmy dziś
ponieść, aby tam skutecznie zaistnieć, są
na razie zbyt wysokie, poza tym rynek
ten jest dobrze chroniony przepisami
celnymi, podatkowymi i normami technicznymi. Panuje na nim również bardzo
duża konkurencja.
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W takim razie jak ocenia Pan możliwości ekspansji Grupy Gaz na nowe
rynki eksportowe?
Sytuacja, jaka panuje obecnie w gospodarce rosyjskiej, nam sprzyja. Niski
kurs rubla działa na naszą korzyść jako
producenta krajowego. Mam świadomość, że to się wkrótce skończy i dobra
passa nie będzie trwać w nieskończoność. Dlatego teraz bardzo intensywnie pracujemy nad naszą linią produktową, modernizujemy pojazdy i pracujemy
nad rozwiązaniami na przyszłość, takimi
jak samochody spełniające wymagania
Euro VI czy samochody z kierownicą po
prawej stronie. Myśląc o nowych rynkach
zbytu, przygotowujemy również nasze
pojazdy do pracy na dużych wysokościach i w bardzo gorącym klimacie.
Podejmujemy różne wyzwania i staramy
się rozszerzać nasze rynki eksportowe.
Wiele z nich, tak jak w przypadku Unii
Europejskiej, jest dobrze chronionych,
inne z kolei są bardzo wrażliwe cenowo.
Wiele zależy też od cen ropy naftowej czy
surowców naturalnych.
Aby skutecznie działać, producent musi
dysponować dobrą organizacją dealerską
i serwisową. Jak Grupa GAZ wypada
na tle konkurentów?
Jestem całkowicie przekonany, że jakość produkowanych przez nas samochodów jest absolutnie porównywalna
z markami zachodnimi, japońskimi czy
koreańskimi. Na naszą korzyść przemawia dostępność części zamiennych
i gęsta sieć serwisowa na terenie całego kraju. Grupa GAZ ma 208 dealerów
i serwisów. Jesteśmy dumni z tego, że
są oni w stanie wykonać 95% remontów
w ciągu jednego dnia. Wyróżniamy się
pod tym względem na tle naszych konkurentów. 208 serwisów – wydaje się to
dużo, ale w kraju, w którym jest 11 stref
czasowych, to bardzo niewiele.
Co uznałby Pan za największy swój sukces jako prezesa Grupy GAZ?
Moim marzeniem jest, aby w 2025 r.
Grupa GAZ należała do czołowej trójki
globalnych producentów pojazdów użytkowych – teraz jesteśmy w pierwszej
dziesiątce.
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W fabryce GAZ
budowany jest
Mercedes-Benz
Sprinter Classic
w odmianie furgon
i minibus; produkcja realizowana
jest zgodnie z niemieckimi standardami jakości

© A. Lubitz

W Niżnym Nowogrodzie na tej samej linii powstają
równolegle stare
i nowe modele –
np. GAZon i GAZon
generacji Next,
gdyż starsze
modele wciąż
cieszą się dużym
popytem

O nowościach Grupy GAZ, jakie zostały zaprezentowane na wrześniowych
targach pojazdów użytkowych Comtrans
2017 w Moskwie, pisaliśmy obszernie
w październikowym numerze „Samochodów Specjalnych”.
Oprócz rozwoju i produkcji własnych
pojazdów GAZ współpracuje z międzynarodowymi producentami samochodów osobowych. W ramach spółki j.v.
z Volkswagenem w zakładach GAZ produkowana jest Škoda Yeti (od 2011 r.),
Volkswagen Jetta i Škoda Octavia (od
2013 r.). W latach 2012–2015 na liniach
produkcyjnych GAZ w Niżnym Nowogrodzie powstawał również Chevrolet
Aveo. Grupa GAZ realizuje wspólne projekty dotyczące samochodów ciężarowych
i autobusów z takimi potentatami jak
firmy MAN i Scania. W ramach umowy
z Daimlerem w fabryce w Niżnym Nowogrodzie w trybie montażu kontrakto-

wego powstają dostawcze modele Mercedes-Benz Sprinter Classic. Od 2013 r.
spółka Mercedes-Benz Vans sprzedała
ponad 17 600 tych pojazdów. Na terenie
całej Federacji Rosyjskiej, od Kaliningradu do Władywostoku, Mercedes-Benz
Vans ma 77 oficjalnych dealerów. Sprinter Classic jest również eksportowany na
Białoruś, do Kazachstanu i Armenii.

Fabryka na światowym
poziomie
W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowano około miliarda dolarów w modernizację linii produkcyjnych fabryki GAZ
w Niżnym Nowogrodzie i aktualizację
portfolio produkcyjnego. Działalność zakładu opiera się na systemie produkcji
GAZ, który został wdrożony w 2003 r.
i opracowany na podstawie zasad Sys-

temu Produkcyjnego Toyoty. Dzięki temu
zwiększono wydajność pracy czterokrotnie w ciągu dziesięciu lat, zmniejszając koszty i zwiększając rentowność
produkcji.
Zautomatyzowana tłocznia blach nadwozi GAZelle Next i Sprinter Classic jest
wyposażona w wielofunkcyjne roboty
Kuka, a także prasy LG. Linia zapewnia
maksymalną dokładność produkcji części
i wysoką wydajność. Produkowane są
tutaj m.in. przednie panele boczne, podłogi oraz drzwi przesuwne i skrzydłowe.
Większość blach tłoczona jest na zautomatyzowanych japońskich liniach Komatsu,
część prac wykonuje pobliski podwykonawca. W sumie w fabryce tłoczenie
blach nadwozi wykonywane jest na 7
prasach o nacisku do 800 t. Wydajność
linii to 6–8 elementów na minutę.
Spawanie nadwozi realizowane jest
na zautomatyzowanych liniach spawalniczych. 6000 spawów nadwozia furgonowego GAZelle Next wykonuje z dokładnością do 0,2 mm 98 japońskich robotów
Fanuc. 8 różnych typów kabin modeli
GAZelle Next, GAZon Next, GAZelle Business, a także Ural Next powstaje na jednej linii spawalniczej. Cały proces jest
całkowicie zautomatyzowany – po pojawieniu się kolejnych elementów do spawania typ kabiny zostaje automatycznie
rozpoznany i następuje przełączenie robotów na odpowiedni program sterowania. W sumie spawanie nadwozi wykonują 593 roboty, poziom automatyzacji
na tym etapie produkcji przekracza 80%.
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minibus. Ogółem można wybierać spośród 8 różnych wariantów konfiguracji
podstawowej oraz wielu opcji dodatkowych. Dzięki współpracy z lokalnymi
certyfikowanymi producentami nadwozi
(łącznie 12 firm) na bazie Sprintera Classic powstają minibusy, furgonetki, chłodnie, ambulanse i specjalne laboratoria,
sklepy mobilne, wersje opancerzone
i skrzyniowe z różnymi dodatkami i wiele
innych modyfikacji.
Pracuje się tu „po niemiecku” – z dużą wydajnością, solidnie, wszyscy pracownicy odbyli gruntowne przeszkolenie
– także na stażach w niemieckich fabrykach Mercedes-Benz. Bardzo rygorystycznie podchodzi się do kwestii związanych

Najnowocześniejsza w rosyjskim przemyśle motoryzacyjnym lakiernia została
uruchomiona w marcu 2013 r. po gruntownej modernizacji. Trafiają do niej
wszystkie modele produkowane w fabryce. Lakiernia w ciągu roku może przyjąć 110 tys. nadwozi. Proces lakierowania
to w sumie 13 etapów, z czego 11 to procesy przygotowawcze, całość jest całkowicie zautomatyzowana. Nadwozia zabezpieczane są przed korozją w procesie
kataforezy zanurzeniowej (KTL), następnie po zaizolowaniu i uszczelnieniu niezbędnych elementów odbywa się natryskowe nanoszenie warstwy lakieru
podkładowego i ostateczne lakierowanie
– wykonują to roboty lakiernicze dostarczone przez firmę Sames. Kolejnym
procesem jest woskowanie natryskowe
obejmujące także przestrzenie zamknięte, zawiasy itp. W samej lakierni pracują
294 osoby.
Dostawcze Gazelle i ciężarowe GAZon powstają na 4 liniach montażu. Podwozia do autobusów powstają w innym
zakładzie. Montaż końcowy odbywa się
z ciągłym przepływem, z odpowiednio
dobranym taktowaniem. Dzięki zoptymalizowaniu procesów na linii powstaje
kompletny pojazd, nie ma wcześniejszego podmontażu. Dostawy komponentów w systemie JIT i JIS odbywają się
w bezpośrednim sąsiedztwie linii. Grupa
GAZ zawiązała wiele międzynarodowych
spółek, w których powstają komponenty
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W strefie wyładunku odbierane są spawane nadwozia, które
na miejscu podlegają kontroli jakości; umieszczone parami
na specjalnych sankach wjeżdżają do kabiny lakierniczej

W kabinach modeli GAZelle, GAZon i Ural Next wykorzystywane są te
same elementy kokpitu – jest to konstrukcja spełniająca standardy europejskie w zakresie jakości użytych materiałów, designu i wykończenia

potrzebne do produkcji pojazdów, np.
układy wydechowe czy chłodnice. Co 78
sekund z linii montażowej zjeżdża samochód dostawczy lub ciężarowy. Hala
montażu końcowego zajmuje 23 tys. m2,
tylko tu pracuje ok. 900 osób, z czego
40% to kobiety.

Sprinter Made in Russia
Sprinter Classic produkowany jest
od 2013 r. w ramach joint venture Mercedes-Benz i Grupy GAZ. Kluczowe komponenty dostarczane są z Niemiec, ale ok.
300 różnych części (ponad 50%) produkują kooperanci rosyjscy. Sprinter Classic w fabryce w Niżnym Nowogrodzie produkowany jest w 3 wariantach długości
nadwozia, 2 wariantach rozstawów osi
(3550 i 4025 mm) i 2 wersjach masowych: 3,5 oraz 4,6 t dmc. Podstawowe
rodzaje nadwozia to towarowy furgon lub
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z jakością produkcji (procesów technologicznych) i montażu. Podczas naszej wizyty w fabryce gospodarze podkreślali to
wielokrotnie. Na poszczególnych etapach
produkcji znajduje się w sumie 13 stacjonarnych bramek kontroli jakości, są
jeszcze 2 kontrole lotne. Za kontrolę jakości na linii produkcyjnej odpowiadają
pracownicy GAZ, pracownicy Mercedes-Benz wykonują 100-procentową kontrolę wizualną gotowych samochodów
przejeżdżających przez specjalny tunel
świetlny, dokonują także wyrywkowych
i drobiazgowych kontroli nadwozi (2 dziennie) oraz kompletnych samochodów (1
dziennie). Całą obsługę posprzedażną
i gwarancyjną realizuje rosyjska sieć dealerska Mercedes-Benz Vans.
W 2016 r. wyprodukowano w Niżnym
Nowogrodzie 6000 Sprinterów, obecnie
(wrzesień 2017 r.) co miesiąc powstaje
27 samochodów Sprinter Classic.
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Nowy agregat
naczepowy Thermo King

gregat Thermo King SLXi Hybrid wykorzystuje zestaw Frigoblock EnviroDrive. Zestaw ten obejmuje generator
połączony z silnikiem ciągnika oraz układ z przemiennikiem częstotliwości, który zapewnia stałe
zasilanie i umożliwia pracę w trybie elektrycznym
zarówno wtedy, gdy agregat jest podłączony do
trójfazowego źródła zasilania w doku załadunkowym, jak i podczas jazdy na trasie. Technologia
ta umożliwia wykonywanie wszystkich dostaw
z wyłączonym silnikiem wysokoprężnym agregatu, co minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Jednocześnie w zależności od sytuacji
firmy przewozowe mogą elastycznie reagować,
wiedząc, że silnik wysokoprężny można ponownie uruchomić w razie potrzeby, zachowując zawsze pełną autonomię agregatu.
Aby uzyskać jeszcze większą elastyczność eksploatacyjną, nową technologię hybrydową Thermo
King i Frigoblock można zastosować w już użytkowanych agregatach naczepowych SLXi. Jeden
ciągnik może obsługiwać różne naczepy działające
w trybie hybrydowym, a klienci mogą łatwo zmodernizować swoje pojazdy i wprowadzić napęd
hybrydowy, korzystając z usług jednego z kilkuset
autoryzowanych dealerów i centrów serwisowych Thermo King w całej Europie.

© Thermo King

Firma Thermo King wprowadza na rynek nowy agregat naczepowy SLXi Hybrid,
stworzony z myślą o zmniejszeniu szkodliwego oddziaływania na środowisko
naturalne i obniżeniu kosztów eksploatacji. Zaprezentowany w 2016 r. jako projekt,
nowy agregat jest już oficjalnie dostępny w asortymencie SLXi.

Sprawdzony w działaniu

Wyniki testów

We współpracy z niemieckim dealerem EURAM
i firmą MJ Transport GmbH z Dortmundu Thermo
King i Frigoblock przeprowadziły szczegółowe testy pracy agregatu w rzeczywistych warunkach
pracy. Przez ostatnie kilka miesięcy ciągnik z naczepą wyposażoną w system SLXi Hybrid przewoził produkty zamrożone oraz wrażliwe na temperaturę produkty świeże i rośliny na trasach
pomiędzy Niemcami, Holandią i Belgią.
„Jesteśmy rodzinną firmą, która żywi przekonanie, że ekologia i ekonomia powinny iść w parze.
Staramy się też opierać swoją działalność na
zasadach zrównoważonego rozwoju” – powiedział Thomas Sadowski, prezes zarządu MJ Transport GmbH.

Firma MJ Transport poinformowała, że agregat naczepowy wymagał tylko jednego tankowania
w ciągu ośmiu tygodni testów, podczas gdy konwencjonalne agregaty wymagają uzupełniania paliwa przeciętnie co 1,5–2 tygodnie. Równocześnie klient zaobserwował, że wzrost zużycia paliwa
przez ciągnik wyniósł tylko 0,6 l na 100 km.
Ponadto ciągła praca agregatu z wysoką wydajnością umożliwiła bardzo precyzyjną kontrolę temperatury i poprawę obiegu powietrza. Pozwoliło
to na stworzenie oszczędnych kosztowo warunków w przestrzeni ładunkowej o kontrolowanej
temperaturze do przewozu delikatnych produktów.
Jednocześnie okazało się to doskonałą metodą
transportu roślin i kwiatów.
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Rosja:
konsumenci oczekują
coraz lepszych pojazdów
Dariusz Piernikarski
Gospodarka Federacji Rosyjskiej po kilku latach kryzysu wyraźnie odczuwa
ożywienie koniunktury. Po wrześniowej wizycie na moskiewskich targach
pojazdów użytkowych Comtrans próbujemy ocenić, jak wyglądają
perspektywy rozwoju rosyjskiego rynku pojazdów użytkowych.

a początku 2017 r. na terenie
Federacji Rosyjskiej jeździło ok.
8,09 mln pojazdów użytkowych.
Od 2009 r. liczba ta wzrosła o ponad
13%, co oznacza niemal 1 mln pojazdów.
Biorąc pod uwagę wiek samochodów
ciężarowych, ponad połowa z nich została
wyprodukowana przed rokiem 2002,
a więc co druga ciężarówka na rosyjskich drogach ma więcej niż 15 lat. Istotne jest również to, że ponad 70% pojazdów użytkowych to marki krajowe,
natomiast gdy weźmiemy pod uwagę
strukturę floty, to ok. 50% stanowią
samochody dostawcze, 45% cięż kie
samochody ciężarowe, a 5% autobusy
i autokary.
Po latach gwałtownych spadków cen
ropy naftowej i międzynarodowych sankcji handlowych, które obowiązują od
czasu rosyjskiej interwencji wojskowej
na Ukrainie na początku 2014 r., koniunktura gospodarcza w Federacji Rosyjskiej powoli zaczyna się poprawiać.

Sceptycy twierdzą jednak, iż w najbliższej przyszłości rosyjska gospodarka nadal pozostanie „stosunkowo zamknięta”,
a realizowane przez władze Federacji
zacieśnianie polityki fiskalnej i niski poziom inwestycji infrastrukturalnych mogą
nadal utrudniać poprawę sytuacji.
W ujęciu historycznym szczyt sprzedaży pojazdów użytkowych w Rosji przypada na rok 2012 (sprzedaż nowych samochodów ciężarowych sięgała liczby
100 tys.), potem w kolejnych latach nastąpił dramatyczny spadek popytu, osiągając najniższy poziom w 2015 r. (spadek
sprzedaży nawet o ponad 60% w niektórych segmentach). Szczególnie mocno
kryzys sprzedaży w Rosji uderzył w importerów – producentów europejskich –
chociażby ze względu na występujące
różnice cenowe i silny protekcjonizm
rządowy, chroniący rodzime marki. Wzrosła wówczas monopolistyczna przewaga
gigantów, takich jak Kamaz czy Grupa
GAZ (wykres 1).
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Gigant budzi się z letargu
Stopniowa poprawa sytuacji ekonomicznej i powolny wzrost zapotrzebowania na środki transportu spowodowały, że koniec roku 2016 i początek
bieżącego w statystykach sprzedaży wyglądały już bardzo obiecująco. W 2016 r.
sprzedano w Rosji ok. 50 tys. samochodów
ciężarowych o dmc. > 14 t, a pierwsza
połowa br. zakończyła się 47-procentowym wzrostem sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej – ilustrują to dane przedstawione na
wykresie 2.
Podobne ożywienie po kryzysie odnotowywane jest w segmencie samochodów dostawczych. Zgodnie z danymi
publikowanymi przez Rosyjską Agencję Badania Rynku Motoryzacyjnego
w pierwszej połowie 2017 r. sprzedaż samochodów dostawczych na terenie Federacji wzrosła o 22,9% r/r.
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Wykres 2. Sprzedaż samochodów ciężarowych
w Federacji Rosyjskiej, dmc. > 6 t – porównanie w okresie styczeń 2016–czerwiec 2017

© Daimler – Kamaz RUS
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Wykres 1. Udziały producentów na rynku rosyjskim
na koniec 2016 r., dmc. > 14 t; * Pozostali – producenci
z Chin, Korei Południowej, Japonii i USA
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Wykres 4. Udziały rynkowe
w grupie „wielkiej siódemki”,
dmc. > 6 t, w okresie
styczeń–czerwiec 2017

Wykres 3. Sprzedaż samochodów ciężarowych producentów z grupy
„wielkiej siódemki” w okresie 2012–2017 (2017 – prognoza), dmc. > 6 t
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Heiko Schulze

,
dyrektor generalny spółki
Daimler Kamaz RUS

Boris Billich,
dyrektor sprzedaży
Schmitz Cargobull

W tym roku mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem popytu na samochody ciężarowe. W porównaniu z rokiem poprzednim rynek się podwoił. Jakie są główne przyczyny? Myślę, że jest to lekka poprawa sytuacji
w rosyjskiej gospodarce, stabilizacja kursu wymiany rubla, ale przede wszystkim powrót do wymiany i modernizacji flot po zawieszeniu decyzji zakupowych w latach 2014–2016. Sankcje polityczne oczywiście nie sprzyjają pozycji importerów działających na rynku rosyjskim.
Jeśli porównamy warunki działania na rynku rosyjskim z rynkiem Unii Europejskiej, główną różnicą jest zmienność koniunktury. Jej wzrosty czy
spadki występują bardzo szybko, mają gwałtowny charakter i są raczej
trudne do przewidzenia. Dla klientów rosyjskich wciąż najistotniejsza jest
cena zakupu. W segmencie, w którym sprzedają swoje samochody dostawcy
europejscy, wielu klientów to firmy jeżdżące na Zachód, realizujące transport międzynarodowy. Dla nich ważnym kryterium jest również niezawodność pojazdów, zwracają oczywiście uwagę na zużycie paliwa.
W segmencie budowlanym oczekiwania klientów rosyjskich są identyczne
jak ich zachodnich kolegów. Te ciężarówki pracują na okrągło, muszą więc
spełniać bardzo wygórowane wymagania w zakresie niezawodności i wytrzymałości konstrukcji. Zauważamy, że klienci poszukują także coraz bardziej złożonych rozwiązań, chociażby takich jak kontrakty obsługowe czy systemy telematyczne.

Rynek rosyjski po 5–6-letnim okresie gwałtownych wahnięć znajduje się obecnie w fazie stabilnego rozwoju. Po osiągnięciu najniższego poziomu sprzedaży w 2015 r. odbiliśmy się od dna i teraz od półtora roku rynek odrabia
zaległości. Sprzyja ogólna koniunktura gospodarcza, wyjaśniło się również
kilka istotnych kwestii w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących
produkcji.
Firmy transportowe muszą odnawiać swoje floty – to jest pozytywny znak
świadczący o tym, że branża ulega umocnieniu. Trend ten dotyczy również
naczep. Konsumenci oczekują coraz lepszych produktów na rynku i w ślad
za tym przedsiębiorcy również poszukują nowszych, coraz lepszych pojazdów. Coraz częściej chcą pracować zgodnie z zachodnimi standardami chociażby w zakresie jakości chłodzenia czy bezpieczeństwa ładunku. Problemem bywa czasami brak odpowiednich środków finansowych, aby w pełni
zainwestować w dobry sprzęt.
Na rynku rosyjskim pojazdy Schmitz Cargobull są bardzo cenione – zarówno chłodnie, jak i naczepy kurtynowe. W segmencie naczep chłodniczych
jesteśmy absolutnym numerem jeden z udziałem w rynku przekraczającym
70%, prowadzimy także w sprzedaży naczep kurtynowych z udziałem na poziomie 40%. W segmencie naczep samowyładowczych nasz udział to około
7%, ale jak wiadomo, tu działa wielu lokalnych producentów. W ubiegłym
roku uruchomiliśmy naszą fabrykę pod Moskwą i już widać, że jej możliwości produkcyjne są zbyt małe. Koncentrujemy się tam na montażu naczep kurtynowych, wywrotki muszą niestety poczekać.
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Claes Nilsson,

Wojciech Rowiński,

Włodzimierz Masłowski,

prezes Volvo Trucks

dyrektor zarządzający
Scania Rus

wiceprezes zarządu
Wielton SA do spraw
zakupów i rynków
wschodnich

Rosja to trudny rynek i dla Volvo
Trucks bardzo ważny. To, że w grupie producentów europejskich zajmujemy pierwsze miejsce, wynika
z wielu czynników. Przede wszystkim
działamy tu znacznie dłużej niż większość naszych konkurentów, jesteśmy też w komfortowej sytuacji, mając
kilku lojalnych klientów działających
na terenie całej Rosji, na przykład
z branży spożywczej. Wraz z ich ekspansją rozbudowywaliśmy naszą sieć
serwisową. Volvo sporo zainwestowało w działania produkcyjne w fabryce w Kałudze i to teraz zaczyna
przynosić korzyści. Rosyjscy klienci
doceniają to, że ciężarówki Volvo są
budowane tu, w Rosji.
Przy szybko rosnącym obecnie popycie na rynku rosyjskim zauważamy
zwiększający się udział marek importowanych. Cieszy mnie ten wzrost,
ale ze względu na zmienność koniunktury raczej nie zakładamy szybkiego
powrotu do rekordowych wyników
sprzedaży w roku 2012 – połowa
tego będzie równie wspaniała. Myślę
też, że rosyjscy klienci będą coraz
chętniej sięgać po europejskie ciężarówki. Doceniają ich jakość, niezawodność i wytrzymałość na trudne
warunki eksploatacji. Coraz większe
znaczenie ma całkowity koszt własności i wysoka efektywność.

Od kilku lat obserwujemy wzrost
efektywności gospodarki rosyjskiej.
W ślad za tym rośnie popyt na środki
transportu i pojazdy oferowane przez
europejskich producentów, ponieważ producenci lokalni nie nadążają
z poprawą efektywności użytkowania swoich samochodów. Potrzeby
klientów są już dużo większe i przekraczają możliwości pojazdów, które
oni mogą im zaoferować.
Jeśli spojrzymy na sposoby zaspokojenia popytu na nowoczesne samochody ciężarowe w Rosji, to jest
kilka możliwości. Mamy import gotowych pojazdów, są próby kooperacji z lokalnymi producentami i na
bazie ich możliwości produkcyjnych
rozwijanie zachodniego produktu.
To wszystko dzieje się w sytuacji
bardzo dynamicznej, wynikającej nie
tylko z technicznych uwarunkowań,
ale także kursu rubla względem euro
i bieżących działań administracji państwowej.
W Scania Rosja staramy się zaspokajać potrzeby klientów rosyjskich,
oferując im pojazdy niezawodne i co
ważne – nieskomplikowane w naprawie. Od przyszłego roku zaczniemy sprzedaż modeli nowej generacji,
przy czym pierwszymi samochodami,
które w 100% zostaną przestawione
na nowy model, będą wywrotki budowlane i kopalniane.

Produkujemy na pełnej mocy produkcyjnej i ze względu na zróżnicowany wzrost popytu w poszczególnych krajach Europy musimy to
w jakiś umiejętny sposób dzielić. To
co jest dla nas najważniejsze, dzieje
się obecnie w Wieluniu – pracujemy
nad podniesieniem naszych możliwości produkcyjnych tak, aby móc wypełnić założenia strategii 2020.
W Rosji, gdzie w 2017 r. nastąpiło
bardzo wyraźne ożywienie rynku,
sprzedaliśmy 6 razy więcej naczep
i przyczep niż w analogicznym okresie 2016 r. Wyraźna poprawa koniunktury pozwoliła nam na sprzedaż
w pierwszej połowie roku 799 pojazdów. Wynik ten jest prawie 6-krotnie wyższy w porównaniu z rokiem
2016, kiedy sprzedano 139 sztuk.
W tym roku sprzedaż pojazdów Wielton na rynku rosyjskim będzie wysoka – myślę, że będzie to nasz największy rynek eksportowy. Jesteśmy
nadal największym importerem wywrotek i to jest tu nasz główny produkt. Jako producent naczep wywrotek Wielton jest bardzo dobrze
rozpoznawalny, obecnie chcemy również mocniej zaistnieć jako producent
naczep kurtynowych.
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„Rynek pojazdów użytkowych w Rosji znajduje się obecnie w fazie istotnych
przeobrażeń. Coraz większe znaczenie w walce o klienta ma zapewnienie
odpowiedniego poziomu obsługi serwisowej”.

Najwięksi europejscy producenci samochodów ciężarowych („wielka siódemka”, B7) w okresie załamania rynku
znacząco odczuli spadek sprzedaży. Jeszcze w 2012 r. sprzedawali w Federacji
Rosyjskiej łącznie 33,9 tys. samochodów
ciężarowych, gdy w 2015 r. do klientów
trafiło już tylko 8,8 tys. pojazdów. Był
to spadek sprzedaży o ponad 74% (wykres 3). Jednocześnie utracili swoje udziały
rynkowe na rzecz wspieranych przez władze państwowe producentów rosyjskich.
Po wyraźniej poprawie sytuacji ekonomicznej w 2016 r. szybko rozpoczęli odrabianie strat, co przyniosło w bardzo
krótkim okresie wyraźne efekty – prognozuje się, że w 2017 r. sprzedaż wzrośnie aż o 129% r/r. Zmiany łącznego poziomu sprzedaży siedmiu producentów
europejskich w okresie 2012–2017 przedstawia wykres 3.
Ten wzrostowy trend był wyraźnie
zauważalny na tegorocznych targach
Comtrans (relacja: „Samochody Specjalne” nr 10/2017). Chciałoby się rzec,
że z każdego stoiska „wiało” optymizmem i wszyscy byli wyraźnie zadowoleni
z rozwoju sytuacji na tym olbrzymim, ale
i trudnym przecież rynku. Widoczne
obecnie ożywienie prowadzi do wzrostu
konkurencji, gdyż równolegle ma miejsce
stopniowa transformacja rosyjskich firm
transportowych, które coraz częściej po-

szukują środków transportu, kierując się
nie tylko ceną zakupu, ale również ich
efektywnością i trwałością. Jest to szczególnie widoczne w sektorze transportu
dalekobieżnego. W przypadku zachodnioeuropejskich producentów oferujących
nowoczesne rozwiązania transportowe
oznacza to zintensyfikowanie działań
marketingowych i wzajemnej konkurencji o udziały na rynku samochodów
importowanych (chociaż zdecydowana
część z nich montowana jest w fabrykach
rozlokowanych na terenie Federacji Rosyjskiej i działających w ramach różnych
spółek joint venture). Udziały rynkowe
poszczególnych producentów z grupy
B7 na rynku rosyjskim pokazano na wykresie 4.

Nieprzewidywalna koniunktura
Na najbliższe 3 lata prognozy dotyczące rozwoju rynku transportowego
są bardzo obiecujące – bazują one na poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej,
konieczności odnowy flot, nie bez znaczenia są również przygotowania do
dużych imprez sportowych, które odbędą się na terenie Rosji, takich jak np.
mistrzostwa świata w piłce nożnej FIFA
World Cup 2018. Uważa się, że w ciągu
najbliższych 3 lat wzrost na rynku samochodów dostawczych wyniesie ok.

72 | LISTOPAD 2017 | Transport – Technika – Biznes

20%, w segmencie ciężkich samochodów
ciężarowych – ok. 40%, natomiast sprzedaż autobusów zwiększy się o 30%. Ze
względu na gwałtowną zmienność koniunktury nikt jednak nie podejmuje się
prognozowania rozwoju rynku po 2020 r.
– jest to zbyt ryzykowne.
Rynek pojazdów użytkowych w Rosji
znajduje się obecnie w fazie istotnych
przeobrażeń. Coraz większe znaczenie
w walce o klienta ma zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi serwisowej. Wynika to z rosnących oczekiwań
użytkowników, ale i większej konkurencji wśród zarówno firm działających
w transporcie towarowym i pasażerskim,
jak i wśród producentów i importerów.
Tak jak na terenie Europy Zachodniej
w Rosji coraz większe znaczenie zyskują rozwiązania wsparte o cyfryzację
i szerokie wykorzystanie internetu, dostępne dla zleceniodawców i operatorów flotowych obsługujących logistyczny
łańcuch dostaw. Zwraca się uwagę na
zwiększanie ogólnej efektywności transportowej i obniżanie kosztów, także
w aspekcie zmniejszania zużycia paliwa.
Rosja ze względu na swoje położenie,
zmienność stref klimatycznych, braki
w infrastrukturze drogowej i logistycznej jest i będzie wspaniałym rynkiem
do wprowadzania nowych i innowacyjnych technologii.
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Chłodnie Atego
dla Wojska Polskiego
W ramach realizowanego przetargu
dla Wojska Polskiego 31 października br.
w siedzibie Diesel Truck w Strykowie
zorganizowano szkolenie dla jednostek
wojskowych, do których dostarczonych
zostanie 31 chłodni – hakówek
zbudowanych na podwoziach
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Atego.

Atego 1530 z zabudową
chłodniczą do przewozu
półtusz (tzw. hakówka) firmy
Gawlik, agregatem Zanotti i tylnym podestem załadowczym
Bär Cargolift – 31 takich samochodów trafi do polskiego wojska

ojsko Polskie ogłosiło przetarg na 31 pojazdów z nadwoziami chłodniczymi. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano
ofertę, jaką złożyła firma Loja Trucks
z Siemianowic Śląskich. Jej partnerami
była firma Diesel Truck z Ołtarzewa, której zadaniem było dostarczenie podwozi
Mercedes-Benz Atego 1530, oraz firma
Gawlik ze Stęszewa, która przygotowała
nietypowe zabudowy chłodnicze. Agregat chłodniczy Zanotti UN0° dostarczyła
spółka Frigipol, a tylny podest załadowczy spółka Bär Cargolift Polska.
Chłodnie mają trafić do 20 jednostek w całej Polsce, a ich zadaniem będzie dostarczanie zaopatrzenia m.in.
podczas ćwiczeń poligonowych. Nie jest
wykluczony również udział tych pojazdów w misjach poza granicami kraju.
Aby możliwy był ich szybki przerzut,
nadwozia mają tak dobrane wymiary
i kształty, by mieściły się w skrajni kolejowej. Uchwyty promowe natomiast
pomogą zamocować pojazdy w razie
przerzutu drogą morską.

Atego – wojskowa chłodnia
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu
wybrano model Mercedes-Benz Atego
1530. Podwozia do zabudowy dostarczyła
firma Diesel Truck z Ołtarzewa – autoryzowany dealer i serwis pojazdów użytkowych Mercedes-Benz. Samochód ten o dmc.
15 t napędzany jest najmocniejszym
z dostępnych dla tego modelu silników –
OM 936 Euro VI o mocy 220 kW (299 KM)
i momencie obrotowym 1200 Nm rozwijanym w przedziale 1200–1600 obr/min.
Za przekazanie napędu na koła odpowiada manualna skrzynia biegów o 9
przełożeniach typu G 141-9 o rozpiętości przełożeń 14,57–1,0. Przełożenie
pojedynczej hipoidalnej przekładni głównej wynosi 2,846:1. Samochód porusza
się na oponach błotno-śniegowych Hankook DH05 o rozmiarze 285/70 R19,5.
Zbiornik paliwa ma pojemność 180 dm3,
zbiornik AdBlue – 25 dm3. Atego zostało wyposażone w 2 niskoobsługowe
akumulatory 2×12 V, 65 Ah.
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Istotną cechą pojazdu w wersji militarnej jest to, że jeśli wystąpi brak AdBlue w układzie oczyszczania spalin, nie
następuje typowe dla samochodów „cywilnych” ograniczenie mocy silnika. Ponadto jeśli podczas okresowej procedury
regeneracji filtra cząstek stałych podwyższona temperatura spalin towarzysząca temu procesowi jest niepożądana,
można regenerację przerwać i ponowić
w dogodnym momencie za pośrednictwem odpowiednich funkcji w menu
komputera pokładowego. O najważniejszych czynnościach obsługowych (silnik
i skrzynia biegów) przypomina system
serwisowy, który określa terminy przeglądów technicznych pojazdu i jego podzespołów w zależności od warunków
eksploatacji.
Na osi przedniej o nośności 5,7 t zastosowano resory paraboliczne, oś tylna,
również zawieszona na resorach parabolicznych, ma nośność 10,5 t. Na obu
osiach są hamulce tarczowe z układem
ABS. Rozstaw osi to 4160 mm. Wojskowe Atego ma 2-osobową, krótką kabinę dzienną typu ClassicSpace o szerokości 2,3 m. Kabiny są klimatyzowane
i mają niezależne ogrzewanie postojowe.
Standardowymi elementami wyposażenia są m.in. system stabilizacji toru
jazdy ESP, asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie. Nie montowano
tachografów.

Tylny podest załadowczy Bär Cargolift
BC 1500S4 o momencie udźwigu 15 kNm
(1500 kg na promieniu 1 m) ma platformę
o wymiarach 1610×2540 mm

Zabudowa z wyposażeniem
Zabudowę izotermiczną Atego przystosowaną do przewozu półtusz wykonało
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Gawlik Przyczepy ze Stęszewa. Wysokość wewnętrzna zabudowy wynosi
1900 mm, wysokość maksymalna od poziomu jezdni – 3350 mm. Całkowita pojemność chłodni to ok. 21 m3. Ładowność
chłodniczego Atego wynosi 6500 kg.
Zabudowa to konstrukcja izolowana
warstwowo, wypełnienie materiałem
izolacyjnym XPS pozwala na uzyskanie
współczynnika przenikania ciepła nie
większego niż 0,4 W/m2K. Poszycie zewnętrzne ścian wykonano z laminatu poliestrowo-szklanego, pomalowano je na
„wojskowy” kolor khaki (ciemny półmat
RAL 6006). Poszycie wewnętrzne, również z laminatu poliestrowo-szklanego,
jest chronione przez przypodłogowy pas
ze stali nierdzewnej o wysokości 300 mm
oraz 2 pasy blachy po 120 mm. W dachu
chłodni zostały zamontowane 4 szyny
Euro-Rura oraz 68 standaryzowanych
haków (tzw. typ euro) pozwalających

na przewóz ćwierci wołowych i półtusz
wieprzowych. Jest również listwa otworowa z drążkiem rozporowym stanowiąca
zabezpieczenie ładunku przed przesunięciem. Drzwi tylne dwuskrzydłowe
o kącie otwarcia 270° mają blokadę drążkami po otwarciu. Na każdym skrzydle
znajduje się pojedyncze zamknięcie zewnętrzne. Przed niepowołanym dostępem
zabezpiecza zamek patentowy. Uszczelka
przylega na całej długości stalowej ramy
tylnej drzwi. Okucia (klamki, zawiasy)
wykonano ze stali nierdzewnej, dostęp
do wnętrza ułatwia dolna drabinka wysuwana oraz stalowy uchwyt na ramie.
Podłoga ze sklejki izolowana od wewnątrz jest pokryta tworzywem sztucznym (kolor szary) w wersji przeciwpoślizgowej.
Nadwozie z podwoziem łączy rama
pośrednia z profili stalowych giętych na
zimno, wykonana jako podłużnice mocowane do podłogi. We wnętrzu rozmieszczono 3 punkty świetlne wpuszczone w dach (moc 5 W) w ten sposób,
że nie są narażone na uszkodzenia w czasie transportu i załadunku towaru. Włącz-

Wzmocniona zabudowa
chłodnicza wykonana
z wielowarstwowych paneli poliestrowo-szklanych
izolowanych pianką XPS
ma całkowitą pojemność
21 m3, ładowność samochodu wynosi 6500 kg

nik oświetlenia wraz z diodą sygnalizacyjną znajduje się w kabinie kierowcy.
Wszystkie listwy zewnętrzne i wewnętrzne
klejone są do nadwozia, co gwarantuje
szczelność zabudowy. Dodatkowym elementem wyposażenia są 2 skrzynki narzędziowe o łącznej pojemności 80 dm3.
Samochody Atego zostały dostosowane
do transportu kolejowego i nie przekraczają obrysem po załadunku na platformę kolejową skrajni kolejowej RIV.
Aby możliwy był przejazd pod wiaduktami, nadwozie ma odpowiednie skosy.
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Silnik agregatu chłodniczego
Zanotti UN0° może być zasilany paliwem lotniczym

Za utrzymanie właściwej temperatury we wnętrzu chłodni odpowiada montowany na ścianie czołowej zabudowy
agregat chłodniczy Zanotti UN0° 80 z dodatkowym zasilaniem elektrycznym 400 V
i opcją grzania dostarczony przez spółkę
FRIGIPOL Chłodnictwo Transportowe
z Częstochowy. Agregat jest napędzany
przez silnik Diesla (Isuzu) – moc grzewcza/chłodnicza w temperaturach 0/30°C
wynosi 8781 W, w zakresie temperatur
–20/30°C jest to 4981 W. W przypadku zasilania elektrycznego moc grzewcza/chłodnicza wynosi odpowiednio 5419 W oraz
2870 W. W obu przypadkach wydajność
wentylatorów to 3600 m3/h. Czynnikiem
chłodniczym jest R404a. Pracą agregatu
steruje się, korzystając z czytelnego panelu kontrolnego umieszczonego wewnątrz kabiny.
Dodatkowym elementem wyposażenia jest tylny podest załadowczy Bär Cargolift BC 1500S4 o momencie udźwigu
15 kNm, dostarczony przez gdańską
spółkę Bär Cargolift Polska. Aluminiowa
platforma ma wymiary 1610×2540 mm.
Podest załadowczy ma funkcję samopoziomowania platformy na przegubach
oraz dochodzenia podestu do podłoża.
Agregat windy jest chroniony w belce
nośnej. Sterowanie jest dwojakiego rodzaju: nożne na platformie (przejezdne
z możliwością najazdu wózkami platformowymi) oraz ręczne ze skrzynki sterującej, wyposażonej w dwa dżojstiki,
umieszczonej w tylnej części pojazdu. Powierzchnia robocza blachy platformy zapewniająca bezpieczeństwo użytkowe
została wykończona karbowaniami poprzecznymi i wzdłużnymi typu TracGrip,
co zabezpiecza osoby obsługujące przed
poślizgnięciem się na mokrej platformie
oraz przeciwdziała zsuwaniu ładunku
z platformy.

Wymagania szczególne
Nie zapominajmy, że chłodnia na
podwoziu Atego 1530 to jednak pojazd
militarny, zatem musiał być przystosowany również do użytkowania w sytuacjach kryzysowych dzięki m.in. mocowaniom promowym, uchwytom na broń
w kabinie, zasilaniu silnika i agregatu na
paliwo alternatywne (również lotnicze).
Cały samochód – włączając w to jego
agregat chłodniczy – musiał być przystosowany do eksploatacji w temperaturach od –20°C do +50°C.

Ważnym warunkiem szczególnym
zamówienia był wymóg zapewnienia
serwisu i naprawy pojazdów niezależnie
od ich lokalizacji (czyli np. w dowolnym
kraju, gdzie jest realizowana misja wojskowa). Jeśli te kraje uznane zostaną
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
za niebezpieczne, to w takiej sytuacji
wojsko zobowiązane jest do dostarczenia pojazdu do granic kraju uznanego za
niebezpieczny – tam pojazd ma być odebrany i naprawiany. Kompletne samochody zostały objęte 4-letnią gwarancją
i pełną obsługą serwisową.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © K. Biskupska

reklama
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Katarzyna Biskupska

Iveco i Cifa – iście włoski duet
17 listopada 2017 r. swoją premierę miał Stralis X-Way, przedstawiciel
nowej gamy pojazdów ciężkich Iveco. Mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska
temu modelowi z zabudowaną przez firmę TarCo betonomieszarką SL9 Cifa.

owy Stralis X-Way przeznaczony
jest do pracy w lekkich warunkach terenowych – powinien zainteresować przede wszystkim przedstawicieli branży budowlanej i komunalnej.
Charakteryzuje go m.in. najwyższa ładowność w swojej klasie oraz wytrzymałość terenowa wzięta z podwozia
Trakkera. W samochodzie tym najlepsze
rozwiązania Iveco służące obniżeniu
zużycia paliwa i podwyższeniu poziomu
bezpieczeństwa połączono z terenową
solidnością najwytrzymalszych konstrukcji tej marki. Zapewnia to wysoką
wydajność i niski całkowity koszt posiadania pojazdu.

W konstrukcji modelu Stralis X-Way
postawiono na maksymalną modułowość. Samochody można konfigurować
według przyszłego przeznaczenia i warunków eksploatacji dzięki różnym wersjom, wariantom wysokości zawieszenia
oraz dodatkowego wyposażenia. Zakres
typowych zastosowań budowlanych to
np. lekkie wywrotki i betonomieszarki.
Model ten z łatwością poradzi sobie na terenowych odcinkach trasy dzięki nowemu
w ofercie Iveco wyposażeniu, jakim jest
system Hi-traction, który zapewnia dodatkowy hydrostatyczny napęd przednich kół. W momentach niedostatecznej
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przyczepności kół tylnych dołączający się
napęd kół przednich pozwala na sprawne
poruszanie się w trudnym terenie.

Prodotto Italiano
Pojazd, który prezentujemy, to 4-osiowy X-Way 8×4 z betonomieszarką Cifa
SL9 o pojemności nominalnej 9 m3 –
egzemplarz tym cenniejszy, gdyż jest to
pierwsza zabudowa włoskiego producenta wykonana na nowym Stralisie nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Zabudowę wykonała firma TarCo, generalny
przedstawiciel Cifa na Polskę.

| TECHNIKA |
Betonomieszarka wykonana została zgodnie z najnowszymi
trendami mającymi na celu powiększenie efektywności pracy
przez zwiększenie pojemności geometrycznej połączonej
z ograniczoną masą całkowitą, prostszym utrzymaniem
i zwiększonym bezpieczeństwem

Kabina AD z niskim dachem – idealna do betonomieszarki – jest lżejsza i krótsza, co pozwala
przewieźć większy ładunek. Tylne okno w kabinie zapewnia doskonałą widoczność do tyłu
Wytrzymałe podwozie z ramą o stałej wysokości
przekroju, zbudowane ze stali o grubości 7,7 mm,
jest solidnym oparciem dla załadowanego i obracającego się bębna betonomieszarki. Zastosowanie lżejszej ramy ze stali o grubości 6,7 mm pozwala zmniejszyć masę pojazdu gotowego do
jazdy nawet o 40 kg

Pojazd wyposażony w 11-litrowy silnik
Cursor Euro VIC o mocy 460 KM (339 kW)
współpracujący z manualną 16-biegową
skrzynią biegów ZF 16S 2220 TO. X-Way
betonomieszarka ma rozstaw osi wynoszący 4250 mm, na przednich i tylnych
osiach zastosowano zawieszenie mechaniczne (resory paraboliczne), nośności osi to 2×8 oraz 2×10,5 t. Tylna oś
typu tandem ma przekładnię główną
o przełożeniu 5,01, dodatkowo w piastach kół znajdują się zwolnice planetarne. Wysokość zawieszenia i konfiguracja podwozia zapewniają dobre osiągi
i sprawne poruszanie się po nieutwardzonym terenie (kąt natarcia > 25°).
Podwozie nowego Stralisa X-Way
jest przystosowane do dużych obciążeń
zabudową i ładunkiem i mimo zastosowania technologii rozbudowanych systemów oczyszczania spalin gwarantujących spełnienie wymagań normy

Euro VIC model ten jest na tyle lekki, że
pozwala wygodnie przewozić nawet 9 m3
gotowego betonu bez przekroczenia 32 t
dmc. Tak duża ładowność pojazdu została osiągnięta przez zastosowanie wielu
rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak
przeprojektowanie tylnego mechanicznego zawieszenia, optymalizacja architektury podwozia i jego poprzecznych
segmentów czy zastosowanie aluminiowych zbiorników paliwa i powietrza.
Nowy model X-Way wyposażony jest
w sprawdzone technologie obniżania zużycia paliwa zastosowane w modelu Stralis XP, które redukują spalanie o 11,2%,
co zostało potwierdzone przez agencję
certyfikującą TÜV SÜD. Osiągnięto to
dzięki gruntownie przeprojektowanemu
zespołowi napędowemu, a opatentowany układ oczyszczania spalin HI-SCR
pozwala ograniczyć emisję tlenków azotu
o 97%. Jest to najwyższy wskaźnik na

rynku, nie wymaga regeneracji na postoju, co zmniejsza koszty przeglądów
i maksymalizuje dyspozycyjność pojazdu.
Obniżaniu zużycia paliwa sprzyjają również funkcje poprawiające bezpieczeństwo, m.in. system Hi-Cruise, w którym
zintegrowano funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll oraz
przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem. Przydatny jest również system Ecoswitch wspomagający
obniżenie zużycia paliwa przez obniżenie
prędkości obrotowej silnika, ograniczenie dynamiki rozpędzania i modyfikację przebiegu momentu obrotowego.
Układ rozpoznaje rzeczywiste obciążenie
pojazdu i dostosowuje do niego swoje
działanie.

Zdjęcia: © K. Biskupska

SAMOCHODY SPECJALNE | LISTOPAD 2017 | 77

| BIZNES |

Targowe święto Inter Cars
W dniach 22–24 września na terenie stadionu PGE Narodowy odbyły się
16. targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów, zorganizowane
przez firmę Inter Cars. Po dwuletniej przerwie targi odwiedziło mnóstwo gości.

godnie z tradycją targi rozpoczęły
się konferencją prasową, na której przedstawiono informacje o aktualnej sytuacji firmy, a także planach na
najbliższe miesiące. Przypomnijmy, że
targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów organizowane są
już od 2002 r. Ich pierwsza edycja odbyła się w Centrum Logistycznym Inter
Cars w Cząstkowie Mazowieckim koło
Warszawy i nosiła nazwę Inter Cars Motor Show. Od tamtej pory kilkakrotnie
zmieniano lokalizację, a także formę ekspozycji – począwszy od kameralnej imprezy o charakterze domowych targów
zorganizowanej w firmowym magazynie,
skończywszy na show, które odbywa się
na PGE Narodowy.
„Nasze pierwsze targi odbyły się
w magazynie i były to naprawdę targi
domowe. Dostawcy mieli swoje stoiska
wielkości 3×4 m, 4 krzesła i to był cały
stand. Dziś widzimy, jak to się zmieniło
– niektórzy dostawcy mają swoje stoiska
wielkości nawet kilkuset metrów kwadratowych, z imponującą zabudową. Różnica w stosunku do targów niemieckich

jest taka, że my dostarczamy naszym
klientom również atrakcje sportowe. Od
dawna naszą pasją jest motoryzacja,
więc podczas targów nasi klienci otrzymują wartość dodaną w postaci rozbudowanego programu artystycznego oraz
dużej dawki pozytywnej adrenaliny związanej z motosportem. Jest to wielki show”
– powiedział Krzysztof Oleksowicz, założyciel i członek zarządu Inter Cars.

Dalsza ekspansja
Obecnie Inter Cars ma 482 filie,
z czego 234 rozlokowane w Polsce, a 248
za granicą. Spółka planuje kolejne otwar-
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Przygotowana na specjalne zamówienie
ciężarówka Show Truck była miejscem
szkoleń i branżowych prezentacji

cia obiektów w kraju i chce w dalszym
ciągu realizować politykę dostarczania
potrzebnych części zamiennych w jak
najszybszym czasie.
„To prawda, że w Polsce będzie trudniej rosnąć, ale patrząc na import aut, jesteśmy spokojni. W planach mamy otwarcie nowych lokalizacji w kraju. Chcemy
być obecni we wszystkich miejscowościach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców” – powiedział Wojciech Twaróg,
członek zarządu Inter Cars.
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Oprócz możliwości odwiedzenia wielu
targowych ekspozycji przybyli goście mogli
obejrzeć ciężarowe zmagania sportowe.
Była to jedna z kilku dodatkowych atrakcji
przygotowanych przez Inter Cars

W przypadku rynku zagranicznego
filie Inter Cars znajdują się obecnie na
Litwie, Łotwie, Ukrainie, Węgrzech, Słowacji, we Włoszech, w Estonii, Mołdawii,
Słowenii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii,
Czechach. Pierwsze punkty pojawiły się
także w Bośni i Hercegowinie oraz w Grecji. Zarząd planuje otwieranie kolejnych
obiektów.

Świetlana przyszłość
Oprócz omówienia sytuacji firmy na
konferencji poruszone zostały również
tematy dotyczące rozwoju kolejnych segmentów w Polsce, w tym chęć przejęcia
rynku części karoseryjnych. Aby było to
możliwe, zaadaptowano na potrzeby tej
operacji magazyn w Czosnowie, który po
otwarciu Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju ILS w Zakroczymiu zyskał na wydajności.
„Magazyn w Zakroczymiu ma pełną
sprawność operacyjną. Wszystkie procesy
budowlane praktycznie się zakończyły.
Cała operacja związana z jego otwarciem była jedną z największych w historii firmy i teraz śmiało można stwierdzić, że logistyka w najbliższej i dalszej
przyszłości nie powinna być barierą w rozwoju Inter Cars” – powiedział Wojciech
Aleksandrowicz, prezes zarządu ILS, spółki należącej do Grupy Inter Cars.
Innym obszarem działalności spółki
będzie też dalszy rozwój sprzedaży internetowej. W tym zakresie ważna jest
platforma Motointegrator, która pozwala
odbiorcom indywidualnym wyszukać odpowiednie usługi i warsztaty oraz umówić się w nich na wizytę.

Inter Cars planuje, że w 2020 r. sprzedaż firmowych produktów wzrośnie do
10 mld zł z niecałych 6 mld zł w 2016 r.
„Jesteśmy jednym z wiodących graczy na
rynku. Pierwsze 7 firm na rynku europejskim to zaledwie 12% udziału w rynku.
Widać z tego, że mamy przestrzeń do rozwoju. Obecnie nie liczy się wielkość firmy
tylko jej sprawność” – podkreślił Krzysztof Soszyński, wiceprezes Inter Cars.

Strefa ciężarowa
Dla wszystkich zawodowo zajmujących się naprawą pojazdów użytkowych organizatorzy targów przygotowali specjalną strefę ciężarową. W niej
klienci mogli znaleźć stoiska takich dostawców, jak m.in. Aspöck, CEI, Covind,
Dinex, Donaldson, DT Spare Parts, ElringKlinger, JOST, Haldex, Knorr-Bremse, LEMA, Meritor, MS Motorservice Nissens, Pewag, Schaeffler Group (Luk, Ina,
Fag, Ruville),Vanstar, Wabco, WAŚ i WIX
Filters.
Ponadto w ramach strefy ciężarowej
klienci mogli zapoznać się z programami
oferowanymi przez Inter Cars, jak HaynesPro WorkshopData Truck, VIN Decoder i PlanBus. Oczywiście na targach
nie mogło też zabraknąć marek związa-

nych z Inter Cars, a więc Isuzu i Feber.
Pierwsza z nich zaprezentowała nowy
model samochodu M21, Feber natomiast
naczepę NW49KD. Goście odwiedzający
targi mogli też wziąć udział w szkoleniach i prezentacjach branżowych prowadzonych w Show Trucku, czyli specjalnie do tego zaaranżowanej naczepie.
„Niezaprzeczalnym atutem była z pewnością lokalizacja strefy ciężarowej, która
znajdowała się w pierwszej hali od strony
głównej bramy wejściowej. Klienci, wchodząc na teren targów, od razu więc do
nas trafiali i zatrzymywali się na dłużej”
– dodaje Tomasz Czarniecki, dyrektor
RPU Regionu Wschodniego w Inter Cars.
Strefa ciężarowa okazała się też miejscem, które sami klienci Inter Cars wykorzystali jako płaszczyznę do wspólnych
spotkań. Szczególnie było to zauważalne
w przypadku członków sieci serwisowej
Q-Service Truck. „Widziałem po klientach, że nasza strefa ciężarowa robiła
bardzo duże wrażenie. Znajdowała się na
samym środku, była bardzo rozbudowana
– większa niż w poprzednich latach. Byliśmy doskonale widoczni, prezentując
zarówno nasz asortyment z rynku ciężarowego, jak i sieć Q-Service Truck” – mówił Damian Kostro, dyrektor sprzedaży
RPU w Inter Cars.
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W czasie otwierającej targi
konferencji prasowej odbyła
się prezentacja ambasadorów
sieci serwisowej Q-Service
Truck 2017, których Inter Cars
wyróżnił spośród warsztatów
współpracujących ze spółką

Dodajmy, że Q-Service Truck to ogólnopolska sieć warsztatów zajmujących
się przeglądami i naprawami pojazdów
ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, powołana do życia przez Inter
Cars w 1999 r.

Ambasadorzy Q-Service Truck
Jednym z licznych punktów programu targów była oficjalna prezentacja
ambasadorów sieci serwisowej Q-Service
Truck 2017, których Inter Cars wyróżnił
spośród warsztatów współpracujących
ze spółką. Pięciu właścicieli serwisów
zajmujących się naprawą pojazdów ciężarowych odebrało certyfikaty ambasa-

Prezentacja samochodów
Isuzu, czyli marki związanej
z Inter Cars

dorów w czasie konferencji prasowej. Były
to firmy: AR-TIR Jolanta Kęćko z Suwałk,
PW „ADAMS” Ewa Lachera z Dębna Polskiego, N.S.C. Truck Andrzej Ciok (Zielonka k. Warszawy), Top Service Grzegorz Kądziela (Sokołów), Intertransport
Sp. z o.o. Robert i Michał Jastrzębscy (Radzyń Podlaski).
Dokonując wyboru ambasadorów sieci,
Inter Cars brał pod uwagę następujące
czynniki: największa wartość zakupów,
inwestycje w serwis, długość współpracy oraz zaangażowanie w życie sieci,
wysoki standard świadczonych usług,
a także identyfikacja z siecią.

Wiedza i doświadczenie
W czasie targów przygotowano też
konkurs o tytuł Master Mechanika 2017.
„Program Master Mechanik to dla pracowników warsztatów możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.

W jego tegorocznej edycji wzięło udział
ponad 2 tys. osób” – mówi Radosław Sujka,
menedżer ds. szkoleń Inter Cars.
W finale programu Master Mechanik
uczestniczyło 10 mechaników z warsztatów osobowych oraz 10 pracowników
serwisów zajmujących się naprawą pojazdów ciężarowych. „Każdy uczestnik
miał do wykonania 5 zadań. W pierwszej
kolejności musieli oni odpowiedzieć na
zestaw pytań testowych wielokrotnego
wyboru, przygotowany przez Dział Szkoleń Inter Cars. Następnie pięciu najlepszych zawodników z każdej kategorii
awansowało do dalszego etapu zmagań,
w ramach którego musieli zmierzyć się
z zadaniami praktycznymi, przygotowanymi na stoiskach dostawców – partnerów
programu” – przekazuje Marek Sosnowski, koordynator projektów szkoleniowych
Inter Cars.
W konkurencji ciężarowej zwycięstwo
wywalczył Krzysztof Romańczyk z Truck
Partner z Nowego Sącza, który zdobył je
po raz trzeci. „Poziom programu jest coraz wyższy. Podczas finału najtrudniejszy
był dla mnie test w części teoretycznej
– trudne pytania m.in. z pneumatyki
i EBS-ów. W części praktycznej wyzwaniem okazało się zadanie przygotowane
przez Knorr-Bremse” – mówi Krzysztof
Romańczyk, Master Mechanik w kategorii ciężarowej.
Drugie miejsce zajął Marcin Filipczyk
z serwisu Mechmar z Iwkowej, a trzecie Dawid Ziętek, reprezentujący Warsztat Samochodowy Andrzej Kapuśniak
z Biłgoraju.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Inter Cars
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Oszczędnie
i ekologicznie

Pakiety aerodynamiczne to najbardziej
rozpoznawalna część wyposażenia pojazdu zoptymalizowanego pod kątem
większej wydajności

Arkadiusz Gawron

Ciężarówki objęte pakietami specjalistycznymi
zapewniają zwiększenie oszczędności paliwa
i zmniejszenie kosztów serwisowania,
co wpisuje się w ogólne dążenie do
minimalizacji całkowitego kosztu własności
i użytkowania pojazdu (TCO). Opowiemy,
jak działają poszczególne rozwiązania i ile
pozwalają zaoszczędzić.

amochody objęte specjalistycznym pakietem „oszczędnościowym” u każdego producenta mają
inną nazwę: MAN takie pojazdy nazywa
EfficientLine 3, Scania – Ecolution, Iveco
oznacza je literami XP, Mercedes-Benz
określa je Road Efficiency, Renault Trucks
– Optifuel, DAF – Pure Excellence, Volvo
Trucks natomiast nie wyróżnia ich żadną
nazwą. W zasadzie wszystkie te pakiety
opierają się na podobnych rozwiązaniach
prowadzących do podobnych efektów.
Oczywiście stopień zaawansowania, zastosowane technologie, materiały czy
szczegóły budowy u każdego producenta
są odmienne, jednak wszystkim przyświeca idea szeroko rozumianej oszczędności i ekologii.
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Bardziej opływowo
Opór aerodynamiczny wynika z gęstości powietrza, powierzchni czołowej
pojazdu, współczynnika oporu aerodynamicznego oraz kwadratu prędkości
jazdy. Jako zmienna może występować
także wiatr, który czasami może sprzyjać „oszczędności”. Jak już wspomnieliśmy, opór powietrza stanowi ponad 30%
oporów ruchu w eksploatacji długodystansowej. W celu obniżenia tego składnika stosuje się opracowane w tunelach
aerodynamicznych deflektory, osłony czy

© DAF Trucks

Nowoczesne silniki mają dużą moc
jednostkową, a najnowsze skrzynie
biegów szybko i praktycznie bez przerw
w dopływie mocy na koła zmieniają
przełożenia, pracując w optymalnych
strategiach zmiany biegów

© Scania

Warto się zastanowić, z czego wynika
konsumpcja energii i jak wygląda jej bilans związany z pokonywaniem oporów
ruchu. Często takie rozważania sprowadza się do ilości zużytego paliwa, ponieważ jego koszt w całej działalności
transportowej jest największy. Jednak
oszczędności wynikają także z mniejszego zużywania się całego pojazdu, co
obniża koszty serwisowania. Energia potrzebna do przetransportowania ładunku
jest zużywana na pokonanie oporu powietrza, oporów toczenia, oporów bezwładności, tarcia wewnątrz silnika oraz
pozostałych mechanizmach układu przeniesienia napędu (skrzynia biegów, mosty napędowe), część energii wytworzonej przez silnik jest również wydatkowana
na napęd różnych elementów dodatkowych, w tym osprzętu silnika.
Wszystkie wymienione czynniki mają
różny udział w bilansie w zależności od
typu eksploatacji (patrz wykres 1). Jak
widać, najmniej energii, czyli najmniej
paliwa, zużywają pojazdy poruszające
się w ruchu dalekobieżnym, a jednocześnie największe są możliwości obniżenia udziału poszczególnych składników
w ogólnym bilansie energetycznym. To
jest bezpośrednim powodem tego, że to
właśnie pojazdy dalekobieżne są najczęściej wyposażane w ekonomiczne pakiety. Przykładowo: opór powietrza w pojazdach eksploatowanych w przemyśle
wydobywczym jest marginalny i wynika
z rozwijania niewielkich średnich prędkości i krótkich okresów jazdy z prędkością maksymalną (przy której opór po-

wietrza ma duży udział) w porównaniu
z całym okresem eksploatacji. Toteż szukanie rozwiązań mających zmniejszyć
opory powietrza, np. w wywrotce, mija się
z celem. Inaczej wygląda sprawa w pojazdach eksploatowanych w ruchu dalekobieżnym, gdzie około 35% paliwa jest
zużywane podczas poruszania się z maksymalnymi prędkościami, czyli w przedziale 85–90 km/h (patrz wykres 2).
W tym wypadku zmniejszenie oporów
aerodynamicznych jest jak najbardziej
celowe i pożądane, ponieważ stanowią
one ponad 30% oporów ruchu takiego
pojazdu.

© DAF Trucks

Dlaczego dalekobieżne?

Wykres 1. Rodzaj eksploatacji determinuje wielkość zużycia paliwa
i udział oporów ruchu w ogólnym
bilansie zapotrzebowania na energię
potrzebną do wykonania zadań
transportowych
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spojlery, których działanie ma zmienić
przepływ powietrza z turbulentnego w laminarny oraz zmniejszać różnice ciśnień
występujące w strumieniu powietrza
opływającym zestaw. Podstawowe ograniczenia w możliwościach poprawy własności aerodynamicznych wynikają z ograniczonej normatywnie długości zestawów
i dążenia do maksymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej (kształty
korzystne ze względów aerodynamicznych kłócą się z prostopadłościennymi
potrzebami transportowymi).
Zwykle ciągniki wyposażone w pakiety aerodynamiczne mają osłony międzyosiowe, osłony kół, dodatkowe regulowane spojlery dachowe i zakabinowe.
Coraz częściej stosuje się osłony pod
zderzakami przednimi, silnikiem i skrzynią biegów. Najwięcej szczegółów dotyczy samej kabiny, w tym naroży, osłon
stopni wejściowych, obudów lusterek,
wlotów powietrza do chłodnicy, układu
dolotowego silnika i kabiny. Elementy
poprawiające aerodynamikę niestety ważą, a więc potrzebny jest również kompromis pomiędzy zwiększeniem masy
własnej a obniżeniem oporów ruchu.

Łatwiejsze toczenie
Opór toczenia wynika z tarcia między oponą a nawierzchnią drogi i energochłonnych odkształceń lepko-sprężystych zachodzących wewnątrz uginającej
się opony. W transporcie dalekobieżnym
30% kosztów całkowitego zużycia paliwa
wynika właśnie z oporów toczenia, przy

© Scania
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Systemy podpowiedzi i oceny stylu
jazdy są obecnie wykorzystywane
do premiowania kierowców. Im lepsze
wyniki, tym więcej kierowca zarobi.
Dzięki oszczędnej jeździe większe
zyski ma także przedsiębiorca

czym zakładając, że rozpatrujemy 5-osiowy zestaw o dmc. 40 t, wypadkowy opór
toczenia w 50% będzie pochodził od ciągnika i tyle samo od naczepy.
Ciągniki w wersjach „eco” są wyposażane w opony o zmniejszonych oporach
wewnętrznych związanych z odkształcaniem się opony. Mają przy tym ściśle
określone rozmiary dobrane do konkretnego pojazdu i są przeznaczone na osie
prowadzącą, napędową i wleczoną. Jak
podają producenci ogumienia, zestaw
wyposażony w opony klasy A na każdej
osi może zużywać nawet 1 l/100 km paliwa mniej przy nowych oponach i śred-

nio do 0,5 l/100 km mniej podczas pierwszego życia opony (przy czym pierwsze
życie opony rozumiane jest jako czas
eksploatacji, do pierwszego pogłębiania
lub bieżnikowania). Bardzo ważna jest
także geometria zawieszenia: źle ustawiona, w dłuższej perspektywie przyczynia się do niewłaściwego zużycia opon
i zwiększonych oporów ruchu, podobnie
jak niewłaściwe ciśnienie. Monitorowanie i utrzymywanie ciśnienia w każdym
kole jezdnym na właściwym poziomie,
w związku z tak dużym wpływem tego
parametru na opory toczenia, jest traktowane priorytetowo w ciężarówkach
„eco”. Każda jest wyposażona w system
działający w oparciu o czujniki ciśnienia,
informujące kierowcę o aktualnej wartości ciśnienia w każdej oponie. Systemy
te, pozwalając bardzo wcześnie wykryć
zaniżone ciśnienie w konkretnym kole,
nie tylko mają wpływ na zmniejszenie
oporu toczenia, ale także zwiększają bezpieczeństwo jazdy. Trwałość opon eksploatowanych z niewłaściwym ciśnieniem szybko maleje, tak więc systemy
monitoringu ciśnienia pozwalają znacznie wydłużyć „życie” opony, czyli zmniejszyć koszty eksploatacji pojazdu, a także
ryzyko uszkodzenia opony na trasie.

Minimalizacja strat
Tarcie wewnętrzne silnika i w pozostałych mechanizmach przeniesienia
napędu to kolejne 7% pochłanianej energii. Obniżenie wewnętrznych oporów
silnika opiera się głównie na odpowied-

© Scania

Wykres 2. W ruchu dalekobieżnym procentowo najwięcej czasu ciężarówka porusza się z najwyższą prędkością, w zakresie 85–90 km/h.
Jest to jednocześnie zakres, w jakim opory powietrza i toczenia się są największe, dlatego warto je minimalizować
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Ciśnienie w ogumieniu (zwłaszcza zbyt niskie) ma bardzo duży wpływ na wielkość oporów toczenia, dlatego
ciężarówki „eco” są wyposażane w systemy monitorujące, a odczyty z poszczególnych kół można
na bieżąco obserwować na zestawie wskaźników

84 | LISTOPAD 2017 | Transport – Technika – Biznes

wań, tym więcej zużytego powietrza,
a co za tym idzie także paliwa potrzebnego do jego sprężenia. Paradoksalnie,
aby osiągać najlepsze wyniki w tym zakresie, nie zmienia się konstrukcji samych hamulców, tylko stosuje systemy
i algorytmy zmieniające ich sposób użycia (o czym piszemy dalej).

Lżej, czyli wydajniej
Samochód ciężarowy czy zestaw
o mniejszej masie własnej przewiezie
więcej ładunku (ograniczeniem jest dopuszczalna masa całkowita), w konsekwencji zmniejsza się liczba kursów (oszczędność na paliwie) lub rośnie praca
przewozowa, a wraz z nią zarobek dla
firmy. W omawianych wersjach ciągników siodłowych w tym celu montuje się
m.in. aluminiowe felgi kół (200 kg oszczędności masy w porównaniu ze stalowymi), zbiorniki paliwa czy powietrza
(50% mniejsza masa w porównaniu ze
stalowymi), siodła także wykonuje się
z lekkich stopów (ok. 22 kg mniejsza
masa). „Odchudza” się także wszystkie pozostałe elementy pojazdu, gdzie
zmniejszenie masy nie odbędzie się kosztem trwałości lub wytrzymałości, np.

© A. Gawron

rowniczego, sprężarka powietrza czy
przystawka odbioru mocy napędzająca
pompę hydrauliczną układu wywrotu.
Zużycie energii do napędu urządzeń
i systemów niezwiązanych bezpośrednio z jazdą jest minimalizowane na dwa
sposoby. Pierwszym jest „inteligentne”
zarządzanie ich działaniem, np. sterowanie wydajnością pompy płynu chłodzącego, tak by pracowała tylko wtedy,
kiedy jest potrzebna, czy napędzanie alternatora z największą mocą podczas
hamowania silnikiem. Drugi sposób to
zmniejszenie zapotrzebowania na energię w danym systemie, np. w oświetleniu zewnętrznym stosuje się lampy diodowe, które mniej obciążają alternator
(czyli w konsekwencji silnik pojazdu).
Hamulce główne pojazdu są traktowane jako czynnik zwiększający zapotrzebowanie na energię, działają bowiem na sprężone powietrze, za którego
dostarczenie odpowiada sprężarka napędzana od silnika. Im więcej hamo-
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nim doborze współpracujących materiałów oraz stosowaniu olejów o odpowiednio dobranej lepkości. Szczegóły
rozwiązań w tym zakresie z reguły są tajemnicą techniczną producentów. O ile
opory wewnętrzne silników są wciąż
stosunkowo wysokie i wynikają z ich
konstrukcji, o tyle sprawność skrzyń biegów i mostów napędowych w tym zakresie osiągnęła wysoki poziom (95–98%
w najnowszych rozwiązaniach).
Przełożenie tylnego mostu napędowego także ma duży wpływ na końcowe
zużycie paliwa. Nieprawidłowo dobrane
do typu eksploatacji może niweczyć pozytywny wpływ pozostałych podzespołów
układu napędowego. Aby zminimalizować bezproduktywne zużycie paliwa na
biegu jałowym, ciężarówki „eco” wyposażane są w systemy automatycznego
wyłączania silnika, kiedy pracuje na
biegu jałowym dłużej niż minutę. Po
wciśnięciu pedału gazu silnik automatycznie się uruchamia, a jazda może być
kontynuowana.
Napędy dodatkowe, czyli zewnętrzny
osprzęt silnika, to wszystkie elementy,
które „zabierają” energię, nie przetwarzając jej bezpośrednio na ruch pojazdu.
Należą do nich m.in. sprężarka klimatyzacji, alternator, pompa płynu chłodzącego, pompa wspomagania układu kie-
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Przekonstruowanie układu oczyszczania
spalin pozwoliło zaoszczędzić kilkadziesiąt kilogramów masy. Takie „zabiegi”
stosuje się do różnych elementów wyposażenia „eco-ciężarówki”
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układy oczyszczania spalin, ramy pomocnicze, wsporniki, elementy zawieszeń itp.

Jak to działa?
Właściwy dobór biegu ma bardzo
duży wpływ na to, ile paliwa zużyje dany
pojazd. Większość systemów, w jakie są
wyposażone „ecociężarówki” (czyli aktywne tempomaty, zautomatyzowane
skrzynie biegów, czujniki rozpoznające
aktualny stan pojazdu, asystenci jazdy),
w konsekwencji sprowadza swoje działanie do określenia, w którym momencie i jaki bieg załączyć. Aby złożone algorytmy działań były skuteczne, moduły
sterujące analizują szereg parametrów,
w tym: nachylenie terenu (czujnik nachylenia), obciążenie pojazdu (ciśnienie
w miechach zawieszenia oraz ciśnienie
w układzie hamulcowym potrzebne do
zatrzymania pojazdu z określonym opóźnieniem) oraz żądanie kierowcy o zapotrzebowaniu na moc (intensywność wciśnięcia pedału przyspieszenia). Dzięki
tym parametrom skrzynia biegów załącza optymalny bieg do ruszenia z miejsca.

Do kontynuowania jazdy w optymalny sposób systemy muszą „widzieć” drogę przed pojazdem. Tylko wtedy są w stanie odpowiednio szybko zareagować na
zmiany profilu drogi, po jakiej jedzie pojazd. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu aktywnych tempomatów czy
urządzeń regulujących prędkość połączonych z systemem GPS.
Znajomość dokładnego położenia pojazdu i dysponowanie mapami on-line
pozwala określić topografię terenu, po
którym pojazd aktualnie się porusza.
Takie informacje pozwalają dobrać systemowi sterowania skrzynią biegów najlepsze ze względu na ekonomikę paliwową przełożenie, załączyć „luz” lub
uniknąć przełączania biegów, kiedy jest
to zbędne. Dąży się do tego, aby w maksymalnym zakresie wykorzystywać energię kinetyczną zestawu i jego bezwładność do utrzymania pojazdu w ruchu
przy minimalnym zapotrzebowaniu na
paliwo.
Oczywiście każdy producent stosuje
swoje algorytmy „przejazdów”, ale idea
maksymalnego wykorzystania topografii terenu i bezwładności pojazdu jest

reklama

najefektywniejszym obecnie sposobem
ekonomicznej jazdy i stosowanym przez
wszystkich producentów bez wyjątku.

Podsumowanie
Mniej zużytego paliwa, więcej przejechanych kilometrów, mniej poniesionych kosztów, więcej zarobionych pieniędzy z każdego przejechanego kilometra
oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska to cele budowania ciężarówek zoptymalizowanych pod kątem podwyższenia ekonomiczności i ekologiczności,
czyli szeroko rozumianej wydajności
transportu.
Wszystkie opisane rozwiązania pozwalają zaoszczędzić po kilka procent, ale
sumarycznie oszczędności paliwa oscylują od 10% do 15% w porównaniu z rozwiązaniami poprzedniej generacji – takimi
osiągnięciami mogą pochwalić się wszyscy
producenci. Jak wspomnieliśmy, mimo że
paliwo to lwia część (ok. 30%) kosztów ponoszonych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego, nie bez znaczenia pozostają także koszty serwisowe,
kiedy pojazd mniej się zużywa.
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69 twarzy Craftera

Crafter z tylnym
napędem i silnikiem
o mocy od 90 kW
(122 KM) jest wyposażany w tylną oś
z ogumieniem
bliźniaczym

Nowy Volkswagen Crafter to
obecnie jeden z najbardziej
innowacyjnych i wydajnych
dużych samochodów
dostawczych na rynku. Jego
producent, czyli Volkswagen
Samochody Użytkowe,
konsekwentnie wprowadza
na rynek kolejne wersje
nadwoziowe i silnikowe.

iewiele jest samochodów użytkowych tej klasy, które byłyby
równie pojemne i ładowne, wyposażone w tak wiele nowoczesnych systemów asystujących, multimedialnych
oraz mobilnych do zarządzania flotą,
a przy tym oferowane w tak wielu wersjach silnikowych i nadwoziowych.
Nowy Volkswagen Crafter był opisywany szczegółowo na naszych łamach
już kilkakrotnie, chociażby przy okazji
premiery i pierwszych jazd testowych.
W połowie września br. firma Volkswagen Samochody Użytkowe zaprezentowała kolejne wersje z nowymi konfiguracjami układu napędowego i wariantami
nadwoziowymi.
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Ponad 69 możliwych kombinacji
Jesienią 2016 r. nowy Crafter zadebiutował w swej podstawowej 3,5-tonowej wersji z napędem na przednie
koła. Od tego czasu Volkswagen Samochody Użytkowe rozbudowywał liczbę
wersji silników i nadwozi, tak by model
ten w najlepszy sposób spełniał różnorodne zadania transportowe. Teraz Crafter pojawia się również z napędem na oś
tylną i na cztery koła (4MOTION). Samochód z tylnym napędem i silnikiem
o mocy 90 kW (122 KM) jest wyposażany
w tylną oś z ogumieniem bliźniaczym
– najcięższa wersja ma 5 t dmc.
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Crafter furgon z zamkniętym nadwoziem jest dostępny z różnym rozstawem osi (2 wersje), z karoserią o różnej długości (3 wersje) i wysokości (3 wersje) oraz ze wszystkimi rodzajami napędu; ładownia
może mieć objętość 18,4 m3 maksymalnie

Z myślą np. o ekipach budowlanych oferowane są fabrycznie
przygotowane wersje z otwartą skrzynią ładunkową

Crafter jest dostępny jako furgon,
kombi (towarowo-osobowy), w wersjach
z kabiną pojedynczą i podwójną (model
skrzyniowy, wywrotka i podwozie do
zabudowy) oraz jako podwozie do zabudowy. Volkswagen oferuje nowego
Craftera w 3 wariantach rozstawów osi
(L3 – 5,9 m, L4 – 6,8 m oraz L5 – 7,4 m),
3 wariantach wysokości dachu (furgon/kombi H2 – 2,3 m, H3 – 2,6 m oraz
H4 – 2,8 m), oraz 3 wersjach o różnej dopuszczalnej masie całkowitej (3 t, 3,5 t
oraz 5 t). Crafter w wersji o dmc. 5,5 t
pojawi się w 2018 r. Producent deklaruje, że obecnie liczba niepowtarzalnych
wersji przekracza 69.
W zależności od wersji masowej i przeznaczenia Crafter może być napędzany
przez wysokowydajny czterocylindrowy
turbodoładowany silnik Diesla w jednym z czterech wariantów mocy: 75 kW
(102 KM), 90 kW (122 KM), 103 kW
(140 KM) oraz 130 kW (177 KM). Różne
silniki mogą być montowane w samochodach z różnymi rodzajami układu napędowego. Seryjnie we wszystkich modelach montuje się 6-biegową przekładnię
mechaniczną. Craftery z napędem na
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6-osobowy Crafter furgon Plus ma okna
w przesuwnych drzwiach oraz po przeciwnej
stronie nadwozia; furgon Plus jest oferowany
z dachem o zwykłej wysokości (L3H2) oraz
z podwyższonym (L3H3 i L4H3)

przednie koła i silnikiem o mocy 130 kW
mogą (opcjonalnie) być wyposażone
w 8-stopniową automatyczną skrzynię
biegów – pierwszą tego rodzaju oferowaną do dostawczaków tej klasy. W przyszłości automatyczną skrzynię biegów
będzie można zamówić także do samochodów z innym rodzajem układu napędowego i z silnikami o innej mocy.

Nowe systemy zwiększają
bezpieczeństwo i komfort
Nowy Crafter jest pierwszym samochodem użytkowym tej klasy z seryjnym automatycznym systemem hamowania po kolizji (zmniejszającym ryzyko
kolejnych zderzeń po wypadku). W ramach wyposażenia dodatkowego można

zamówić system Front Assist monitorujący obszar przed pojazdem z funkcją
hamowania awaryjnego City. Jest również system obserwacji martwego pola
Blind Spot-Sensor, ułatwiający zmianę
pasa ruchu i wyjeżdżanie tyłem z miejsca
parkingowego, a także systemy wspomagające parkowanie – Park Assist oraz
cofanie z przyczepą – Trailer Assist.
Wszystkie wymienione systemy znacznie zwiększają bezpieczeństwo oraz/lub
komfort jazdy.
Także w ramach wyposażenia dodatkowego Craftera można zaopatrzyć
w aktywny tempomat ACC nowej generacji, w system Lane Assist utrzymujący samochód na obranym pasie ruchu
(seryjny w Crafterze 50) oraz w wykorzystujący czujniki ultradźwiękowe system chroniący boki nadwozia i zmniejszający ryzyko, że podczas manewrowania
w ciasnych miejscach kierowca uszkodzi własne auto lub inne pojazdy.

Wszechstronne narzędzie
Właściciele Craftera wykorzystują go
do pracy w tradycyjnych usługach przewozowych ładunków i osób, w firmach
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rzemieślniczych, jako samochody serwisowe i warsztaty mobilne czy do pracy
w leśnictwie i w firmach budowlanych.
Crafter sprawdzi się również jako samochód służb ratowniczych, policji czy
też do innych zadań. Dlatego Volkswagen Samochody Użytkowe opracował
tak wiele wersji: z napędem przednim,
tylnym i na cztery koła, z mechaniczną
i 8-stopniową przekładnią automatyczną
oraz w wielu wersjach nadwoziowych,
dzięki którym pojazd ten można optymalnie dostosować do wymagań użytkownika i stawianych mu zadań transportowych.
W przyszłości Crafter będzie dostępny
łącznie w ponad 70 wersjach nadwoziowych, silnikowych i napędowych. Wszystkie są produkowane w nowej fabryce we
Wrześni. Rocznie w tej drugiej polskiej
fabryce marki Volkswagen Samochody
Użytkowe 3000 pracowników może produkować 100 000 Crafterów, a ponad
70 000 z nich dostosowywać do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Volkswagen
Samochody Użytkowe
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IFRE-EXPO 2017
Marek Pisarek
W czasie Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej
i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO 2017 swoje produkty zaprezentowało
prawie 170 wystawców z Norwegii, Włoch, Niemiec, Austrii, Japonii,
Francji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Polski.

WISS
Firma Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych zaprezentowała
m.in. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy przeznaczony dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kunovicach w Czechach. Zabudowę wykonano na podwoziu Scania
P480 CB6×6 HHZ napędzanym silnikiem Euro V o mocy 353 kW (480 KM).
Samochód jest wyposażony w kabinę
czterodrzwiową w układzie 1+1+4. Zabudowa pożarnicza kompozytowa. Skrytki
sprzętowe – po 3 z każdej strony – zamykane są żaluzjami wykonanymi z lekkich profili aluminiowych, tylna skrytka
jest zamykana unoszoną do góry klapą
wykonaną z kompozytu, ma ona chronić
strażaka operatora przed wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo
w skrytkach po obu stronach zabudowy
na dole umieszczono odchylane po podniesieniu żaluzji podesty ułatwiające dostęp strażakom do sprzętu znajdującego się w skrytkach na górnych półkach.

IFRE-EXPO to specjalistyczna wystawa,
na której prezentowane są samochody
pożarnicze, urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony
przeciwpożarowej obiektów. Tegoroczna
wystawa zorganizowana została po raz
pierwszy w miejsce dotychczasowej
Edury.Wstęp na targi był bezpłatny, co
z całą pewnością pozytywnie wpłynęło
na dużą frekwencję zwiedzających,
wśród których byli zawodowi strażacy,
ochotnicy, jak również pasjonaci sprzętu
pożarniczego, w tym przede wszystkim
samochodów służących do walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Celem wystawy IFRE-EXPO było przedstawienie najnowszych osiągnięć techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa
i likwidacji pożarów, innych miejscowych zagrożeń i skutków klęsk żywiołowych. Na wystawie zaprezentowali
się wszyscy liczący się polscy producenci samochodów pożarniczych, m.in.
Wawrzaszek ISS, Stolarczyk, PS Bocar,
Szczęśniak PS, Moto Truck.

Dach ma zabudowę w formie podestu roboczego. Wejście zapewnia drabinka zamocowana z tyłu. W samochodzie zabudowano zbiorniki kompozytowe na wodę
o pojemności 9000 dm3 i na środek pianotwórczy o pojemności 540 dm3. Zbiornik na wodę jest wyposażony w układ
wewnętrznych falochronów uniemożliwiających swobodne przemieszczanie się
cieczy oraz niezbędną armaturę umożliwiającą bezpieczną i prawidłową eksploatację zbiornika i układu wodnego.
W tylnym przedziale sprzętowym dostępnym z trzech stron zamocowano pompę
pożarniczą oraz układ wodno-pianowy,
a na półkach część wyposażenia pożarniczego. Do podawania środków gaśniczych służy autopompa Ruberga o wydajności 3000 dm3/min przy ciśnieniu 10
bar. Z przodu zamocowano zderzakowe
działko wodno-pianowe sterowane elektrycznie o wydajności 800 dm3/min przy
ciśnieniu 10 bar i zasięgu prądu zwartego
wody do 30 m. W tylnej skrytce sprzętowej znajduje się linia szybkiego natar-
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Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy na podwoziu
Scania P480 CB6×6 HHZ

2400 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. W tylnej skrytce sprzętowej znajduje się linia
szybkiego natarcia o długości 60 m nawinięta na zwijadło, zakończona prądownicą pistoletową. Oświetlenie pola
pracy dookoła samochodu wykonane jest
w technologii LED, zainstalowane w górnej części zabudowy po obu stronach
i z tyłu samochodu. Z przodu zamocowano
wyciągarkę z napędem elektrycznym.
W skrytkach sprzętowych jest przewożony m.in. następujący sprzęt i wyposażenie pożarnicze: węże tłoczne, stojak
hydrantowy, zestaw hydraulicznych na-

Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.340 4×4 BB

cia nawinięta na zwijadło, zakończona
prądownicą pistoletową. Oświetlenie pola
pracy dookoła samochodu zapewniają
lampy LED zainstalowane w górnej części
zabudowy po obu stronach i z tyłu samochodu. W skrytkach sprzętowych jest
przewożony sprzęt i wyposażenie pożarnicze, m.in.: węże tłoczne, stojak hydrantowy, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych Lukasa, wentylator
oddymiający, przecinarka spalinowa do
cięcia betonu i stali, pilarka łańcuchowa,
prądownice wodno-pianowe, wysysacz
głębinowy, rozdzielacz, zbieracz.

Moto Truck
Na swoim stoisku firma Moto Truck
zaprezentowała m.in. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy zabudowany na podwoziu MAN TGM 18.340 4×4 BB napędzanym silnikiem Euro VI o mocy 250 kW
(340 KM). Samochód jest wyposażony
w kabinę czterodrzwiową w układzie
1+1+4. Zabudowa pożarnicza mieszana
klasyczno-kompozytowa. Skrytki sprzętowe w układzie po 4 z każdej strony oraz
jedna z tyłu pojazdu zamykane są żaluzjami wykonanymi z lekkich profili aluminiowych. Dodatkowo w skrytkach po
obu stronach zabudowy na dole umieszczono odchylane po podniesieniu żaluzji

podesty ułatwiające dostęp strażakom do
sprzętu znajdującego się w skrytkach
na górnych półkach. Dach ma zabudowę
w formie podestu roboczego. Wejście
zapewnia drabinka zamocowana z tyłu
pojazdu. W samochodzie zabudowano
zbiorniki kompozytowe na wodę o pojemności 5000 dm3 i na środek pianotwórczy o pojemności 500 dm3. W tylnym przedziale sprzętowym dostępnym
z trzech stron zamocowano pompę pożarniczą oraz układ wodno-pianowy i na
półkach część wyposażenia pożarniczego. Do podawania środków gaśniczych
służy dwuzakresowa autopompa własnej
produkcji o wydajności 4000 dm3/min
przy ciśnieniu 8 bar i 550 dm3/min przy
ciśnieniu 40 bar. Na dachu znajduje się
działko wodno-pianowe o wydajności
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rzędzi ratowniczych, przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali, pilarka
łańcuchowa, prądownice wodno-pianowe, wysysacz głębinowy, rozdzielacz
i zbieracz.

Fire-Max
Wśród nowości do prowadzenia działań ratowniczych na wysokości Fire-Max
zaprezentował hydrauliczną drabinę niskopodwoziową Magirusa z łamanym
przęsłem o oznaczeniu M 32 L-AS n.B.
Jest to czwarta generacja drabin niskopodwoziowych o wysuwie przęseł do
30 m. Drabina jest przeznaczona przede
wszystkim do miast o ciasnej wąskiej
zabudowie i niskich bramach wjazdowych. Dzięki obniżonej wersji podwozia
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wysokość pojazdu wynosi niecałe 3 m,
co przy szerokości około 2,4 m pojazdu
gwarantuje szybki dostęp do akcji przez
niskie bramy i wąskie przejazdy. Drabinę
zabudowano na podwoziu Iveco Eurocargo 160 E32 (dmc. 16 t), z silnikiem
Euro VI o mocy 235 kW (320 KM) i automatyczną skrzynią biegów Allison PR
z retarderem. Podwozie jest wyposażone
w tylną oś skrętną, co pozwala na swobodne manewrowanie w ciasnych uliczkach miast. Zabudowa nadwozia aluminiowa z elementami kompozytowymi.
Samochód jest wyposażony w 4 skrytki
sprzętowe po lewej stronie oraz w 3 skrytki sprzętowe po prawej stronie, zamykane żaluzjami z lekkich profili aluminiowych. Zespół drabiny składa się z 4
przęseł i został zabudowany w najnowszej wersji, tzw. single extension, co
Drabina z wysuniętym
łamanym przęsłem

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Fuso Canter 6C18D

oznacza, że pierwsze przęsło wysuwane
jest pojedynczo (samodzielnie, w pierwszej kolejności), po czym można je „łamać” maksymalnie do 75° i sterować
pozostałymi przęsłami. Stabilizację układu drabiny w czasie jej pracy zapewnia
bezstopniowy system podpierania Vario. Składa się on z 4 czworokątnych teleskopowych podpór, wysuwanych hydraulicznie. Podpory są skośne, dzięki
czemu mają niewielką wysokość, co ułatwia przechodzenie ponad nimi np. z noszami lub wsunięcie ich pod zaparkowane
samochody osobowe. Przęsła wysuwają
się na maksymalną wysokość ratowniczą
30,5 m, natomiast maksymalna wysokość robocza wynosi 32 m. Długość łamanego przęsła to 4,7 m. Na ostatnim

przęśle jest zamocowany kosz ratowniczy RC300 o obciążeniu maksymalnym
300 kg, można nim ewakuować równocześnie 3 osoby. Drabina jest wyposażona w komputerowy system stabilizacji przęseł CS.

P.S. Bocar
Firma P.S. Bocar oferuje strażakom
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy zabudowany na 6,5-tonowym podwoziu
Fuso Canter 6C18D 4×4 napędzanym
silnikiem o mocy 129 kW (175 KM). Kabina zespolona 4-drzwiowa o obsadzie 6
strażaków w układzie 1+1+4. Zabudowa
pożarnicza wykonana została w technologii mieszanej klasyczno-kompozyto-

wej ze szkieletem z kształtowników stalowych osłoniętych blachą aluminiową
i elementami kompozytowymi. Skrytki
sprzętowe po 2 z każdej strony oraz jedna
z tyłu pojazdu zamykane są żaluzjami
z lekkich profili aluminiowych. Dach jest
wykonany w formie podestu roboczego,
wejście na niego ułatwia zamocowana
z tyłu drabinka. Samochód ma zabudowane zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z kompozytu na wodę o pojemności 1000 dm3 i środek pianotwórczy
o pojemności 100 dm3. Do podawania
środków gaśniczych służy dwuzakresowa pompa pożarnicza o wydajności
800 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i 200
dm3/min przy ciśnieniu 40 bar. W tylnej
skrytce zabudowano wysokociśnieniową
linię szybkiego natarcia o długości 60 m
nawiniętą na zwijadle z napędem elektrycznym i awaryjnym ręcznym, zakończoną prądownicą pistoletową. Oświetlenie pola pracy dookoła samochodu
zapewniają lampy LED, zainstalowane
w górnej części zabudowy po obu stronach i z tyłu samochodu. W wyposażeniu
standardowym znajduje się wysuwany
pneumatycznie maszt oświetleniowy
z najaśnicami LED. Samochód ten oprócz
wysokich parametrów taktyczno-technicznych charakteryzuje się nowoczesnym designem.
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Leszek Szafran

Chris Delaney

18 września został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki.
Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. sprzedaży i był członkiem zarządu.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie oraz Programu Senior Leader Development
w Szkole Zarządzania na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Związany
z Dębicą od ponad 22 lat. Doświadczenie zdobył na licznych kierowniczych stanowiskach w obszarze sprzedaży i marketingu zarówno
na rynku polskim, jak i w międzynarodowych strukturach Grupy
Goodyear, pełniąc m.in. funkcję dyrektora generalnego w RPA, dyrektora ds. sprzedaży i marketingu regionu EEMEA, dyrektora ds. sprzedaży opon osobowych i dostawczych na rynkach wschodzących oraz
dyrektora ds. bieżnikowania opon ciężarowych w regionie EMEA.
Od września 2015 r. zajmuje także stanowisko dyrektora generalnego
ds. sprzedaży na Polskę i Ukrainę w Goodyear Dunlop Tires Polska.

Objął funkcję prezesa Goodyear w regionie Europa, Bliski Wschód
i Afryka (EMEA). Przez ostatnie dwa lata kierował działalnością koncernu w regionie Azji i Pacyfiku. Jego kolejnym osiągnięciem było
zwiększenie liczby detalicznych punktów sprzedaży Goodyeara w Chinach oraz dynamiczny rozwój obecności marki w szybko rozwijających
się miastach tego kraju. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora
generalnego Goodman Fielder Limited, największego notowanego na
giełdzie przedsiębiorstwa w branży spożywczej w Australii i Nowej
Zelandii, a także w dziale sprzedaży i rozwoju firmy Procter&Gamble
w Europie, następnie pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora generalnego tej firmy na Bliskim Wschodzie. Kierował również sprzedażą
międzynarodową Campbell Soup Company, a później objął funkcję
dyrektora tej firmy na rynkach rozwijających się oraz w regionie Azji
i Pacyfiku.

Dong Baek Kim

Krystian Smolski

Został mianowany nowym dyrektorem zarządzającym Hankook Tire
Polska z siedzibą w Warszawie. Rozpoczął pracę w firmie Hankook
w 2002 r., dołączając do zespołu ds. sprzedaży zagranicznej w centrali
przedsiębiorstwa w Korei. Przed objęciem obecnego stanowiska w Polsce pełnił obowiązki menedżerskie w zespole ds. sprzedaży zagranicznej w Korei oraz Francji. Sprawował także funkcję menedżera w dziale
OE na rejon Azja-Pacyfik & Afryka w centrali firmy w Korei. Jego poprzednik, Jeong Seung Ham, po pięciu latach w Polsce przenosi się na
to samo stanowisko do Czech.

We wrześniu został nowym dyrektorem sprzedaży w regionie Europy
Północno-Wschodniej, obejmującym Polskę, Czechy i kraje bałtyckie.
Będzie bezpośrednio współpracować z wieloletnimi dystrybutorami,
takimi jak Grupa DBK w Polsce, Čestmír Klíma w Czechach, Autohaagis Balti w Estonii, Bene Parts Baltic na Łotwie i Bene Trucks
na Litwie, analizując potrzeby klientów oraz doradzając w zakresie
produktów Kögel dla branży spedycyjnej i budowlanej. Ma długoletnie
doświadczenie w sprzedaży pojazdów użytkowych i części zamiennych.
Przed przejściem do firmy Kögel pełnił obowiązki menedżera ds. kluczowych klientów w SAF-Holland. Wcześniej, po ukończeniu studiów
w zakresie nauk administracyjnych, pracował na różnych stanowiskach
w obszarze sieci sprzedaży, m.in. w Inter Cars.
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zaprosili nas
EWT na przekazanie 50-tysięcznego pojazdu
i okolicznościową konferencję prasową.
Mercedes-Benz na premierę elektrycznego
Fuso eCantera oraz premierę i jazdy testowe
Klasą X.
KH-kipper na galę z okazji 20-lecia firmy.
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Przemysłowy Instytut Ochrony Pracy i Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – na spotkanie prasowe towarzyszące
konferencji poświęconej mobilności motoryzacyjnej osób niepełnosprawnych oraz na
prezentację Peugeota Partnera zaadaptowanego na potrzeby osoby z porażeniem czterokończynowym.

W LISTOPADZIE NA ANTENACH

MAN na uroczystość 10-lecia istnienia montowni w Niepołomicach i uroczyste przekazanie pojazdu o numerze seryjnym 100 000.
Wielton na konferencję podsumowującą wyniki finansowe i osiągnięcia spółki w III kwartale roku 2017.
Continental na spotkanie poświęcone przyszłości transportu drogowego w kontekście
rozwiązań cyfrowych.
Scania na konferencję prasową podsumowującą wyniki sprzedaży.
Iveco na premierę nowej gamy pojazdów
Stralis X-Way.

ORAZ

Nie zabraknie testów ciężarówek, relacji z targów branżowych oraz wizyt na zlotach. Znajdzie się
też miejsce na tematykę dotyczącą prawidłowego mocowania ładunków. Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+ oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

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

sponsor
programu

1. odcinek listopadowy
pierwszy w Polsce MAN TGE wydany
nowemu właścicielowi; proste czynności
ułatwiające prawidłowe zamocowanie
ładunku; inne oblicze Opoltransu, ukazane
na zlocie Master Truck; dokończenie
przeglądu ekspozycji na kieleckich
targach MSPO; wojskowe oldtimery
na manewrach Tarcza 2017.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek listopadowy
Scania XT – test w naturalnych
warunkach eksploatacji; co może się
przydać do prawidłowego zamocowania
ładunku; konferencja dla przewoźników
w Tęgoborzu; dlaczego GITD utworzył
oddział zamiejscowy w Białej Podlaskiej;
zlot pojazdów zabytkowych w Opolu.

2. odcinek listopadowy
Scania XT – premiera nowej linii
modelowej; o mitach wokół mocowania
ładunków; nowa stacja sieci Moya
w Nowym Sączu; reportaż z okazji
15-lecia ITD; włoski zlot Truck Look
w okolicach Verony.

4. odcinek listopadowy
Neoplany – prezentacja na torze
koło Radomia; jak wykorzystać tarcie
do prawidłowego zamocowania ładunku;
co proponowali przewoźnikom wystawcy
na konferencji w Tęgoborzu; Inspektor
Roku – pełen emocji konkurs ITD; gdański
zlot Pomorska Miss Scania 2017

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

Adres redakcji
Samochody Specjalne
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
faks 71 794 49 53
redakcja@samochody−specjalne.com.pl
www.samochody−specjalne.pl
Redaktor naczelny
dr inż. Dariusz Piernikarski
Zastępca redaktora naczelnego
Renata Pawliszko
tel. 71 783 24 16
Renata.Pawliszko@samochody−specjalne.com.pl
Rada Programowa
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,
Członkowie
prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz,
prof. dr hab. inż. Wacław A. Kollek,
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz,
prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas
Henryk Koczan
Stali współpracownicy
Arkadiusz Gawron, Piotr Ignaciuk,
Piotr Muskała, Marek Pisarek,
Bogusław Postek, Wiesław Szoplik,
Katarzyna Wachowiak
Dział Reklamy i Promocji
Katarzyna Biskupska
tel. 71 783 24 18
Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
Justyna Krasik
Justyna.Krasik@mazur.eu
Dział Prenumeraty
Małgorzata Pytlik
tel. 71 345 60 00
prenumerata@mazur.eu
Skład i łamanie
Michał Bykowski, Anna Białek
tel. 71 783 24 17
dtp@samochody−specjalne.com.pl
Fotoedycja, design
Anna Mazur, Agata Zdziarska
Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas
Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa
Nakład: 10 000 egz.

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak
Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogłoszeń, reklam
i artykułów promocyjnych, nie odpowiada jednak za ich
treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do
potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały
opatrzone wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie
niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż
numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:

Zapraszamy do oglądania!

Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na
adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując
się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach
7.00 –18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

