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Ciężarówki i naczepy – podsumowanie roku
Rynek pojazdów użytkowych globalnie
Betonowe dylematy
www.samochody-specjalne.pl

14 Rynek motoryzacyjny w 2018:
pewność niepewności
Niepewność geopolityczna w czasie ekonomicznej prosperity, polityczne pozerstwa,
populizm i izolacjonizm w erze paktów handlowych dużych bloków międzynarodowych...
Witamy w świecie motoryzacyjnym w roku
2018.

20 Nowe standardy zużycia
paliwa już wkrótce
Jesteśmy o krok od wprowadzenia regulacji
zużycia paliwa dla pojazdów ciężarowych.
Latami opracowywany system VECTO doczekał się wreszcie zatwierdzenia, a w połowie
roku Komisja Europejska ma zaproponować
wysokość nowych norm.

26 Paliwa alternatywne – nowe otwarcie
Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także widmo ograniczenia dostępności zasobów paliw kopalnych
spowodowały poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zasilania pojazdów. Polski rynek motoryzacyjny szykuje się na zmiany
w zakresie paliw alternatywnych.

38 Umiarkowanie, pozytywnie
1
2

3

Rok 2016 był dla branży transportowej rekordowy pod względem sprzedaży. Czy trend
wzrostowy został utrzymany również w roku
2017? Sprawdzamy dane i podsumowujemy miniony rok na rynkach europejskich
i w Polsce.

46 Betonowe dylematy
Dostarczanie gotowego betonu na miejsce budowy to niemal zadania standardowe, spektakularne projekty zdarzają się niezbyt często.
Ale nawet te najmniejsze i najprostsze zadania wymagają 100-procentowo profesjonalnego podejścia.
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Destruktywna
innowacja
Często używane w połączeniu z branżą techniczną Doliny
Krzemowej „zakłócenie” (po angielsku określane jako disruption) obecnie rozprzestrzenia się również na bardziej konserwatywną przestrzeń transportową i logistyczną. Ale przemysł już
podejmuje działania, aby się przygotować.

O

dkąd Clayton Christensen z Harvard Business
School pod koniec lat 90. ubiegłego wieku wylansował termin „destruktywna innowacja”
(disruptive innovation), określający zasadę,
zgodnie z którą istniejące firmy mogą być
zagrożone na rynku przez małych, bardziej
elastycznych rywali oferujących rozwiązania
prostsze lub tańsze, „zakłócenia” stały się
modnym hasłem stosowanym w odniesieniu
do innowacyjnych działań prowadzonych
przez firmy obracające się przede wszystkim
w branży komputerowej.
Umożliwienie generowania monumentalnych przesunięć w dynamice rynku za pomocą
innowacji zainspirowało pokolenia do kwestionowania istniejącego status quo i myślenia
nieszablonowego. Efektem stało się otwarcie
nowych segmentów rynku, a destruktywna innowacja dała początek prężnie rozwijającemu
się sektorowi kapitału wysokiego ryzyka. Tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak przemysł
ciężki i transport drogowy, jeszcze do niedawna skutecznie unikały konfrontacji z destrukcyjną innowacją, ale wraz z nadejściem
katalizatorów zmian, takich jak autonomiczna
jazda i internet przedmiotów (IoT), branże te
stanęły również przez koniecznością zmierzenia się z tym zjawiskiem.
Na szczęście nic nie wskazuje na to, że
branżowa elita producentów jest mniej innowacyjna niż powstające wokół start-upy.
W przypadku tak kapitałochłonnej przestrzeni,
jaką jest projektowanie i produkcja ciężarówek
i naczep, budowa magazynów czy ogólnie –
logistyka, destruktywna innowacja wprowadzona na dużą skalę mogłaby doprowadzić
do radykalnie odmiennej dynamiki zakłóceń,

pod warunkiem że wielki biznes jest gotowy
zmierzyć się z jednym ważnym problemem
strukturalnym.
Problem ten ma charakter organizacyjny.
W przeciwieństwie do powszechnego przekonania duże, dobrze ugruntowane firmy często
wykonują świetną robotę, szybko wykorzystując nowe technologie. Sukces sprawia,
że liderzy rynkowi często są bardziej skłonni
do innowacji, nawet jeśli takie innowacje są
niezgodne z ich tradycyjnymi metodami działania. I w tym tkwi problem – błędnie oceniamy nasz sukces w jednym obszarze i dlatego
łatwo wprowadzamy się w inny, niezależnie
od tego, czy dana organizacja nadaje się do
tego celu, czy nie.
Czy historie takich firm jak Kodak czy
Nokia, które „przegapiły” w swoim czasie pojawienie się destruktywnych innowacji w swoim
otoczeniu, może być lekcją dla branży transportowej i logistycznej? Zakłócenie w postaci Tesli
i ciężarówki Semi nie polega tylko na zmianie
technologii, chodzi w tym przypadku bardziej
o zmianę logiki podejścia do problemu. Warunkiem odniesienia sukcesu dzięki wprowadzeniu
nowej technologii jest zorganizowanie się
w nowy sposób, a to wymaga, aby zapomnieć
o sukcesach odniesionych w przeszłości.
Świadomość tego „obciążenia sukcesem”
może zmienić grę wiodących producentów
branży pojazdów użytkowych, którzy coraz
częściej muszą zmierzyć się z wyzwaniami
rzucanymi nie tylko przez destruktywny projekt Tesli Elona Muska, ale także przez mniej
znaczące, ale równie innowacyjne start-upy
walczące o to, by zaistnieć na tym, w sumie
konserwatywnym, rynku.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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WIELTON MA JUŻ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FRUEHAUF
ałkowite przejęcie francuskiej firmy Fruehauf to kolejny etap realizacji strategii Grupy Wielton na lata 2017–2020. Zgodnie z jej założeniami grupa planuje zwiększenie sprzedaży z 12,9 tys. do 25 tys.
pojazdów rocznie, podwojenie rocznych przychodów, a także wzrost obecności na kluczowych rynkach zagranicznych.

C

Pierwszym etapem przejęcia Fruehauf był rok 2015 r. Wielton kupił wtedy
większościowy (65,31%) pakiet akcji spółki. Pod koniec ubiegłego roku podpisano aneks dotyczący nabycia kolejnych 34,69%. Łączna wartość trans-

akcji wyniosła 11 mln euro. Z końcem stycznia 2018 r. na czele skonsolidowanej firmy stanął nowy prezes Richard Rihouet, menedżer z długą praktyką w prowadzeniu wielomilionowych projektów inwestycyjnych.
„Zamykamy bardzo ważny proces, a zarazem ciekawy etap współpracy
między naszymi firmami. Wierzę, że dzięki pełnej integracji firm, a tym samym wykorzystaniu efektu skali, przewaga Grupy Wielton na rynkach europejskich istotnie wzrośnie” – skomentował Mariusz Golec, prezes zarządu
Wieltonu.
(KW)

20 LAT KH-KIPPER
stycznia br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia istnienia producenta zabudów i wywrotek KH-kipper.
Na wspólne świętowanie jubileuszu firmy przybyło
300 gości: klientów, partnerów biznesowych,
przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich oraz mediów branżowych z całej Polski
oraz zagranicy.
Część oficjalną wieczoru poprzedziła konferencja
prasowa, na której założyciel firmy Konstanty Kamionka i obecny prezes Andrzej Kamionka opowiadali dziennikarzom o swoich osiągnięciach.
W ubiegłym roku KH-kipper dostarczył ponad
1500 pojazdów, co jest absolutnym rekordem
w historii firmy, z tego 90% trafiło na eksport –
zabudowy ciężarowe z logo KH-kipper pracują
w kopalniach i na placach budów Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej, a nawet Australii i Oceanii. Na rynku polskim sprzedawały się w ubiegłym
roku głównie samochody budowlane. Były to przeważnie wywrotki tylnozsypowe ze skrzynią typu
half-pipe. Co ciekawe, konfiguracje podwozi 8×8
po raz pierwszy wyprzedziły typowe dla rynku
polskiego samochody w układzie 8×6. Wartość
sprzedaży to ok. 130 mln zł, co jest wielkością rekordową – w 2016 r. było to 109 mln zł. Aktualnie przedsiębiorstwo zatrudnia na stałe ponad
400 osób. „Zwiększyliśmy produkcję o ok. 20%,
mniej więcej tak jak przez poprzednie dwa lata”
– podsumował rok 2017 Andrzej Kamionka i dodał: „Myślę, że i w 2018 r. uda nam się utrzymać
wzrost na tym samym poziomie. Choć mówiliśmy,

© KH-kipper
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Na zdjęciu od lewej: Tomasz Biel – wiceprezes i dyrektor ds. produkcji, Anna Biel – zastępca dyrektora finansowego, Konstanty Kamionka – założyciel firmy KH-kipper, a obecnie doradca zarządu,
Zofia Aleksandrowicz-Kamionka – dyrektor finansowy, Andrzej Kamionka – prezes zarządu

że wolimy mniejsze wzrosty, to te duże, z jakimi
mieliśmy do czynienia, wynosiły nawet 40–50%”.
Plan na rok 2018 zakłada zwiększenie produkcji
również o ok. 20% – firma zamierza wyprodukować ok. 1800 pojazdów.
Uroczystą galę rozpoczął pokaz laserowy z wywrotkami w roli głównej, po którym Konstanty Kamionka, założyciel KH-kipper, przypomniał historię tego ważnego polskiego przedsiębiorstwa.
Prezes Andrzej Kamionka, który stery od swojego ojca przejął w 2014 r., zaprezentował w telegraficznym skrócie sukcesy firmy oraz najbliższe
cele. W ciągu kilku ostatnich lat firma KH-kipper
podwoiła skalę działalności zarówno pod względem liczby dostarczonych produktów, jak i wartości sprzedaży.
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Oficjalną część imprezy zakończyła ceremonia
wręczenia pamiątkowych wyróżnień partnerom
firmy, którzy przez lata z zaangażowaniem budowali sukces KH-kipper równoległe ze swoim. Tytuł „Współtwórca sukcesu KH-kipper” trafił do
wieloletnich klientów, dealerów, importerów,
producentów podwozi ciężarowych, dostawców oraz pracowników. W sumie wyróżnionych
zostało kilkadziesiąt osób z Polski, Niemiec, Francji, Litwy, Serbii, Holandii, Bułgarii, Rosji, Ukrainy,
Danii i Norwegii.
Wieczór umilały występy muzyczne, a po pysznym
torcie w kształcie wywrotki KH-kipper wybrzmiała
długa lista życzeń składanych tego dnia gospodarzom przez gości.
(KB)

www.lampyostrzegawcze.pl

| BIZNES |

IVECO NA PLUSIE
W 2017 R.
roku 2017 zarejestrowano na Polskim rynku łącznie 27 658 nowych
samochodów ciężarowych o dmc.
> 3,5 t, co stanowi o 3,9% więcej niż w roku 2016
(26 628 pojazdów, dane za PZPM). Jak podaje
Iveco, w tym okresie zarejestrowano 7751 samochodów ciężarowych Iveco (w tym 2456 samochów nowych). Iveco odnotowało również
wzrost rejestracji rok do roku na poziomie 4%.
W minionym roku zarejestrowano 6140 nowych
pojazdów dostawczych Iveco Daily – o 3,4% więcej niż w 2016 r. Mimo konkurencyjnego rynku oraz
kilku nowości w tym segmencie utrzymano wzrost
sprzedaży Iveco Daily na poziomie porównywalnym
ze wzrostem rynku w tym segmencie. Model Daily
w ciężkim segmencie dostawczym 3,49–7,2 t
w 2017 r. znalazł się na drugiej pozycji (3. pozycja
w 2016 r.), uzyskując udział w rynku na poziomie
18,6%. W ciężarowym segmencie lekkim i średnim 6,01–15,99 t dmc. Iveco utrzymało pozycję
lidera, rejestrując w zeszłym roku 956 pojazdów,
co stanowiło 47,7% sprzedaży nowych samochodów w tej grupie masowej. W segmencie
ciężkim (dmc. > 16 t) Iveco zarejestrowało 1151
ciągników siodłowych oraz 234 podwozia.
Szczegółowy podział rejestracji samochodów nowych z rozbiciem na gamę modelową przedstawia się następująco: Daily – 6140 szt., Eurocargo
– 309, Stralis –1242, Trakker – 60 (dane według
Iveco).
Rok 2017 był w Iveco rokiem, w którym klienci
mogli testować wprowadzonego rok wcześniej
Stralisa XP oraz Stralisa Natural Power. Oba pojazdy wielokrotnie potwierdziły, że wprowadzone
rozwiązania wpływają na obniżenie TCO. Dużym
powodzeniem cieszył się również wprowadzony
w 2016 r. Iveco Daily w wersji EURO 6c, oferujący
większą moc, niższe zużycie paliwa oraz najmniejsze w tej klasie całkowite koszty posiadania i użytkowania pojazdu.
Ubiegły rok był również rokiem kolejnych premier
w palecie produktowej Iveco. Pod koniec roku
zaprezentowany został Nowy Stralis Natural Power
z 13-litrowym silnikiem o mocy 460 KM (339 kW).
Nowy ciągnik to kolejny krok w rozwoju tej technologii. W nowej gamie modelu wprowadzono
nowy jednopaliwowy silnik Iveco Cursor 13 NP

© Iveco
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Daily Electric to pojazd o zerowej emisji spalin przeznaczony do eksploatacji w miastach o najsurowszych ograniczeniach drogowych, mający zasięg do 200 km w rzeczywistych warunkach miejskich i osiągi akumulatora zoptymalizowane pod kątem wszystkich warunków pogodowych
opracowany pod kątem zapewnienia wysokiej
mocy w najbardziej wymagających warunkach
eksploatacji. Nowością była także 12-biegowa
zautomatyzowana przekładnia Hi-Tronix, która
w porównaniu z poprzednią wersją zapewnia
wyższy komfort jazdy i lepsze osiągi, a także oferuje nowe funkcje, takie jak oparty na GPS system przewidywania warunków jazdy Hi-Cruise.
Modułowe podejście zastosowane przez Iveco
zaowocowało bogatą ofertą fabrycznych opcji
oraz wyjątkową elastycznością indywidualnej konfiguracji. Pojazd może być zasilany sprężonym
(CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG),
albo mieszanką tych paliw. Wersja z dwoma zbiornikami LNG oferuje rekordowy zasięg do 1600 km.
Nowy Stralis NP 460 jest wyposażony w najbardziej zaawansowane technologie Iveco służące obniżeniu zużycia paliwa oraz kabinę Hi-Way zaprojektowaną pod kątem zapewnienia najwyższego
komfortu na dalekich trasach.
Największą zmianą roku 2017 było wprowadzenie na rynek rodziny Stralis X-Way, obejmującej
modele zaprojektowane specjalnie na potrzeby logistyki budowlanej oraz transportu w miastach.
Stralis X-Way podnosi poprzeczkę w segmencie
logistyki budowlanej i usług komunalnych, oferując
najwyższą ładowność w swojej klasie: wersja
Super Loader na podwoziu 8×4 opracowana jako
podstawa dla betonomieszarki waży niespełna
8845 kg, więc klienci dysponujący takim samochodem mogą zaoferować przewóz naprawdę
ciężkiego ładunku. W pojazdach z nowej serii zastosowano podejście modularne, dzięki któremu
samochody mogą być ściśle dopasowane do specyfiki każdego sposobu eksploatacji, bez żadnych
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kompromisów. Jest to podstawowy atut w sektorze przewozów specjalizowanych, gdzie indywidualizacja okazuje się bardziej zasadą niż wyjątkiem. Stralis X-Way doskonale sprawdzi się
w wielu różnych zastosowaniach – od lekkiej wywrotki do betonomieszarki.
Nowości zaprezentowane zostały również w gamie lekkiej. Daily Blue Power to nowa linia ekologicznych pojazdów Iveco pozwalająca na nieograniczony transport w obszarach miejskich.
Iveco Daily Blue Power otrzymał również tytuł International Van of the Year 2018. Daily Hi-Matic
Natural Power to lekki pojazd użytkowy napędzany
sprężonym gazem ziemnym (CNG) z 8-stopniową
automatyczną skrzynią biegów. Ten niezwykle cichy samochód miejski zapewnia solidność, wydajność i niezawodność, z których słynie Daily,
a przy tym wyższy komfort i niższe zużycie paliwa.
Charakteryzuje się także bardzo niską emisją zanieczyszczeń i CO2 oraz najlepszymi w swojej klasie właściwościami jezdnymi, wytwarzając o 76%
mniej cząstek stałych i o 12% mniej NOx niż jego
odpowiednik z 3-litrowym silnikiem Euro VI zasilanym olejem napędowym. Z kolei Daily Euro 6 RDE
2020 Ready to samochód dostawczy z najbardziej
zaawansowanym dostępnym na rynku silnikiem
wysokoprężnym. Model ten jest w stanie spełnić
ambitne cele środowiskowe nakreślone na rok
2020 i jest do kupienia już dzisiaj. Daily Electric
to pojazd o zerowej emisji spalin przeznaczony do
eksploatacji w miastach o najsurowszych ograniczeniach drogowych, mający zasięg do 200 km
w rzeczywistych warunkach miejskich i osiągi
akumulatora zoptymalizowane pod kątem wszystkich warunków pogodowych.
(DP)
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MB-PNEUMATYKA
GAZELĄ BIZNESU
2017
anking „Gazele Biznesu” to zestawienie
małych i średnich, najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce,
przygotowywane od 2000 r. przez dziennik „Puls
Biznesu”. W tym roku firma MB-Pneumatyka, polski producent komponentów pojazdów użytkowych, została wyróżniona tym tytułem już piąty
raz z rzędu. Spółka z Sulechowa zajęła 22. miejsce
w województwie lubuskim i 837. miejsce w Polsce, awansując tym samym o ponad 1070 miejsc
w rankingu ogólnopolskim w odniesieniu do ubiegłego roku. MB-Pneumatyka to firma rodzinna, powstała w 1984 r. Produkuje złącza do pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów
zawieszeń do pojazdów użytkowych. Coroczny
przyrost sprzedaży przedsiębiorstwa plasuje się
na poziomie min. 25%. „Po 4 latach funkcjonowania
w nowej siedzibie firmy w tym roku budujemy kolejne 2000 m2 hali produkcyjnej. Potrzeba ta wynika ze sposobu obsługi klienta, gdyż oferujemy

lutego br. spółki Idea Leasing SA i Getin
Leasing SA przekształciły się w Idea Getin Leasing SA. W wyniku fuzji powstała
jedna z największych firm leasingowych w Polsce i Europie Środkowej,

1

Przed połączeniem Idea Leasing specjalizowała się w dwóch segmentach rynku: leasingu
oraz zarządzaniu flotą, koncentrując się przede
wszystkim na finansowaniu zakupu środków

transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń.
Getin Leasing prowadził natomiast działalność
w segmentach leasingu i sprzedaży kredytów na samochody osobowe. Połączona spółka
Idea Getin Leasing będzie oferować pełny zakres usług.
Fuzja Idea Leasing i Getin Leasing to drugie
w ciągu ostatnich lat połączenie spółek leasingowych realizowane wśród podmiotów powiązanych z Grupą Kapitałową Idea Banku. W 2014 r.
Idea Bank nabył i włączył w struktury Idea Leasing jedną z największych polskich firm leasingowych – VB Leasing Polska.
(KW)

© Daimler Trucks

© MB-Pneumatyka
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IDEA I GETIN
RAZEM

MOCNE PROCENTY
DAIMLERA
optymalizacje układów pneumatycznych w pojazdach użytkowych, a nie tylko sprzedajemy złącza.
Dzięki temu nasi klienci otrzymują know-how naszych inżynierów, a nie tylko wyroby. A to powoduje, że rynki zbytu powiększają się w bardzo dynamiczny sposób” – skomentowała Małgorzata
Bieniaszewska, prezes spółki MB-Pneumatyka.
Warto dodać, że przedsiębiorstwo to jest jednym z wiodących producentów tego typu komponentów w Europie. Samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy, naczepy oraz pojazdy rolnicze
ze złączkami wyprodukowanymi w Sulechowie
spotyka się na drogach całej Europy.
(KB)

aimler Trucks zwiększył globalną sprzedaż o 12%. Tak wynika z podsumowania danych z całego świata za rok
2017. W Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii
sprzedaż modeli Mercedes-Benz wzrosła o 3%.
Ale w Rosji aż o 243% (7800 pojazdów wobec
2200 pojazdów rok wcześniej), a w Turcji o 20%
(9500 pojazdów wobec 7900 egzemplarzy przed
rokiem). Dobrze poszło Daimlerowi również
w Ameryce Północnej. Tam jest liderem w segmencie średnio- i wysokotonażowych samochodów ciężarowych ze wzrostem 12% w stosunku do ubiegłego roku i rekordowym udziałem

D
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w rynku na poziomie 39,2%. W Ameryce Południowej wzrost wyniósł 9%. Istotny wkład do
tego wyniku miał skokowy wzrost sprzedaży
w Argentynie, gdzie nabywców znalazło aż
5200 pojazdów (wobec 3500 przed rokiem), co
oznacza dynamikę wzrostu na poziomie +47%.
W regionie Azji łączna sprzedaż wzrosła o 18%
(132 400 pojazdów). Na ten wynik składa się
m.in. sukces w Indonezji (54% wzrostu), Indiach
(26% wzrostu) i na największym na świecie
rynku samochodowym, czyli w Chinach. Tam koncern Daimlera posiada 50% udziałów w spółce
Beijing Foton Daimler Automotive Co. Ltd. (BFDA),
która jest producentem średnio- i wysokotonażowych samochodów ciężarowych marki Auman. Ich sprzedaż w pierwszych jedenastu
miesiącach 2017 r. wzrosła aż o 52%. (KW)
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WOOP AUTOMOTIVE – MARKOWE
CZĘŚCI Z INTERNETU

K

„Rynek części samochodowych, zwłaszcza tych
do samochodów ciężarowych, jest dzisiaj analogowy. Uważam, że przyszłość to technologie.
Stąd pomysł na uruchomienie serwisu internetowego, który pozwoli wszystkim stronom obecnym
w wymianie handlowej zmniejszyć koszty działalności, zagwarantuje możliwość łatwego porównania cen i czasu dostawy danego produktu u różnych dostawców, a także zwielokrotni liczbę
kanałów prezentowania swojej oferty hurtownikom” – twierdzi Prozner.

Woop Automotive ma być narzędziem podobnym do serwisów typu Allegro czy Ebay.
„Odróżnia się od nich naciskiem na bezpośrednią
i maksymalnie uproszczoną interakcję pomiędzy
obiema stronami transakcji. Poza stworzeniem
platformy zakupowej chcemy powołać do życia
najpopularniejszy polski kanał kontaktu i wymiany
informacji czy opinii między wszystkimi graczami
rynku części zamiennych, skupiając się na współpracy win-win” – dodaje Karol Prozner.
Z badania przeprowadzonego na potrzebny rozwoju nowego biznesu wynikało, że dla prawie
40% pracowników warsztatów internet jest podstawowym źródłem informacji o nowościach i trendach rynkowych. Praktycznie taka sama grupa
preferuje zakupy części przez katalogi online (dla
porównania: z papierowych katalogów korzysta
dziś 32%), 24% badanych przyznało, że nie korzysta
z żadnych katalogów.

reklama

© Woop Automotive

arol Prozner przez 9 lat był prezesem zarządu polskiego przedstawicielstwa firmy
Europart – jednego z największych europejskich dystrybutorów części zamiennych. Niedawno zrezygnował ze stanowiska i założył własną
firmę. Chce stworzyć platformę internetową pośredniczącą w kontaktach pomiędzy producentami,
dystrybutorami oraz warsztatami samochodowymi – Woop Automotive.

„Sądzę, że przyczyną jest tutaj brak dostępności
rozwiązań łatwych w użyciu i zbierających dane
z całego rynku. Czyli nisza, którą planujemy wypełnić” – podsumowuje Karol Prozner.
(KW)
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NIKT NIE ZATRZYMAŁ
KAMAZA
40. Rajdzie Dakar podium zajęły ekipy
zza naszej wschodniej granicy. Na
pierwszym i trzecim miejscu znalazły się fabryczne załogi Kamaza, a drugie miejsce
przypadło białoruskiemu MAZ-owi.
Kamaz zwyciężył po raz 15. w swojej 18-letniej
historii startów. Do wyścigu wystawiono dwie
wersje pojazdów. Pierwsza to nowy model 43509
z 6-cylindrowym rzędowym 12,5-litrowym silnikiem Caterpillar/Gyrtech o mocy 980 KM, zbudowany wraz z Mercedesem z myślą o regulaminie, który będzie obowiązywał podczas Dakaru
2019. Druga wersja – Kamaz typu 4326 – jest wyposażona w 8-cylindrowy widlasty 16-litrowy silnik wysokoprężny Liebherr. Silnik ten rozwija moc
maksymalną 1000 KM (736 kW), pozwalając na
uzyskanie przyspieszenia do setki w 11,5 sekundy.
Partnerem ekipy Kamaz była firma Continental.
Zwycięskie Kamazy dojechały do mety na specjalistycznych oponach HCS 14.00 R20, które za-

© Continental
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pewniają doskonałe przyleganie kół i charakteryzują się wysoką odpornością na przebicia. Pojazdy wyposażono też w system monitorowania
ciśnienia i temperatury w oponach ContiPressureCheck.

ponieważ poziom ciśnienia zebrany przez czujniki
był na tyle poprawny, by kontynuować jazdę. Monitorowanie każdej opony na bieżąco okazało się
dla nas ogromnie pomocne” – powiedział Eduard
Nikolajew, kierowca zwycięskiego zespołu.

„Informacje z czujników ContiPressureCheck pozwoliły nam na szybką reakcję w przypadku awarii. Zdarzały się sytuacje, w których mimo uszkodzenia opony decydowaliśmy się jechać dalej,

Jubileuszowa trasa, licząca 8700 km, była oceniana jako jedna z najtrudniejszych w historii rajdu.
Rywalizację w kategorii ciężarówek ukończyło zaledwie 18 załóg z 44 startujących.
(KW)

HYBRYDA NA ŻĄDANIE
chmitz Cargobull opracował prototyp naczepy, która zmniejsza
zużycie paliwa o 8–10% w stosunku do tradycyjnej naczepy kurtynowej. Pojazd powstał w ramach projektu Transformers wspieranego
finansowo przez Komisję Europejską. Ukończono go w sierpniu 2017 r., a w grudniu zdobył dodatkowo nagrodę European Prize for Transport Sustainability.
Naczepa ma spore szanse pojawić się na drogach, bo powstała nie jako pojazd koncepcyjny, ale jako modyfikacja zwykłej naczepy kurtynowej, którą
wyposażono w układ odzyskiwania energii podczas hamowania. Zamontowano w niej napęd „hybryda na żądanie” (Hybrid on Demand). Elektryczna
część systemu składa się z silnika elektrycznego i baterii litowo-jonowej do
przechowywania energii z odzysku. Generowany przez silnik elektryczny strumień mocy jest przekazywany do osi napędowej za pośrednictwem skrzyni
biegów i wału napędowego. Akumulatory mają pojemność 22 kWh i zostały
ulokowane pomiędzy podłużnicami ramy podwozia naczepy. System elektryczny osiąga moc do 80 kW i generuje moment obrotowy do 200 Nm. Oczywiście nie ma nic za darmo – to również 1140 kg dodane do wagi naczepy.
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Zespół Schmitz Cargobull poprawił także aerodynamikę naczepy. Największą
innowacją jest hydrauliczna regulacja nachylenia dachu, który może być obniżony o 500 mm z przodu i 800 mm z tyłu, w zależności od wysokości ładunku
– po to, aby zapewnić jak najmniejszy opór powietrza. Zmodyfikowano też
ścianę czołową, by zredukować zawirowania powietrza pomiędzy nią a ciągnikiem i zamontowano spojlery boczne.
Jak podkreśla Schmitz w komunikacie prasowym, zapotrzebowanie na takie naczepy może się lada moment pojawić w krajach Beneluksu, które wkrótce
wprowadzą strefy bezemisyjne w centrach miast.
(KW)
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250 DAF-ÓW
NA 90-LECIE FIRMY

W

1928 r. Holender Hub van Doorne założył wraz z bratem warsztat samochodowy i małą fabrykę maszyn. Firmę nazwali van
Doorne's Aanhangwagen Fabriek.

© DAF

Aby uczcić ten początek swojej historii, DAF wypuścił w tym roku rocznicową
edycję nowego modelu XF. Wyposażono go w największą na rynku kabinę Super Space Cab i najmocniejszy silnik Paccar MX-13 o mocy 530 KM/390 kW.

Do wyboru są trzy kolory lakieru w wersji metalik: czerwony, czarny i błękitny.
Do wyposażenia należą także kabiny z zawieszeniem pneumatycznym
i wszystkimi zewnętrznymi częściami w kolorze kabiny, reflektory ledowe,
świetliki, światła przeciwmgielne i doświetlające zakręty, kompletny spojler dachowy i spojlery międzyosiowe oraz felgi aluminiowe Alcoa. Na dachu kabiny zamontowane są klaksony pneumatyczne. Na wykończenie wnętrza składają się m.in. skórzana tapicerka na fotelach z tłoczonym logo DAF,
skórzane podłokietniki i panele drzwiowe oraz skórzane wykończenie kierownicy, a do tego klimatyzacja, montowany na dachu moduł chłodzenia postojowego, TruckPhone, mikrofalówka, lodówka pod dolną leżanką i zamek
Night Lock.
(KW)

EKOLOGICZNE
AKUMULATORY
SCANII
cania nawiązała bliską współpracę z powstałą niedawno firmą Northvolt. Razem będą budować i wprowadzać na
rynek akumulatory do pojazdów użytkowych.
Pracować nad nimi będzie zespół specjalistów
z obu firm.

S
© Scania

Northvolt został założony w 2016 r. specjalnie
po to, by stworzyć akumulatory o znikomym śladzie węglowym i wysokiej zdolności recyklingu.

Docelowo Northvolt ma być największym w Europie producentem takich urządzeń, konkurującym z azjatyckimi rywalami, takimi jak LG Chem
(kończący właśnie budowę swojej fabryki pod
Wrocławiem). Scania jako strategiczny partner
zainwestuje 10 milionów euro w rozwój ośrodka
badawczego Northvolt.
„Obecnie stosowane akumulatory muszą zostać dostosowane do wymagań użytkowników
dużych pojazdów ciężarowych i autobusów.
Jesteśmy przekonani, że z takim partnerem, jak
Northvolt, wspólnie dokonamy przełomu w tym
obszarze” – skomentował Henrik Henriksson,
prezes i dyrektor generalny Scanii.
(KW)

MIASTA INWESTUJĄ
W NOWOCZESNY
TRANSPORT
utobusy hybrydowe kupiły ostatnio Jelenia Góra (3 egzemplarze) i Kraków (12
egzemplarzy). Przetargi wygrało Volvo.
Zwycięski model 7900 Hybrid jest zasilany energią
elektryczną podczas ruszania i postojów na przystankach. Po osiągnięciu prędkości 15–20 km/h
przełącza się na zasilanie silnikiem Diesla. Baterie
ładują się podczas hamowania. Zgodnie z przetargami autobusy doposażono w elektronikę: biletomaty, monitoring, system liczenia pasażerów, system informacji pasażerskiej z nagłośnieniem oraz
porty USB do ładowania urządzeń mobilnych.

A

Coraz więcej miast inwestuje w autobusy całkowicie elektryczne. Cztery Solarisy Urbino 12 nowej generacji zasiliły pod koniec roku tabor Ostrowa
Wielkopolskiego, a warszawiacy jeżdżą od dwóch
miesięcy przegubowym 18 metrowym Solarisem
Urbino 18 electric. To pierwszy tego typu pojazd
w stolicy i jeden z pierwszych przegubowych
„elektryków” w Europie, ale już w przyszłym roku
Warszawa chce ich kupić aż 130. Wartość inwestycji, w którą wchodzi budowa infrastruktury
ładowania, wyniesie ponad 400 mln zł.
(KW)

SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ –LUTY 2018 | 13

| BIZNES |

Rynek motoryzacyjny w 2018:
pewność niepewności

© enterpriseiotinsights.com

Dariusz Piernikarski

Niepewność geopolityczna w czasie
ekonomicznej prosperity, polityczne
pozerstwa, populizm i izolacjonizm w erze
paktów handlowych dużych bloków
międzynarodowych... Witamy w świecie
motoryzacyjnym w roku 2018.
14 | STYCZEŃ –LUTY 2018 | Transport – Technika – Biznes

ważywszy, że rok 2017 rozpoczął
się z dużym poczuciem niepewności co do tego, co przyniosą kolejne miesiące, rok obecny – 2018 – rozpoczynamy z pewnością niepewności
i większym poczuciem gotowości do zaakceptowania nadchodzących zmian. Nie
wiemy na razie jak dużych zmian, ale
przynajmniej wiemy, że nadchodzą.

| BIZNES |

Chiny zmieniają status z rynku wschodzącego na rynek rozwinięty, tym samym
zaczynamy dostrzegać, jak będzie wyglądać następne ekonomiczne supermocarstwo. Wiemy również, gdzie po
wyjściu Rosji z recesji i niezmiennej potędze wpływów Putina Chiny i USA będą
szukać konkurencji. Jednak nadal nie
mamy pojęcia, jak będzie wyglądał Brexit. Możemy założyć, że w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump będzie kontynuował swoją strategię wywoływania
szoku i zachwytu. W marcu w Rosji odbędą się wybory prezydenckie, a w październiku w Brazylii. Bezsprzecznie te
dwa wydarzenia będą miały (już mają)
wpływ na to, co dzieje się w gospodarce
tych dwóch potężnych rynków wschodzących (wschodzących ponownie).
W Europie niepewność polityczna
będzie nadal negatywnie wpływać na
zaufanie przedsiębiorców. W Niemczech
kanclerz Angela Merkel jeszcze do niedawna prowadziła trudne rozmowy koalicyjne, z trudem powołano koalicję zdolną
wyłonić rząd. W Wielkiej Brytanii Brexit dominuje w polityce ze szkodą dla
wszystkiego innego. W Hiszpanii trwa
nadal katalońska debata o niepodległość.
Biznes i polityka są ze sobą nierozerwalnie związane, a przecież nie ma
łatwiejszego otoczenia biznesowego niż
politycznie stabilne, w związku z tym
możemy spodziewać się zwiększonego

Problemy prawne
Producenci finalni i ich dostawcy opracowują strategie działania obejmujące
automatyzację, łączność, elektryfikację
i udostępnianie. To może być pierwsza
wskazówka, jak może wyglądać przyszłość przemysłu motoryzacyjnego i w jakich obszarach branży będą realizowane
inwestycje w 2018 r. Ustawodawcy (powoli) stają się coraz bardziej kompetentni

w dostosowywaniu prawa do nowych
technologii i nowych modeli biznesowych, ale wciąż istnieje olbrzymia przepaść pomiędzy tym, co jest możliwe,
a tym, co wolno.
Wraz z dalszym rozpowszechnianiem
łączności należałoby również oczekiwać
zauważalnego wpływu na branżę wywieranego przez amerykańskie przepisy
dotyczące Internetu i przez wchodzące
w życie w maju 2018 r. nowe unijne
rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych RODO (GDPR – General Data Protection Regulation). Może to
się okazać istotne w związku z tym, że
bardziej rygorystyczne przepisy dotykają szybszych prędkości transmisji 5G.
Inne ważne wydarzenia do przyswojenia
w 2018 r. obejmują wdrożenie ELD
(Electronic Logging Devices – elektroniczne urządzenia rejestrujące, czyli ta-

© Calhoun Truck Lines

Polityka związana z gospodarką

ryzyka globalnej niestabilności rynków
finansowych, ponieważ rozmowy w sprawie Brexitu w nadchodzącym roku nabiorą tempa, a na horyzoncie pojawia się
rozwiązanie organizacji NAFTA. Cokolwiek się stanie, powoduje to niepokoje
polityczne i gospodarcze w regionie,
w którym globalne firmy chcą zachować maksymalny spokój.

W USA od grudnia 2017 r.
wprowadzono obowiązek stosowania w ciężarówkach elektronicznych urządzeń rejestrujących
czas pracy kierowców – ELD
(Electronic Logging Device)

© Energies 2017, 10(2)

Elektryfikacja, autonomiczność, wzajemna łączność i współdzielenie środków
transportu w wymiarze gospodarczym
stopniowo zmieniają pojęcie mobilności
– zwłaszcza w wymiarze mobilności
miejskiej, takiej jak ją dzisiaj rozumiemy.
To są bez wątpienia najważniejsze trendy
transportowe.
Proponujemy prześledzić najważniejsze trendy i wydarzenia, z jakimi branża
motoryzacyjna, a w szczególności branża
TSL (transport – spedycja – logistyka) będzie musiała się zmierzyć w nadchodzących miesiącach.

Profil prędkości dla nowego cyklu jezdnego WLTC
dla różnych klas pojazdów (PMR – masowy
współczynnik mocy silnika); linią przerywaną
na górnym wykresie zaznaczono obowiązujący
dotychczas w Europie testowy cykl NEDC
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Negatywnym
aspektem obecności
pojazdów użytkowych
w miastach jest pogorszenie jakości powietrza,
wzrost hałasu
i zatłoczenia

Drogowy problem miejski
chografy cyfrowe) w USA, rozszerzenie
opłat autostradowych na główne niemieckie drogi oraz wprowadzenie we
wrześniu długo oczekiwanego cyklu testującego zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure), zastępującego zdyskredytowany (afera Dieselgate) dotychczasowy
test NEDC (New European Driving Cycle).
Przy stałym wzroście popularności
pojazdów elektrycznych i powolnym stałym wzroście cen ropy naftowej wyraźnie spada zainteresowanie samochodami
osobowymi z silnikami wysokoprężnymi
(Diesla). Można mówić już o załamaniu
rynku diesli we Francji, obserwujemy
debatę w Niemczech na temat subsydiowania pojazdów elektrycznych i/lub
naliczania opłat za używanie samochodów z silnikami Diesla. W Chinach państwowa promocja technologii czystych
pojazdów obejmuje obecnie wygaszanie produkcji „brudnych” samochodów,
z których ponad 550 modeli znajdowało
się na czarnej liście pod koniec 2017 r.,
wśród nich również niektóre modele wyprodukowane lokalnie przez globalnych
producentów OEM.

Komercyjny transport drogowy jest
pod ostrzałem opinii publicznej z powodu rosnącego zatłoczenia ulic miast,
zauważalnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza i wpływu rosnących
kosztów transportu na koszty prowadzenia działalności gospodarczej w innych obszarach. Ale zmiany w branży
pojazdów użytkowych nadchodzą szybko
– i to nie tylko dzięki zaawansowanej
technologii.
Negatywnym aspektem obecności pojazdów użytkowych, zwłaszcza na ulicach
miast (w mniejszym stopniu dotyczy to
transportu dalekodystansowego), jest
to, że przyczyniają się one do pogorszenia jakości powietrza, wzrostu hałasu
i zatłoczenia głównie ze względu na
przerywany charakter ruchu miejskiego,
problemy z załadunkiem i rozładunkiem
oraz niesłabnący wzrost handlu elektronicznego, zwiększający zapotrzebowanie
na dostawy bezpośrednie. Bez zdecydowanych działań interwencyjnych komercyjny transport drogowy będzie nadal
blokować szlaki zaopatrzeniowe, które odżywiają nowoczesne metropolie, zwłaszcza że prognozuje się wzrost zapotrzebowania o 40% na miejskie dostawy
towarów do roku 2050.
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Nie jest jednak możliwe, aby rozwiązanie tej trudnej sytuacji miało postać
jedynie inwestycji infrastrukturalnych.
Będzie to wymagać połączenia nowych
technologii, nowych modeli biznesowych
i nowych regulacji prawnych, a wraz
z nimi wdrożenia nowego poziomu współpracy publiczno-prywatnej. Wydatki na
infrastrukturę nie nadążają za tempem
rozwoju społeczeństwa i obsługującego
go transportu. Aby sobie z tym poradzić, osoby prywatne i firmy będą musiały lepiej korzystać z dróg i innych zasobów i być gotowe do przyjęcia nowych
technologii.

Na ratunek systemom miejskim
Te same megatrendy, które obecnie
przetasowują zasady handlu detalicznego
i transport publiczny, pomogą również
zapobiec globalnemu zawałowi infrastruktury. Transport towarowy w miastach musi ewoluować zgodnie z lokalnym
środowiskiem, któremu ma służyć. Przecież miasta różnią się znacznie pod względem gęstości, wielkości i etapu rozwoju.
W zależności od lokalizacji i istniejącej
infrastruktury możliwe rozwiązania obejmują wykorzystanie pojazdów elektrycznych, dronów i robotów. Autonomiczne
pojazdy użytkowe będą najprawdopo-
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Polityka małych kroków
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Poza nowymi przełomowymi technologiami i usługami chmurowymi istnieje cały szereg już wdrożonych modeli
biznesowych i praktyk, które mogą pomóc w spełnieniu przyszłych oczekiwań
odbiorców usług transportowych – przykładem mogą być paczkomaty i dostawy
w porach nocnych. Unormowanie kwestii prawnych i odrobina kreatywnego
myślenia ze strony dostawców usług
transportowych może spowodować, że
wdrożenie tych przecież nie nowych pomysłów wymagać będzie niewielkich
nakładów czasu.

Autonomiczne pojazdy użytkowe pojawią się początkowo w otoczeniach
kontrolowanych i w zastosowaniach o wysokich kosztach pracy
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W transporcie osobowym
działają już z powodzeniem
takie firmy jak Uber, stosując zasadę współdzielenia pasażerów; nowe modele biznesowe pozwalają
na rozszerzenie tej praktyki
na transport towarów
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dobniej najbardziej atrakcyjne w miejscach o wysokich kosztach pracy. Drony
będą działały lepiej w rozległych aglomeracjach, w których jest wystarczająco
dużo miejsca do lądowania. Pojazdy elektryczne mogą i ostatecznie będą działać
wszędzie. Rozwiązania oparte na oprogramowaniu, takie jak giełdy transportowe (łączenie ładunków) czy realizowane
internetowo dopasowanie zapotrzebowania na objętość ładunku z dostępnymi zasobami (środkami transportu),
czy wreszcie optymalizacja trasy na żywo,
również w przyszłości będą miały znaczący wpływ na miejski transport dóbr.
Współdzielenie ładunków, które ma
niewiele barier technicznych do pokonania i niskie wymagania infrastrukturalne, jest postrzegane jako szczególnie
obiecujące. W transporcie osobowym
działają już z powodzeniem takie firmy
jak Uber, stosując zasadę współdzielenia pasażerów, a nowe modele biznesowe pozwalają na rozszerzenie tej praktyki na transport towarów. DHL np.
dysponuje już cyfrową platformą przewozową działającą w 17 krajach i korzystającą z ponad 200 000 samochodów
ciężarowych. Korzystając z podobnego modelu, prowadzona przez Amazon usługa
Prime Now pozwala na płynne kojarzenie dostawców i odbiorców w celu zapewnienia szybkiej obsługi: kierowcy
zapisują się do pracy w określonych blokach czasowych, a klienci płacą premię
za szybką dostawę.

Usługa Amazon Prime Now pozwala na płynne kojarzenie dostawców
i odbiorców w celu zapewnienia szybkiej obsługi
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Jednym z bardziej typowych rozwiązań są miejskie centra konsolidacji
ładunków. Lokowane na przedmieściach
miast, służą jako centralne punkty kontaktowe w zakresie dostaw, organizują
również sortowanie i rozdział przesyłek.
W ten sposób dobra pochodzące od wielu
dostawców mogą być konsolidowane
i rozsyłane mniejszą liczbą transportów,
co pozwala na optymalizację łańcuchów
dostaw i pełniejsze wykorzystanie możliwości przewozowych dysponowanych
do tych zadań środków transportu.
Centra konsolidacji ładunków sprawdzają się w gęsto zaludnionych miastach, ich lokalizacja zazwyczaj nie przekracza odległości 30 km od centrum, są
rozmieszczone w pobliżu obwodnic autostradowych lub innych obiektów ułatwiających realizację zadań transportowych (kolejowe dworce przeładunkowe,
lotniska, obiekty magazynowe). O ile tej
koncepcji nie można uznać za zupełnie
nową, o tyle jednak konieczność stworzenia nowych rozwiązań dla dynamicznie rozwijającego się handlu internetowego sprawia, że jest to uzasadniony
przypadek biznesowy.
Badania rynku wykazują, że firmy
działające w gęsto zaludnionych miastach, które rozbudowują centra konsolidacyjne, są w stanie zaoszczędzić do
25% kosztów dostaw w przeliczeniu na
pojedynczą przesyłkę ze względu na lepsze wykorzystanie możliwości przewozowych, niższe koszty pracy i mniejsze

przebiegi wykorzystywanych pojazdów.
Ocenia się, że przebiegi mogą zostać
zredukowane nawet o 45% przy dostarczaniu tej samej ilości ładunków, tym samym redukcji ulega również zużycie taboru oraz ekologicznie szkodliwe emisje.
Innym podstawowym rozwiązaniem
branym pod uwagę są systemy dostaw
w porze nocnej, dzięki którym następuje
przesunięcie ruchu transportowego poza
godziny szczytu i zmniejszenie dziennego zatłoczenia ulic. Dostawcy mogą

tym samym wykorzystywać większe samochody ciężarowe i zmniejszyć liczbę
dostaw do poszczególnych lokalizacji.
Nocne dostawy nie są niczym nowym na
rynku logistycznym, nie jest to też skomplikowana koncepcja, mimo to potencjał
z tym związany wciąż pozostaje niewykorzystany. Ocenia się, że zwiększenie
intensywności dostaw nocnych w gęsto
zaludnionych miastach może obniżyć
o połowę natężenie dostaw i zredukować
ich koszt również na poziomie 50%.
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Wielu producentów,
wychodząc naprzeciw
logistycznej koncepcji
dostaw w porze nocnej, ma do zaoferowania odpowiednio przystosowane „ciche”
środki transportu
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logistycznych łańcuchów dostaw istotne
jest również zaangażowanie producentów środków transportu. Ci ostatni powinni połączyć swoje możliwości, aby
stworzyć ofertę produktów i usług, które
od strony technicznej stworzą podstawy
miejskiego transportu towarowego i pozwolą na złagodzenie skutków pojawiającej się niewydolności infrastruktury zaopatrzenia.

Elektryfikacja transportu
w segmencie dostawczym i dystrybucyjnym
wydaje się jedynie
kwestią czasu; na pełną
elektryfikację w transporcie dalekobieżnym
musimy jeszcze trochę
poczekać
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Summary

W niektórych dużych miastach europejskich wprowadzono już tego typu
inicjatywy. Na przykład w Barcelonie już
w 2003 r. uruchomiono program pilotażowy obejmujący 20 lokalizacji, w ramach
którego dostawy towarów realizowane
są między 23 a 6 rano. Dwie duże ciężarówki operujące w porze nocnej są w stanie dostarczyć tyle samo towarów co 7
mniejszych pojazdów dostawczych. Aby
obniżyć poziom hałasu podczas za- i rozładunku, samochody mają specjalne wyposażenie. Przedsięwzięcie okazało się
sukcesem i obecnie dostawy nocne rozszerzono na 140 lokalizacji w całej Hiszpanii. Z danych dostarczonych przez
jedną z sieci supermarketów wynika, że
okres zwrotu poniesionych inwestycji
nie przekraczał 3 lat w dużej mierze
dzięki temu, iż samochody mogły jeździć
w nocy z większymi prędkościami średnimi niż w ciągu dnia.
Mimo dużego potencjału zakres wykorzystania dostaw nocnych jest ograniczony ze względu na kwestie związane
z poziomem hałasu generowanego przez
pracujące silniki Diesla. Szersze wpro-

wadzenie napędów elektrycznych może
pomóc rozwiązać ten problem. Wiele samochodów dystrybucyjnych i dostawczych
pokonuje w miastach mniej niż 50 km
dziennie, odległość ta jest w zasięgu obecnie dostępnych napędów elektrycznych.
Infrastruktura ładowania rozwija się dynamicznie, czynnikiem sprzyjającym są
również coraz ostrzejsze lokalne obostrzenia emisyjne.
Megatrendy transportowe, takie jak
elektryfikacja, jazda autonomiczna czy
łączność oraz współdzielenie pojazdów,
dają w efekcie wiele nowych rozwiązań
pozwalających na zarządzanie miejskim
transportem towarowym. Nie istnieje jednak pojedyncze rozwiązanie pozwalające
na zmniejszenie obciążenia miejskich
systemów transportowych – konieczne
jest wdrożenie wielu komplementarnych rozwiązań odpowiadających ściśle
potrzebom zidentyfikowanym na poziomie lokalnym.
Oprócz niezbędnego współdziałania
władz na poziomie krajowym i regionalnym oraz przedstawicieli sektora prywatnego odpowiedzialnego za obsługę

Considering that 2017 started with
a great sense of uncertainty as to
what the next months will bring,
the current 2018 we start with certainty of uncertainty and a greater
sense of readiness to accept the
upcoming changes. We do not know
yet how big changes, but at least
we know that they are coming.
Electrification, autonomous driving,
connectivity and sharing of means
of transport gradually change the
concept of mobility – especially in
the dimension of urban mobility, as
we understand it today. These are
undoubtedly the most important
transport trends. OEMs and their
suppliers, develop strategies for automation, connectivity, electrification and sharing. This may be the
first indication of what the future of
the automotive industry might look
like and in which sectors of the automotive industry major investments
will be implemented in 2018. Legislators very slowly are becoming
more competent in adapting the rules to new technologies and new
business models, but there is still
a huge gap between this what is possible and what is allowed.
Commercial road transport is under
public fire due to the increasing congestion, a noticeable impact on air
pollution, and the impact of rising
transport costs on the general costs
of doing business. But changes in
the commercial vehicle industry are
coming quickly – and not only thanks
to advanced technology.
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Nowe standardy
zużycia paliwa
już wkrótce

Katarzyna Wachowiak

Jesteśmy o krok od wprowadzenia regulacji
zużycia paliwa dla pojazdów ciężarowych.
Latami opracowywany system VECTO doczekał
się wreszcie zatwierdzenia, a w połowie roku
Komisja Europejska ma zaproponować
wysokość nowych norm.
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wa lata temu podczas szczytu klimatycznego w Paryżu ustalono,
że do roku 2030 Europa ma zredukować emisję gazów cieplarnianych
o 40% w stosunku do roku 1990, a do
roku 2050 o 60%. Aby osiągnąć ten wynik, trzeba zaostrzyć normy emisji dwutlenku węgla praktycznie w każdym
dziale gospodarki. Unijni urzędnicy właśnie podjęli decyzje dotyczące pojazdów
ciężkich. 15 grudnia 2017 r. uzgodniono
tzw. mandat negocjacyjny dotyczący systemu VECTO, a w styczniu br. komisja
środowiskowa przy Komisji Europejskiej
zatwierdziła wstępne przepisy. VECTO
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Wykres 1. Zużycie paliwa przez ciągniki siodłowe w Europie

Wykres 2. Emisja CO2 w transporcie drogowym UE w latach 2000–2015

zacznie działać w 2020 r. Głównym zadaniem systemu jest zbieranie i weryfikacja danych dotyczących zużycia paliwa (i bezpośrednio z tym związanej emisji
CO2) w ciężarówkach, autobusach i autokarach. Obowiązek dostarczania danych
– dostępnych publicznie i bezpłatnie –
od 2019 r. spocznie na producentach.
VECTO, który jest oparty na symulacji komputerowej, będzie wspierany przez
testy emisyjne wykonywane w warunkach rzeczywistego ruchu i ma stanowić
pierwszy krok do wprowadzenia ograniczeń w zużyciu paliwa w pojazdach
powyżej 3,5 t. Komisja Europejska prowadzi wciąż konsultacje w tej sprawie,
ale propozycje nowych norm mają zostać
podane jeszcze w tym roku, bo Europa
i tak w tej kwestii pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Japonią,
Indiami i Chinami. Ograniczenia emisji
dwutlenku węgla zostały w Europie nałożone na samochody osobowe i dostawcze (od 2021 r. będą wynosić odpowied-

nio 95 g/km i 147 g/km), jednak w transporcie ciężkim skupiano się dotąd na
normach Euro, eliminujących ze spalin
tylko substancje stricte szkodliwe, takie
jak niespalone węglowodory, tlenki azotu
i cząstki stałe.

Spalanie bez zmian
O tym, że europejscy producenci pojazdów ciężarowych nie spieszą się zbytnio z rozwiązaniami ograniczającymi
zużycie paliwa, informował raport przygotowany dwa lata temu przez International Council of Clean Transportation (to
ta agencja doprowadziła do ujawnienia
afery Volkswagena).
Według danych ICCT transport drogowy odpowiada za około 1/4 wygenerowanego przez człowieka CO2. Transport
ciężki stanowi w tym około 30%. A więc
zaledwie 7,5% całego antropogennego
CO2 trafia do atmosfery z rur wydechowych pojazdów użytkowych. Niby nie-

wiele. Ale transport ciężki jest jedynym
obecnie sektorem gospodarki UE, w którym emisja CO2 nie spadła od początku
wieku, a przeciwnie – wzrosła. Zjawisko
to – jak dowodzi ICCT – jest wynikiem
dwóch czynników. Coraz większego zapotrzebowania na przewozy ładunków,
które w Unii odbywają się w 75% „na kołach” (kolej stanowi 18%, żegluga śródlądowa 7%) oraz od poziomu zużycia paliwa, a ten – według ICCT – nie zmienia
się znacząco od co najmniej kilkunastu lat.
Na wykresie 1 ICCT przedstawia zużycie paliwa przez ciągniki siodłowe, które są najchętniej kupowanymi w państwach Unii pojazdami ciężkimi. Kropki
oznaczają najbardziej typowe spalanie,
kreska zaś przedział między najwyższym
i najniższym spalaniem. Badanie źródłowe prowadzi od 2002 r. niemiecki magazyn „Lastauto Omnibus”, testując w warunkach drogowych prawdziwe pojazdy
(aktualne modele dostarczane do testów
przez producentów) z typowym obciążeniem.
Wykres 2 natomiast przedstawia prognozę specjalistów ICCT. Jeśli Komisja
Europejska nie wprowadzi odpowiednich regulacji, auta ciężarowe będą wkrótce odpowiadać za 40% CO2, a po 2030
– 45% emisji w transporcie (trzeba dodać, że podano tu bilans pełny, tzw. well-to-wheel, obejmujący emisję związaną
również z wydobyciem, produkcją i dostarczaniem paliwa, a nie tylko z jego
spalaniem w silniku).

Czas to zmienić
Ograniczenie zużycie paliwa to nie
tylko korzyść dla środowiska, ale także
bardzo konkretne oszczędności dla właścicieli flot. Dlatego w 2016 r. grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz koncernów, takich jak Nestle, IKEA
czy Philips, wystosowała list do szefa
Komisji Europejskiej Jeana Claude’a Junckera apelujący o przyspieszenie prac nad
ustaleniem i wprowadzeniem w życie
norm CO2.
Napisano w nim m.in.: „Nie uważamy, aby samo monitorowanie emisji CO2
sprawiło, by na rynek trafiły pojazdy ultraoszczędne paliwowo. Wzywamy do
przedstawienia standardów w ciągu najbliższych dwóch lat”. A także: „Koszt
roczny paliwa dla ciągnika siodłowego to
około 35 000 euro – jest on przerzucany
na klienta w formie droższych dóbr. Przy

SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ –LUTY 2018 | 21

| TRANSPORT |

© Transport & Environment

Wykres 3. Zużycie paliwa i wzrost cen najpopularniejszych pojazdów
klasy 8 w USA
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założeniu, że można osiągnąć 35-procentowy wzrost wydajności paliwowej
dla pojazdów ciężarowych, takie rozwiązania przyczyniłyby się do oszczędności
rzędu 10 000 euro rocznie na ciężarówkę, a tym samym spowodowałoby
spadek emisji dwutlenku węgla o 37 milionów ton rocznie do 2030 r.”.
Jednym z sygnatariuszy tego listu
był też polski INSPRO (Instytut Spraw
Obywatelskich) zrzeszony w Transport
& Environment – organizacji pozarządowej promującej zrównoważony transport, blisko współpracującej z Komisją
Europejską.
„Temat ustanowienia standardów spalania dla samochodów ciężarowych nie
jest w Polsce obecny w debacie publicznej. Także organizacje zrzeszające
przewoźników zajmują się raczej rozwiązywaniem innych, bardziej doraźnych problemów. A flota transportowa
Polski jest jedną z największych w Unii
i tym bardziej wszyscy powinniśmy być
zainteresowani wspieraniem postulowanych rozwiązań” – mówi Piotr Skubisz z INSPRO.
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Wykres 4. Porównanie zużycia paliwa
w ciągnikach siodłowych w USA i UE
(wg Transport & Environment)

Wykres 5. Porównanie zużycia paliwa w ciągnikach
siodłowych USA
i UE (wg ICCT)

Można? Można
W USA standardy zużycia paliwa
wprowadzono w roku 2011. Przed wprowadzeniem regulacji sytuacja była podobna jak w Europie. Modernizacja pojazdów obejmowała zwiększanie mocy
samochodu i podnoszenie komfortu kierowcy, ale nie spalanie, które pozostawało przez lata na zbliżonym poziomie.
Punktem odniesienia dla nowych regulacji było średnie zużycie paliwa przez
amerykańskie pojazdy ciężarowe w roku
2010. Według założeń Agencji Ochrony
Środowiska (EPA) modele z roku 2014
miały spalać o ok. 21% mniej niż te
z 2010 r., a w roku 2017 oszczędności
miały wzrosnąć do 24%. Druga faza obejmuje lata 2018–2027. W tym czasie producenci mają stopniowo opracować samochody, które będą wydajniejsze paliwowo
o 30% w stosunku do tych z 2017 r.

Raport Transport & Environment
opublikowany na początku bieżącego
roku i podsumowujący dotychczasowy
przebieg amerykańskiej „reformy paliwowej” podaje, że nowe normy emisji
CO2 nie tylko zmobilizowały producentów do wprowadzenia odpowiednich
zmian technicznych, ale też przyniosły
tamtejszym przewoźnikom finansowe
korzyści. Innowacje sprawiły co prawda,
że nowe pojazdy są droższe, ale oszczędność paliwa szybko rekompensuje większy wydatek związany z zakupem. Badanie koncentrowało się na ciężarówkach
klasy 8 (dmc. > 33 tys. lb, czyli ok. 15 t)
z podwyższonym dachem i przestrzenią
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sypialną, jeżdżących w zestawach podobnych do 40-tonowych zestawów w Europie. Pojazdy te mają wysoki roczny
przebieg i zużywają ok. 2/3 całego paliwa
w amerykańskim sektorze transportu
towarowego.
Wykres 3 prezentuje relację między
rosnącymi cenami aut, a malejącymi wydatkami na paliwo.
Warto dodać, że nawet po wprowadzeniu norm amerykańskie pojazdy wciąż
zużywają więcej paliwa na kilometr w zestawieniu z europejskimi. Chociaż kosztów eksploatacji na dwóch kontynentach nie da się łatwo porównywać ze
względu na różne standardy użytkowa-

nia: inny limit prędkości, inne dopuszczalne obciążenie, inne roczne przebiegi,
to eksperci Transport & Environment
twierdzą, że wkrótce paliwowa przewaga amerykańskich ciężarówek nad europejskimi stanie się faktem. Teorię tę
ilustruje wykres 4. Przewidywania te pokrywają się z analizą ICCT sprzed dwóch
lat (patrz wykres 5).

Wyścig „Super Trucków”
Nie bez znaczenia w tym wyścigu
może okazać się doping rządu. Amerykański Departament Energii ogłosił
w 2010 r. program „Super Truck”. Jego
zadaniem było pobudzić rodzimych producentów do stworzenia pojazdu całkowicie nowej generacji na bazie opisanej
wcześniej ciężarówki klasy 8 z podwyższonym dachem i przestrzenią sypialną z roku 2009. Prototypy Super Trucka
miały powstać do roku 2015, miały one
zużywać co najmniej 50% mniej paliwa
niż modele z roku 2009 oraz podnieść odzysk energii z hamowania do ok. 50%
w stosunku do wyjściowych 42%.

Do wzięcia były 284 miliony USD
w grantach. W szranki stanęło pięciu
producentów: Daimler, Volvo, Navistar
(od 2016 r. w sojuszu partnerskim z Volkswagen Truck & Bus, mającym 16,6%
akcji) oraz ze wspólnym projektem Cummins (uznany producent silników) i Peterbilt (producent ciężarówek, należący
do koncernu Paccar).
Każdy z tych producentów sprostał
wyzwaniu i przedstawił w 2015 r. swojego Super Trucka spełniającego wyjściowe kryteria. Jednak niewiele z zaproponowanych rozwiązań ma szanse
sprawdzić się w rzeczywistym ruchu.
Są za drogie do masowej produkcji,
wszystkie zespoły zgodziły się, że „na
szybko” osiągalna jest jedynie optymalizacja aerodynamiki pojazdu. Departament Energii natychmiast zaproponował uczestnikom pierwszej edycji udział
w programie „Super Truck 2”. Do roku
2021 trzeba przedstawić kolejny pojazd
i podnieść w nim efektywność transportu (mierzoną w galonach diesla potrzebnych do pokonania jednej tonomili)
o 100% w stosunku do modeli z roku

Nagroda dla modelu
T High Edition
9 lutego br., w ramach targów International
Ambiente we Frankfurcie, Niemiecka Rada
Wzornictwa (German Design Council) nagrodziła Renault Trucks w kategorii Transport za specjalną edycję T High Edition.
Nagrodę German Design Award przyznano w uznaniu za walory estetyczne serii specjalnej T High
Edition, która podkreśla ekspresyjny design Renault
Trucks T, flagowego pojazdu producenta w transporcie dalekobieżnym. Nietypowa stylistyka modelu T High Edition została podkreślona czarnym
malowaniem, aluminiowymi łączeniami, karbowanym wykończeniem i czerwonymi subtelnymi liniami, które
podkreślają czerwone klamki. Pojazd ten zaprezentowany po raz pierwszy
w Niemczech na targach IAA w 2016 r., już
rok później został doceniony przez młodych kierowców zajmując drugie
miejsce w konkursie Young Professionals Truck Award 2017.

© Daimler Trucks North America

news

Freightliner Super Truck wykonany
przez zespół Daimler Trucks North
America. O 115% zwiększył efektywność transportu, podwoił wydajność
paliwową i podniósł do 50% odzysk
energii z hamowania

2009. Tym razem premiowane będą rozwiązania, które da się łatwo wykorzystać w praktyce.
„Nowy program ma na celu zachęcić
producentów, by sięgali jeszcze wyżej.
Ale chcemy też, aby wykorzystywali technologie, które mają realistyczny potencjał” – oznajmił Michael Berube, szef
biura technologii pojazdów w Departamencie Energii.

Nagroda Niemieckiej Rady Wzornictwa docenia
innowacyjność produktów i projektów w zakresie niemieckiego i międzynarodowego designu,
uznając też ich producentów i designerów. Zwycięzcę wyłoniło 43-osobowe jury międzynarodowych ekspertów.
(KB)
Zdjęcie: © Renault Trucks
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Wykres 6. Potencjalna
redukcja zużycia paliwa
w latach 2020–2030
po zastosowaniu wybranych technologii

Rozwiązania w zasięgu ręki

compound) umożliwiający zaoszczędzenie 3% paliwa, ale zainstalowany tylko
w 0,24% europejskich ciężarówek – pomimo obecności na rynku od 15 lat. Albo
opony o niskim oporze toczenia, które
mogą być zamontowane w nowych i uży-

Rozwiązania, które zastosowane w jednym pojeździe
zmniejszyłyby emisję dwutlenku węgla o 40%, a zużycie
paliwa do13,2 l/100 km
(według ICCT)

© Daimler Trucks North America

To w Ameryce. A jeśli chodzi o Europę, najnowszy raport ICCT opublikowany 16 stycznia br. sugeruje, że moglibyśmy niemal natychmiast zmniejszyć
zużycie paliwa o 27%. Na podobnych
założeniach oparli swój list wspomniani
przedstawiciele firm i organizacji, którzy ponaglali UE do wprowadzenia regulacji. Otóż wystarczyłoby wdrożyć do
standardowych modeli technologie, które
są dostępne dziś jako drogie wyposażenie
dodatkowe, nie wybierane przez przewoźników ze względu na cenę. Przykłady
to odzysk energii spalin (tzw. turbo-
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A co na to ACEA?
Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów umieściło na początku tego roku na swojej stronie krótki komunikat. Wskazuje w nim, że dzisiejsze
pojazdy emitują o 1/3 mniej CO2 niż pojazdy sprzed
30 lat. I że udało się to osiągnąć równolegle z wypełnianiem kolejnych norm Euro, te zaś wymagają
zastosowania całkowicie innych technologii, często
wykluczających się z tymi ograniczającymi zużycie
paliwa.
W komunikacie podkreśla się też, że ostateczna
emisja CO2 przez pojazd ciężki nie będzie łatwa do
zmierzenia, bo zależy od kombinacji ciągnik–naczepa,
a także wagi i rodzaju transportowanego towaru.
Na koniec ACEA przerzuca część odpowiedzialności za środowisko na rządy i menedżerów flot.
Prawodawcy mogliby „sięgnąć po nisko wiszący
owoc” i pomyśleć nad regulacjami zapewniającymi większą płynność ruchu na drogach, przepisy
regulujące wymiary pojazdów, dostępność paliw
alternatywnych oraz transportu modalnego. A gdyby zarządzający flotami pamiętali o prawidłowym
ciśnieniu w oponach, odpowiedniej pozycji owiewek
oraz dopingowali kierowców do ekonomicznej jazdy, mogliby z miejsca zmniejszyć wydatki na paliwo
o 3 do 5%.
Źródła:
1. Lorry CO2 – why Europe needs standards, Transport
& Environment, 2015.
2. US trucks efficiency standards: costs and benefits compared, Transport & Environment, 2018.
3. Overview of the heavy-duty vehicle market and CO2
emissions in the European Union, ICCT, 2015.
4. European heavy-duty vehicles: cost-effectiveness of fuel
efficiency technologies for long-haul tractor-trailers in
2025–2030 perspective, ICCT, 2018.

reklama

wanych ciężarówkach. Zmniejszają zużycie paliwa
o 7%, a zdobyły tylko 1% rynku. Podobnie jak w USA
pojazdy doposażone w tego typu rozwiązania kosztowałyby więcej, ale i tak oszczędności na paliwie
przewyższyłyby wydatki.
Kalkulacje podane na wykresie 6 dotyczą lat
2020–2030. Wynika z nich, że w roku 2030 można
zredukować zużycie paliwa (i co za tym idzie emisji
CO2) do 43%.
Raport ICCT wylicza też inne rozwiązania, które
zastosowane w jednym pojeździe zmniejszyłyby jego
emisję gazów cieplarnianych o 40%, a zużycie paliwa o 13,2 l/100 km. Przedstawia je infografika na
poprzedniej stronie.
Siły rynkowe nie są jednak wystarczającym motorem dla upowszechniania takich technologii, jedynie
odgórne wprowadzenie standardów efektywności
paliwowej pomoże przełamać ograniczenia – uważają
eksperci ICCT.
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Paliwa alternatywne
– nowe otwarcie

Renata Pawliszko

© pexels

Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także
widmo ograniczenia dostępności zasobów paliw kopalnych spowodowały
poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zasilania pojazdów. Polski rynek
motoryzacyjny szykuje się na zmiany w zakresie paliw alternatywnych.
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aństwa członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/94/UE zobowiązane są w swoich
krajach do budowy i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w określonych w dyrektywie terminach. Dyrektywa, która miała być wdrożona najpóźniej
do 18 listopada 2016 r., określała minimalne wymogi dotyczące rozbudowy tej
infrastruktury, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów
tankowania gazu ziemnego i wodoru.
Ze względu na to, że niektóre państwa
członkowskie zgłosiły Komisji Europejskiej tylko część środków zapewniających
transpozycję dyrektywy do prawa krajowego 13 lipca 2017 r., Komisja wezwała Polskę i 8 innych państw członkowskich
(Bułgarię, Danię, Estonię, Francję, Litwę,
Maltę, Rumunię i Szwecję) do transpozycji unijnych przepisów dotyczących
wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych. Dzień później jednak KE skorygowała komunikat, usuwając Polskę
z grupy wymienionych państw.

© PSPA
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ogłosiło zakończenie konsultacji projektu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Rząd przyjął projekt aktu 28 grudnia 2017 r., a 9 stycznia
br. odbyło się jego pierwsze czytanie
w Sejmie. 19 stycznia 2018 r. ustawa
trafiła pod obrady Senatu – mimo wątpliwości co do niektórych jej zapisów senatorowie zdecydowali się nie wprowadzać
w niej żadnych zmian. 5 lutego br. ustawę
podpisał prezydent Andrzej Duda.

Tlenki azotu
Dwutlenek węgla
Cząstki stałe

Wartość emisji spalin [g/kWh]
Silnik zasilany olejem
napędowym
13,4
4,6
0,3

W uzasadnieniu podano, że choć Polska jest objęta tzw. procedurą naruszeniową w tej sprawie, to jednak podjęła
wcześniejsze działania, które uspokoiły
Komisję. Rada Ministrów, realizując założenia dyrektywy, przyjęła bowiem kilka
miesięcy wcześniej (29 marca 2017 r.)
opracowany przez Ministerstwo Energii
dokument pt. „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”. Pod koniec kwietnia ub. r. projekt
ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywach trafił do konsultacji społecznych.
Prace nad wspomnianą ustawą przebiegły w ekspresowym tempie. W październiku 2017 r. Ministerstwo Energii

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

Składnik spalin

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

Porównanie emisji związków toksycznych autobusu miejskiego zasilanego olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym [Za: Rynek paliw alternatywnych. CNG i LNG, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, 2017]

Silnik zasilany sprężonym
gazem ziemnym
2,9
0,3
0,006

„Podpisana przez prezydenta Ustawa
o elektromobilności i paliwach alternatywnych to krok milowy w drodze do niskoemisyjnego transportu w Polsce. To
bardzo ważny akt prawny, a konieczność
jego uchwalenia wynika zarówno z konieczności implementacji prawa europejskiego, jak i potrzeby uregulowania rynku
paliw alternatywnych w Polsce. Według
branży związanej z elektromobilnością
obecny kształt aktu budzi jednak sporo
wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego
z dużym zadowoleniem przyjęliśmy deklarację wiceministra energii Michała
Kurtyki, który zapowiedział, że po wejściu w życie ustawy resort będzie obserwować odpowiedź rynku, zmieniając

i uzupełniając regulacje. Dialog z sektorem to jedyny sposób, by wypracować
najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju tego rynku w Polsce”
– powiedział Maciej Mazur, dyrektor
zarządzający Polskiego Stowarzyszenia
Paliw Alternatywnych (PSPA).
Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma
uregulować sytuację na rynku paliw alternatywnych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu
ziemnego. Pojawiają się w niej zapisy dotyczące rozbudowy infrastruktury w aglomeracjach i na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż transeuropejskich
drogowych korytarzy transportowych, co
pozwoli na swobodne przemieszczanie
się pojazdów napędzanych tymi paliwami. Ustawa przewiduje również budowę
do 2020 r. publicznej infrastruktury ładowania EV oraz tankowania pojazdów CNG
i LNG. Inwestycje te mają sprzyjać rozwojowi nisko- i zeroemisyjnego transportu,
co doprowadzi m.in. do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza. Ustawa przewiduje również system zachęt do
stosowania alternatywnych technologii,
w tym zniesienie akcyzy na samochody
elektryczne, większe odpisy amortyzacyjne dla firm, zwolnienie ich z opłat za
parkowanie czy możliwość poruszania się
pojazdów o napędzie elektrycznym po
pasach dla autobusów. W dokumencie
znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów napędzanych energią elektryczną we flocie
części organów administracji centralnej
oraz wybranych jednostek samorządu
terytorialnego.
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Gaz ziemny – niewystarczające
wsparcie

rozwinięta i może zastąpić pojazdy z silnikami Diesla zasilane olejem napędowym. Mimo wszystko z punktu widzenia gazomobilności nie jest to ustawa
idealna – cieszy wsparcie wykorzystania
gazu ziemnego w ogóle, choć przy wyraźnym wsparciu elektromobilności. Mam
nadzieję, że ustawa ta będzie pierwszym sygnałem do tego, by gaz ziemny
po raz pierwszy od lat został zauważony
jako paliwo, które należy brać pod uwagę
w ekologicznym transporcie”.

Za i przeciw
Nowa ustawa poświęca wiele miejsca
elektromobilności. Fakt ten nie powinien
dziwić w czasach, kiedy rozwój pojazdów
© PSPA

Środowiska związane z paliwami alternatywnymi, takimi jak gaz ziemny
LNG/CNG, zwracają jednak uwagę na
niewystarczające „dowartościowanie”
w ustawie tego rodzaju paliw.
„Technologia gazowa jest sprawdzona i stosowana od wielu lat w krajach
wysoko rozwiniętych. Podstawowe zalety
to niższa cena tego paliwa i ekologiczność. To obecnie najszybszy możliwy
środek do poprawy skali emisyjności
w transporcie w dużych aglomeracjach
miejskich. Gazomobilność stanowi silne
wsparcie elektromobilności w drodze do

czystszego powietrza i walki ze smogiem. Polska powinna budować floty niskoemisyjnych autobusów w oparciu
o wykorzystanie zarówno pojazdów elektrycznych, jak i CNG oraz wspierać LNG
w transporcie ciężkim. Takie regulacje
też powinny znaleźć się w ustawie” – dodaje Maciej Mazur.
Środek ciężkości położony w ustawie
na elektromobilność zauważa też Robert Zajkowski, kierownik działu sprzedaży w departamencie CNG i LNG spółki
PGNiG Obrót Detaliczny. „Ustawa o elektromobilności jest mocnym sygnałem
wsparcia paliw alternatywnych, w tym
nowego typu gazomobilności. Pojawia się
w niej wsparcie budowy infrastruktury
dla technologii, która już dziś jest dobrze
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elektrycznych przyspiesza, a kolejni producenci prezentują swoje e-modele. Czy
oznacza to koniec pojazdów zasilanych
gazem ziemnym? „Elektromobilność to
bez wątpienia niezwykle interesujący kierunek rozwoju, w którym zmierza branża
motoryzacyjna, aby uniezależnić transport od paliw kopalnych. Jesteśmy świadkami otwarcia nowego rozdania układu
sił w przemyśle motoryzacyjnym. Sytuacja ta stanowi okazję również dla polskich firm, które mogą się stać światowym
potentatem w produkcji dokumentacji
tego typu pojazdów.
Aktualnie wiele polskich ośrodków
badawczych ma największe na świecie
doświadczenie w prowadzeniu prac nad
pojazdami elektrycznymi, a ich innowa-

cyjne rozwiązania wykorzystywane są
w pojazdach wielu znamienitych producentów. Jeśli chodzi o elektromobilność w odniesieniu do pojazdów ciężarowych, to największe wyzwanie stanowi
obecnie dostęp do niezbędnej infrastruktury. Aby rozwiązanie to stało się
powszechne, niezbędne są stacje ładowania przystosowane do obsługi tego
typu pojazdów oraz akumulatory zapewniające odpowiedni zasięg i funkcjonalność pojazdów. Dlatego też temat zasilania gazowego pozostaje wciąż aktualny”
– mówi Piotr Korus, kierownik ds. rozwoju sprzedaży Scania Polska.
„Przyszłość samochodów zasilanych
CNG zależy w dużym stopniu od stabilności polityki podatkowej. Jeśli chodzi
o samochody elektryczne, to na razie ich
rozwój widać głównie wśród samochodów osobowych i choć rynek ten z roku
na rok się rozwija, to jest to w dalszym

Robert Zajkowski,
kierownik działu sprzedaży
w departamencie CNG i LNG,
PGNiG Obrót Detaliczny

W Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych pojawiają się przepisy dotyczące tworzenia stref czystego transportu przez
jednostki samorządu terytorialnego spełniające określone kryteria
(gminy powyżej 50 tys. mieszkańców, określonej liczbie rejestracji
i ich zagęszczeniu). Oznacza to, że to gmina będzie decydować o pojazdach, które mogą wjechać do takiej strefy – czy będą to wyłącznie
pojazdy elektryczne i zasilane gazem ziemnym czy może zakres ten
zostanie np. rozszerzony do pojazdów nie starszych niż 10 lat. Choć
w tym ostatnim przypadku, mimo iż jest możliwy, tworzenie strefy
czystego transportu nie miałoby sensu.
Pojazdy, które miałyby się poruszać w strefie czystego transportu,
musiałyby się charakteryzować rzeczywistą, bardzo niską emisją szkodliwych substancji w spalinach. Jeśli gmina np. podejmie decyzję, że
będą to pojazdy z silnikiem Diesla spełniające normę Euro VI, i jeśli
konieczne będą pomiary rzeczywistej eksploatacji – a takie pomiary
wykonywane są w wielu europejskich krajach – to wykażą one, że
takie pojazdy mają wielokrotnie bardziej negatywny wpływ na środowisko niż pojazdy spełniające normę Euro VI zasilane CNG. Pomijam modyfikacje starszych silników benzynowych na LPG – bo tu
pomiary m.in. emisji tlenków azotu (jeden z elementów smogu i gazów
cieplarnianych) wykażą, że wszystkie modyfikacje czy ich znaczna
większość niestety nie poprawia powietrza w miastach.
Ustawodawca zapewnił dużą swobodę jednostkom samorządu terytorialnego w uchwalaniu zasad funkcjonowania stref czystego transportu. Bardzo liczę na to, że samorządy nie zawiodą tego zaufania
i szybko wdrożą rozwiązania korzystne dla redukcji smogu – czyli także
ukierunkowane na masowe wykorzystanie CNG w transporcie.

ciągu bardzo niewielka część rynku nowych samochodów w Polsce. Niebagatelną rolę odgrywają tu koszty produkcji samochodów elektrycznych, które
w dalszym ciągu są znacznie wyższe niż
samochodów zasilanych CNG/LNG. Ponadto czas tankowania paliwa CNG jest
znacznie krótszy niż ładowania baterii
w samochodach elektrycznych, a zasięg
samochodów elektrycznych jest krótszy
niż samochodów CNG. Pamiętajmy, że
samochody zasilane CNG/LNG są konstrukcjami dwupaliwowymi, co oznacza,
że w przypadku braku tegoż paliwa mogą
poruszać się na paliwach konwencjonalnych. Dopóki technologiczne ograniczenia napędu elektrycznego nie zostaną
przez producentów rozwiązane, będzie
na rynku miejsce dla napędów CNG/LNG”
– dodaje Maciej Czowgan, Fiat Professional Product Manager.
Zdaniem Roberta Zajkowskiego napędy elektryczne i te zasilane gazem
ziemnym nie są konkurencyjnymi technologiami. „Technologia zasilania pojazdów CNG to technologia dojrzała,
obecnie tylko doskonalona, a nie opracowywana w dalszym ciągu jak w przypadku konstrukcji elektrycznych. Jeżeli
popatrzymy na rynek samochodów ciężarowych, to modeli elektrycznych oprócz
modeli prototypowych nie ma praktycznie w ogóle. Pojawiają się samochody
dostawcze, ale ich cena i parametry użytkowe są nie do zaakceptowania przez rynek przewozów towarów” – wyjaśnia.
„Według mnie pojazdy elektryczne
mogą sprawdzić się w dystrybucji do 16 t
dmc. W segmencie ciężkim (dmc. > 18 t)
koszty pojazdów, waga akumulatorów
oraz zasięg mogą stanowić jeszcze większe ograniczenie niż w przypadku pojazdów CNG/LNG. Inną kwestią jest ekologia.
W Polsce energię elektryczną pozyskujemy głównie z elektrowni węglowych
będących źródłem znacznego zanieczyszczenia środowiska. Dlatego też pojazdy
elektryczne są ekologiczne w miejscu eksploatacji, ale co ze środowiskiem w miejscu wytwarzania tej energii. W obecnej
sytuacji jedynie pojazdy zasilane CNG/LNG
stanowią alternatywę w zasilaniu pojazdów transportu towarowego, zachowując
przy tym ograniczenia emisji szkodliwych
substancji. Kolejnym etapem będą prawdopodobnie ogniwa wodorowe, ale to perspektywa około 20–30 lat” – mówi Artur
Bartosiewicz, manager działu podwozi
w Renault Trucks Polska.
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Mimo rosnącego zainteresowania pojazdami elektrycznymi znajdzie się również miejsce dla samochodów zasilanych
gazem ziemnym. „W naszej opinii w kolejnych latach obserwować będziemy
wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi w segmencie samochodów osobowych i pojazdów lekkich wykonujących
operacje w obrębie danej aglomeracji, natomiast w transporcie międzymiastowym,
transporcie ciężkim pojazdy zasilane gazem ziemnym będą wypierały pojazdy zasilane olejem napędowym. Różne źródła
podają, że w 2030 r. udział pojazdów gazowych w transporcie przy jednoczesnym
współistnieniu pojazdów elektrycznych
i zasilanych olejem napędowym będzie
wynosił około 20%” – wyjaśnia Jacek Nowakowski, Iveco Poland.
Mimo istotnych zalet pojazdy elektryczne nie są konstrukcjami idealnymi.
„Wciąż niedoskonała konstrukcja baterii
do pojazdów elektrycznych, wysoka cena,
przeniesienie produkcji paliwa z silnika
do elektrowni i wytwarzanie spalin w innym miejscu powoduje, że zastosowanie w transporcie pojazdów z silnikami
CNG/LNG może się bardziej rozwinąć” –
mówi Jarosław Szepietowski, Product
Manager Mercedes-Benz Trucks.
Karol Wieczorek, kierownik regionalny w Cryogas M&T Poland, uważa, że gaz
ziemny oferuje porównywalne parametry
ograniczenia emisji szkodliwych substancji z technologią elektryczną. „Ponadto
jeśli chodzi o infrastrukturę dla aut ciężarowych, gaz LNG można dostarczać
oraz tankować w dowolnym miejscu
wskazanym przez klienta. Już bazowe in-

stalacje Cryogas zapewniają znakomite
parametry tankowania dla dużych flot
pojazdów CNG lub LNG. Dzięki temu
możliwe jest m.in. tworzenie efektywnych tras przejazdu dla pojazdów zasilanych LNG. W przypadku użytkowych
pojaz dów elektrycznych nieznane są
koszty i możliwości budowy odpowiedniej infrastruktury” – dodaje.

Nadzieja dla gazu
Szacuje się, że wraz z rozwojem technologicznym i w odpowiedzi na regulacje prawne paliwa alternatywne zyskają na znaczeniu i będą wykorzystywane
na szerszą skalę. Głównym kierunkiem
ich rozwoju jest transport. W przypadku
gazu ziemnego LNG/CNG jest to przede
wszystkim transport ciężarowy (choć
nadal w minimalnym stopniu transport
dalekobieżny), pojazdy komunalne czy
komunikacji miejskiej.
„W Polsce pojazdy CNG wykorzystywane są obecnie przede wszystkim
w branży komunalnej, co potwierdzają
zakupy realizowane lub planowane przez
wiele firm z tego obszaru. Pojazdy te przejeżdżają dziennie ok. 100–150 km i zestaw
butli CNG zapewnia taki zasięg mimo
znacznie większego zużycia gazu w przypadku pojazdów specjalistycznych, np.
śmie ciarek. Tankowanie odbywa się
w oparciu o lokalne stacje CNG, ewentualnie własne kompresory. Z kolei dystrybucja oraz transport międzynarodowy to
przede wszystkim duże zasięgi. Jedynie
pojazdy zasilane LNG mogą zbliżyć się do
zasięgów rzędu 1000–1500 km. Proble-
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mem jednak jest wysoka cena takich pojazdów, które przy dwóch zbiornikach
LNG mogą kosztować 100% więcej od
tradycyjnych ciągników zasilanych olejem
napędowym” – mówi Artur Bartosiewicz.
Eksperci pytani o ograniczenia w zakresie rozwoju pojazdów zasilanych CNG/
LNG mówią również o braku infrastruktury. „W Polsce mamy jedną z najuboższych infrastruktur w Europie i ze względu
na brak popytu na LNG/CNG na potrzeby
transportu nie ma podstaw ekonomicznych do jej rozwoju poza wybranymi
punktami, z których korzystają klienci
flotowi – floty o dużym zapotrzebowaniu
na paliwo, jak np. autobusy czy ciężarówki
poruszające się w ruchu lokalnym, w tym
pojazdy komunalne (śmieciarki), bo te
mają największy potencjał, jeśli chodzi
o wykorzystanie gazu ziemnego. Stąd
też przy braku tendencji do rozwoju czy
braku wykreowania popytu infrastruktura nie będzie się rozwijać”– komentuje
Robert Zajkowski.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 27 stacji tankowania paliwami gazowymi. Pod
koniec stycznia br. otwarto nową stację
tankowania CNG przy węźle Gorzyce na
autostradzie A1. Została ona założona
przez firmę UNIWAR. Jednak zgodnie
z założeniami zawartymi w „Krajowych
ramach polityki rozwoju infrastruktury
paliw alternatywynych” do 2020 r. w Polsce ma funkcjonować 70 publicznych
punktów tankowania CNG, a w 2025 r. dołączą do nich kolejne 32 stacje CNG i 14
stacji LNG. Dla porównania w Europie
jest to ponad 3100 stacji CNG i 120 stacji LNG i codziennie powstają nowe.

www.lampyostrzegawcze.pl
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Olej do pojazdu używanego:
o co zapyta fachowiec?
Zmieniająca się technologia budowy silników spalinowych nastręcza ich
właścicielom sporych problemów związanych z prawidłowym wyborem oleju.
Dlatego tak ważne jest, aby zakup oleju był świadomym wyborem klienta
poprzedzonym wywiadem przeprowadzonym przez sprzedawcę.

Łukasz Michniewicz,
ajwiększą trudnością przy wyborze oleju
do samochodu używanego jest brak jego
historii serwisowej. Bardzo często, kupując używany pojazd, który okres gwarancyjny
ma już za sobą, nie mamy wglądu w książkę serwisową. Bez niej nie wiemy, m.in. jaki olej silnikowy był stosowany.

Dobry zwyczaj – pytaj
Profesjonalny doradca, nawet jeżeli przyjdzie do
niego klient proszący o konkretny olej, np. 10W-40,
zapyta go, do jakiego pojazdu produkt ten ma być
użyty. Samo podanie nazwy i modelu nie powinno
mu jednak wystarczyć, zwłaszcza w przypadku
ciężarówek będących na rynku wiele lat, które przeszły wiele zmian konstrukcyjnych, także tych dotyczących emisji spalin. „Nawet jeśli wiemy, jakiego oleju potrzebujemy, nie powinniśmy być
zdziwieni pytaniami o model pojazdu, jego rocznik, a nawet liczbę koni, przebyty przebieg od
ostatniej wymiany czy normę emisji spalin” – dodaje Łukasz Michniewicz. W kontekście doboru
oleju silnikowego szczególnie ważna jest ta ostatnia informacja, ponieważ to właśnie z powodu
wprowadzania kolejnych norm emisji spalin producenci modyfikują silniki, dodając do nich skomplikowane elementy mające na celu zmniejszenie
szkodliwości produkowanych spalin. Źle dobrany
olej w nowoczesnych silnikach może powodować powstawanie popiołów siarczanowych, które

Branch Manager Europart Polska

W oparciu o konfigurator oraz wywiad z kierowcą lub właścicielem wybieramy najbardziej odpowiednią mieszankę, która spełnia wymagania konstrukcyjne silnika.
Sprzedawca nie może być jedynie „podawaczem” produktu. Musi zawsze zakładać,
że klient może nie mieć pełnej wiedzy na ten temat. To dlatego sprzedawcy
w dobrych punktach sprzedaży są nazywani doradcami. Ich obowiązkiem jest doradzić. Nie tylko sprzedać.

będą się osadzać chociażby w filtrze cząstek
stałych czy na czujniku NOx, powodując awarie
i nieprawidłowe odczyty czujnika. To w konsekwencji może doprowadzić do przestoju i niepotrzebnych kosztów.

Szukaj fachowej porady
„W serwisie nie możemy pozwolić sobie na przestoje pojazdów spowodowane usterkami związanymi z zastosowaniem nieodpowiednio dobranych produktów lub produktów złej jakości. Przy
doborze oleju zwracamy uwagę nie tylko na normy,
ale przede wszystkim na aprobaty producentów
pojazdów oraz wymagania stawiane olejom zalecanym przez nich podczas codziennej eksploatacji” – mówi Paweł Lis, Operations Branch Manager TIP Trailer Services.

Niestety na rynku jest wiele mieszanek, których
producenci chwalą się tym, że spełniają normy producenta X. Spełnienie normy nie jest jednak oficjalnym potwierdzeniem, że rzeczywiście tak jest.
Dopiero aprobata producenta jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym, że dany olej jest
odpowiedni do zastosowanej konstrukcji.
Co zrobić, jeżeli trafimy na sprzedawcę, a nie na
doradcę? W takiej sytuacji warto samemu wyjść
z inicjatywą, opowiedzieć coś więcej o pojeździe,
tak by sprzedawca dobrał najbardziej odpowiedni
olej. Kłopoty zaczynają się, gdy mamy mieszany
park pojazdów z silnikami Euro III oraz Euro V.
W takim przypadku obowiązkiem doradcy jest
zaoferowanie zupełnie różnych produktów, a nie
poszukiwanie najbardziej uniwersalnego oleju.
W przeciwnym razie klient jest narażony na ryzyko
uszkodzenia silnika i osprzętu.
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Autobusy elektryczne
– wizja, która stała się faktem
Piotr Muskała
Wypowiedziane dwanaście lat temu słowa
„Diesel umarł, niech żyje elektryczność” wielu
wydawały się futurystyczną wizją Krzysztofa
Olszewskiego. Dziś autobusy elektryczne
w szybkim tempie podbijają ulice kolejnych
miast w Europie.

ojazdy elektryczne są ciche, tanie
w eksploatacji, charakteryzują się
niskim poziomem awaryjności
i oczywiście nie emitują zanieczyszczeń
powietrza. Mają praktycznie same zalety. Najważniejszym problemem jest magazynowanie energii elektrycznej. Krótki
zasięg i długi czas ładowania akumulatorów jest jedną z niewielu, lecz bardzo
istotną barierą rozwoju e-mobilności.
Stosowane współcześnie baterie i akumulatory są drogie, ciężkie, szkodliwe dla
środowiska. Nie dają też możliwości zmagazynowania wystarczającej ilości energii, a w dodatku są wrażliwe na warunki
panujące w otoczeniu (przede wszystkim
niskie temperatury).
Wszystkie te problemy da się jednak
stosunkowo łatwo rozwiązać w specyficznym środowisku pracy, jakim jest
komunikacja miejska. Dlatego właśnie
autobusy miejskie stanowią dziś gałąź
motoryzacji, w której rozwój e-mobilności definitywnie przekroczył próg pomiędzy wizją a rzeczywistością.

Solaris Urbino Electric:
lider polskiego rynku autobusów
elektrycznych i jeden z najważniejszych
graczy na rynku europejskim

32 | STYCZEŃ –LUTY 2018 | Transport – Technika – Biznes

© Solaris

Doładuj i jedź
Komunikacja miejska ze względu na
swoją specyfikę – krótkie, ściśle określone trasy przejazdu, krótkie postoje (pętle
i przystanki), dostępność miejskiej infrastruktury technicznej – wydaje się
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© VDL

Coraz więcej europejskich miast,
jak np. Eindhoven, decyduje się
na zakup dużych partii autobusów elektrycznych

Ursus City Smile 12M

idealnym obszarem do zastosowania napędu elektrycznego opartego na krótkich cyklach pracy i ładowania. Ta specyfika eksploatacji pozwala na znaczne
obniżenie masy akumulatorów, a co za
tym idzie także ich kosztów i wpływu na
środowisko.
Obecnie wykorzystywane są trzy
technologie ładowania: najtańszy i najprostszy plug-in, czyli system wtykowy,
system wykorzystujący pantograf (technologia jest dobrze dopracowana w tramwajach i kolejnictwie, wystarczyło ją
zaadaptować do autobusu) – jego zaletą
jest możliwość obsługi bez wysiadania
z pojazdu, jest więc szybszy i wygodniejszy od plug-in. Trzecia technologia
– ładowanie indukcyjne – choć doczekała
się już testowych aplikacji, obecnie jest
jeszcze zbyt kosztowna, by znaleźć się
w standardowej ofercie producentów.
Wszystkie trzy technologie ładowania
akumulatorów pozwalają autobusom elektrycznym na uzyskanie gotowości do
pracy przez 24 h/dobę, co oznacza praktyczny koniec problemu ze zbyt niskim
zasięgiem, a jednocześnie otwiera drogę

Ograniczenie emisji z transportu jest z punktu widzenia władz
samorządowych w miastach znacznie tańsze niż zmiana sposobu
ogrzewania wielu tysięcy budynków z węglowego na ekologiczne. Zakup autobusów elektrycznych jest nie tylko tańszy niż
powszechne dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania
budynków mieszkalnych, ale również nie budzi żadnych kontrowersji i oporu społecznego. Jednocześnie inwestycjom w bezemisyjny tabor komunikacji miejskiej sprzyja ogólnoeuropejska
koniunktura związana z ograniczaniem emisji CO2 i dostęp do
funduszy unijnych.
W 2016 r. w Polsce sprzedano tylko 6 autobusów elektrycznych,
a rok później aż dziesięciokrotnie więcej. W bieżącym roku
możemy spodziewać się jeszcze większej sprzedaży autobusów elektrycznych. Oprócz sprzyjających warunków rynkowych
wynika to z wielu innych czynników. Są już pierwsze i pozytywne
wnioski z eksploatacji dotychczas zakupionych elektrobusów. Pojawiły się inicjatywy na rzecz rozwoju elektromobilności w komunikacji miejskiej. Jedną z nich jest specjalne porozumienie,
jakie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało z 24 samorządami. W wyniku tego porozumienia aż 600 nowych autobusów elektrycznych ma się pojawić na ulicach polskich miast
do 2020 r. Powstały klastry technologiczne zorientowane na innowacje w zakresie napędu elektrycznego w autobusach („Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności” – w którym liderem jest Solaris oraz Polski E-BUS – pod
przewodnictwem Ursusa). Podobne inicjatywy powstają również w skali europejskiej. Komisja Europejska podpisała niedawno wspólnie z największymi producentami autobusów i operatorami deklarację European Clean Bus, stanowiącą wyraz
poparcia dla wdrażania autobusów bezemisyjnych i z napędami
alternatywnymi. Wiele europejskich miast planuje całkowicie wyeliminować autobusy spalinowe w ciągu najbliższych 8–10 lat.

do ograniczenia pojemności, a co za tym
idzie również masy akumulatorów. Dzięki
temu zwiększa się pojemność pasażerska
i użyteczność autobusów. Producenci
oferują możliwość konfiguracji pojemności (masy) baterii trakcyjnych pojazdu,
dzięki czemu autobus można zoptymalizować na potrzeby konkretnych tras
(np. dwa podstawowe ustawienia: ruch
w gęstych centrach miast – łatwy dostęp
do infrastruktury, mały dystans, dużo
pasażerów, mała i lekka bateria; ruch
podmiejski – mniejsze napełnienia, większy zasięg, większa bateria).

Sytuacja rynkowa
W ostatnich latach ważnym tematem
dyskusji publicznej w Polsce stała się
dbałość o jakość powietrza w miastach.
I choć badania naukowe jednoznacznie
wskazują, że w naszych warunkach
głównym źródłem niskiej emisji (emisji
zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie
atmosfery – czyli tam, gdzie ta emisja stanowi bezpośredni czynnik ryzyka dla
ludności przebywającej w sąsiedztwie
źródła emisji) jest ogrzewanie budynków, to nie należy zapominać, że trans-
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Volvo całkowicie zrezygnowało z produkcji autobusów z napędem konwencjonalnym na rzecz rozwoju elektromobilności

port drogowy również stanowi ważne
źródło zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego (ok. 20%) i tlenków azotu.
Spaliny samochodowe są szczególnie
groźne w okresie letnim, w pogodne,
bezwietrzne dni.

Autobusy

Na autobusy elektryczne stawia
nad Wisłą coraz więcej miast
– w tym również stolica

© Solaris

Polska stała się ważnym centrum
rozwoju napędów elektrycznych w autobusach. Do grupy liderów w tej dziedzinie w skali europejskiej należy rodzimy Solaris, natomiast posiadające
fabrykę w Polsce Volvo jako pierwsze zdecydowało o stopniowym wycofywaniu silnika spalinowego z oferty w autobusach
miejskich. Solaris ma na swoim koncie
już 2000 sprzedanych autobusów elektrycznych i duże doświadczenie z napędem elektrycznym związane z produkcją
trolejbusów. W ofercie polskiego producenta znajdziemy elektrobusy o trzech
długościach: 9 m i 12 m oraz przegubowca 18 m. Nowe Urbino stało się platformą rozwoju autobusów elektrycznych,
a wkład Solarisa w rozwój tego rodzaju

Warto w tym miejscu szerzej wyjaśnić powszechnie stosowane,
choć zazwyczaj błędnie interpretowane pojęcie smogu. Słowo
smog pochodzi z połączenia angielskich słów smoke (dym) i fog
(mgła). Geneza terminu wiąże się z wyjątkowo silnym epizodem
kumulacji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem węgla, jaki wystąpił w mglistym okresie początku grudnia 1952 r. w Londynie.
Współcześnie w ochronie atmosfery wyróżniamy dwa główne rodzaje smogu. Pierwszy z nich – smog klasyczny (inne nazwy: smog
kwaśny, smog przemysłowy, smog londyński, smog redukcyjny,
smog siarczanowy, kwaśna mgła przemysłowa) to mieszanina
mgły, dymu (pyłu zawieszonego) i dwutlenku siarki charakteryzująca się silnymi właściwościami redukcyjnymi. Można go zaobserwować podczas dni z mgłą (utrzymywanie się wysokiej wilgotności powietrza) i pogodą wyżową, powstaje głównie w dużych
miastach i ośrodkach przemysłowych (powstawaniu smogu sprzyja usytuowanie ich w dolinach i kotlinach) wskutek znacznej
emisji dwutlenku siarki, który w nasyconym parą wodną powietrzu utlenia się, tworząc kwas siarkowy; ziarna pyłów i sole metali pełnią rolę katalizatorów, krople mgły tworzą aerozol kwasu
siarkowego; charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego.
Współcześnie w Polsce smog typu londyńskiego występuje głównie
w miejscach o dużym nagromadzeniu budynków ogrzewanych
paliwami stałymi – częściej w małych ośrodkach i na przedmieściach niż w dużych miastach.
Drugi rodzaj smogu – smog fotochemiczny (inne nazwy: smog
utleniający, smog Los Angeles) to mieszanina utleniająca o dużej
koncentracji ozonu, nadtlenku wodoru i innych utleniaczy. Można
go zaobserwować najczęściej latem, szczególnie podczas dużego
ruchu samochodowego przy określonych warunkach atmosferycznych – wysokie temperatury, brak wiatru, duże promieniowanie słoneczne, małe zachmurzenie lub jego brak. Powstaje przy
oddziaływaniu promieniowania UV w obecności węglowodorów
i tlenków azotu, będących produktami spalania (głównie spaliny
samochodowe). Warto pamiętać, że powstawaniu obydwu rodzajów smogu sprzyja również duża koncentracja pyłu zawieszonego
(cząsteczki o średnicy rzędu kilku μm zawieszone w powietrzu),
którego źródłem jest głównie spalanie paliw stałych, ale także sadza (cząstki stałe) pochodząca ze spalania oleju napędowego. Stosowanie napędu elektrycznego w autobusach pozwala na ograniczenie emisji cząstek stałych, jest więc jednym ze skutecznych działań
na rzecz poprawy jakości powietrza, szczególnie w słabo przewietrzanych kanionach ulicznych w centrach dużych miast.
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Silnik
Moc silnika (kW)

Baterie/ładowanie

12 000/3395/2550
99/37+1
Silnik asynchroniczny
lub 2 silniki zintegrowane
z osią ZF
160/120
li-ion, pojemność zależna
od specyfikacji, ładowanie plug-in /pantograf/
ładowanie indukcyjne,
operacyjność 24 h/dobę

napędu doceniło jury konkursu International Bus of the Year, przyznając Urbino Electric tytuł Międzynarodowego
Autobusu Roku 2017. Obecnie Urbino
Electric jest dominującym modelem wśród autobusów elektrycznych w Polsce,
jeździ również po ulicach kilkudziesięciu miast w całej Europie.
Volvo ma w swojej ofercie model
7900 Electric (100% elektryczny) i 7900
Electric Hybrid (wersja z dodatkowym
agregatem). Są to 12-metrowe pojazdy
wywodzące się z doskonale znanej rodziny autobusów miejskich Volvo 7000.
Trwałe, komfortowe nadwozie znanego
autobusu zyskało bardziej atrakcyjny wygląd, a napęd elektryczny oferowany jest
z całym zestawem dodatkowych usług,
w tym opracowanym przez Volvo systemem planowania stref, pozwalającym na
optymalizację ustawień pojazdu do konkretnej trasy, co daje możliwość dodatkowej oszczędności energii i ograniczenia pracy agregatu (w wersji Electric
Hybrid) do stref, gdzie emisja zanieczyszczeń i hałasu jest mniej dotkliwa. Volvo
stawia na system doładowania wykorzystujący pantograf. Tradycyjnie wszystkie
elektrobusy Volvo wyposażono również
w liczne systemy podnoszące bezpieczeństwo czynne i bierne, w tym m.in. system wykrywania pieszych i rowerzystów
znajdujących się w martwym polu.
Napęd elektryczny rozwija w swoich autobusach również Ursus – znany
producent ciągników rolniczych, który
w ostatnich latach poszerzył swoją ofertę
o autobusy miejskie. W ofercie Ursusa
znajdziemy autobusy z rodziny City Smile,

Ursus
City Smile 12M
12 000/3500/2550
81+1/26+1
Centralnie
umieszczony silnik
trakcyjny TM4
250
IMPACT – pojemność
200 kWh, pantograf,
szybkie doładowanie
5 minut

Juluen w Polsce
------------------------------------------------------------------------------

Liczba miejsc
ogółem/siedzących

Solaris
Urbino 12 Electric

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

Długość/wysokość/
szerokość [mm]

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

Najważniejsze parametry techniczne produkowanych w Polsce
autobusów elektrycznych w wersjach o długości 12 m
Volvo 7900
Electric Hybrid
12 000/3280/2550
95/32
Volvo I-SAM + dodatkowy silnik Diesla
o mocy 240 KM
150

b.d./system
plug-in/pantograf

opracowanej kilka lat temu przez innego polskiego producenta – firmę AMZ
z Kutna, specjalizującą się w produkcji
zabudów pojazdów wojskowych oraz minibusów. Zaprezentowany w 2013 r. City
Smile 12M jeździ m.in. w mieście Umea
w Szwecji. Autobus przystosowano do
pracy w chłodnym klimacie. Doładowanie odbywa się za pomocą systemu pantografu, który umożliwia ciągłą operację
pojazdu przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. 5 minut ładowania wystarcza na 60 minut pracy. W City Smile wykorzystano akumulatory litowo-tytanowe.
Elektrobusy Ursusa można kupić w wersjach o długości 8,5 m, 10 m, 12 m i przegubowej 18 m.

Juluen, czołowy światowy producent oświetlenia ostrzegawczego – dostawca podzespołów lub gotowych wyrobów do takich firm
jak Hella, Axixtech, PremierHazard, Britax,
ECCO, Standby, Pintsch Bamag – wprowadził na polski rynek swoje najnowsze
produkty, czyli ostrzegawcze lampy kierunkowe Halo Blitz HB6 z funkcją „Halo”
(lampa kierunkowa i jednocześnie światło pełniące
funkcje lampy obrysowej
lub pozycyjnej, w zależności od wersji).
Pełny zestaw konfiguracji z kolorystką lamp specjalnych (pomarańczowe,
niebieskie i czerwone) zdecydowanie ułatwia projektowanie pojazdów specjalistycznych o szerokim spektrum zastosowania.

news

Doskonała jakość produktów, poparta 5-letnią
gwarancją producenta i magazyn centralny blisko
polskiej granicy zapewniają bezpieczeństwo produkcji firm zabudowujących pojazdy i szybką reakcję na potrzeby klientów.

Podsumowanie
Jeszcze niedawno pisałem na łamach
„Samochodów Specjalnych”, że stoimy
u progu rewolucji w napędach autobusów miejskich. Polskie miasta ostrożnie
testowały wówczas autobusy z napędem elektrycznym. Dziś takie pojazdy
wożą już pasażerów i nie ma miesiąca,
by nad Wisłą nie pojawił się kolejny przetarg na dostawę elektrobusów. Elektryczna rewolucja w autobusach miejskich
stała się więc faktem, a będzie jeszcze
ciekawsza, gdy do zbierających pierwsze owoce swojej odwagi pionierów dołączą inni, dotychczas ostrożni w tym
zakresie producenci. Przed nami czas
doskonalenia napędu elektrycznego, poszukiwania lepszych rozwiązań w zakresie magazynowania energii i poprawy
efektywności.

Pełna oferta firmy z Tajwanu zawiera kilkadziesiąt
modeli lamp ostrzegawczych dających dużą dowolność adaptacji pojazdów i uwzględniających
rosnące wymagania klientów docelowych.
Oferowane produkty mają wymagane przepisami
homologacje i certyfikaty. Doradztwo, szkolenie
oraz pełny asortyment produktów oferuje firma
HPfonica z Warszawy.
(KW)
Zdjęcie: © HPfonica
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DAF Trucks: dobry
produkt i dobra
organizacja
Maciej Taniewski

,
dyrektor zarządzający
DAF Trucks Polska

O tym, jak firma DAF Trucks radziła sobie na
polskim rynku w 2017 r. i co leży u podstaw tego,
że po raz kolejny samochody DAF były najchętniej
kupowanymi ciężarówkami w Polsce, rozmawiamy
z Maciejem Taniewskim – dyrektorem
zarządzającym DAF Trucks Polska.
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„Samochody Specjalne”: Wypada tylko
pogratulować – po raz kolejny firma DAF
Trucks w 2017 r. znalazła się na najwyższym stopniu podium za najwięcej sprzedanych samochodów ciężarowych.
Maciej Taniewski: Pierwsze miejsce
w statystykach nie jest naszym celem samym w sobie, ale to zawsze jest miło być
liderem, w pewnym sensie wchodzi nam
to w nawyk… Aby jednak było możliwe
uzyskanie tak wysokiego poziomu sprzedaży, dwie rzeczy muszą się zazębiać:
jest to organizacja i produkt. O jakości
samochodów DAF nie będę dużo mówić,
potwierdza to chociażby tytuł Międzynarodowej Ciężarówki Roku 2018. Na korzyść DAF-ów przemawia słynne TCO
(całkowity koszt własności i użytkowania – przyp. red.), czyli niskie zużycie paliwa, niskie koszty eksploatacji, kontraktów serwisowych, wysoka wartość
rezydualna. DAF stał się również samochodem chętnie kupowanym na rynku
wtórnym.
Jeśli zaś mówimy o organizacji DAF
Trucks w Polsce, to pod tym względem
jesteśmy firmą unikatową, gdyż w całości
opieramy się na niezależnej sieci dealerskiej, nie mamy żadnych własnych
punktów sprzedaży ani serwisów, poza
sprzedażą bezpośrednią, którą bardzo
ograniczamy i staramy się, aby większość transakcji była organizowana przez
dealerów. Praktycznie bezpośrednio docieramy tylko do klientów międzynarodowych i takich, których nie można przypisać do jednego dealera, bo operują
w całej Polsce. Obecnie w zawarciu dużego kontraktu sprzedaży uczestniczy
cały nasz zespół i poszczególne działy:
obsługa posprzedażna, czyli serwis, leasing, samochody używane, części zamienne itd. Jest to praca zespołowa.
Czy można postawić taką tezę, że przewagę konkurencyjną marki DAF w Polsce buduje właśnie Wasza organizacja,
czyli sieć dealerska?
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Każdy model organizacyjny ma swoje plusy i minusy, a o tym, który jest lepszy,
moglibyśmy rozmawiać godzinami. Nie
można rozpatrywać modelu sieci sprzedaży w oderwaniu od całego kontekstu
organizacyjnego marki. DAF w całej Europie ma organizację raczej o strukturze
poziomej, która jest bardzo nastawiona
na maksymalizację efektywności i stąd
takie, a nie inne, wybory. To jest kwestia
właściwego modelu nastawionego na
maksymalną efektywność.
Tak jak mówiłem, muszą zaistnieć dwie
rzeczy: dobry produkt i dobra organizacja, czyli sieć punktów sprzedaży i obsługi.
Nieskromnie powiem, że dobrze działa
również DAF Trucks Polska jako importer. Tu dość szybko podejmujemy decyzje, staramy się efektywnie współpracować z naszymi dealerami i klientami.
Jak zatem motywujecie swoich dealerów
do coraz skuteczniejszego działania?
Wielu z nich prowadzi sprzedaż wielomarkową.
Nasi dealerzy cały czas się rozwijają,
podnoszą poziom usług, czyli działają
tak, jak byśmy chcieli. W przypadku
każdego dealera marką wiodącą w ich
biznesie jest DAF. Jeśli dealerzy mają
środki i energię, aby angażować się
w sprzedaż innych marek – a są to naczepy, autobusy czy maszyny rolnicze –
to dlaczego mieliby tego nie robić? Przez
lata współpracy dopracowaliśmy się partnerów, którzy są bardzo dobrymi biznesmenami – DAF Trucks Polska jako
przedstawiciel producenta ma w pewnym sensie po prostu szczęście. To, że
oni mają inne działalności, potwierdza
ich wysokie umiejętności w organizowaniu i prowadzeniu biznesu. Każdy
dobrze myślący biznesmen będzie się
starał rozwijać swoje przedsiębiorstwo
i dywersyfikować swoje ryzyko. Ufamy
sobie wzajemnie i staramy się im jak
najmniej przeszkadzać.
Na co klienci DAF-a zwracają obecnie
największą uwagę?
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wszelkie systemy mające wpływ na
obniżenie kosztów eksploatacji, zwłaszcza kosztów paliwa i obsługi. W ciągu
ostatnich kilku lat bardzo zmalało zainteresowanie manualnymi skrzyniami
biegów, nie licząc rozwiązań bardzo specyficznych, jak pojazdy typowo budowlane. Poszukiwane są również te ele-

menty wyposażenia i usługi, które mogą
ułatwić obsługę samochodu. Wymienię
tu systemy elektroniczne wspomagające
kierowców, pakiety aerodynamiczne.
Polscy przewoźnicy w ciągnikach potrzebują też dużych zbiorników paliwa
– my w porównaniu z konkurencją jesteśmy w stanie zaoferować największe
zbiorniki, nawet do 1500 l, także w ciągnikach typu low deck. Duże zbiorniki
możemy również montować w podwoziach, bo mamy możliwość wygospodarowania na nie miejsca na ramie. Coraz
chętniej wybierane są największe kabiny – to jest jakby ukłon właścicieli
w stronę kierowców, którzy na rynku
transportowym są coraz bardziej towarem deficytowym. Przypomnę, że nasza
kabina jest najwyżej oceniana przez
kierowców.

Nasz klient, wybierając kontrakt
serwisowy DAF w najbardziej
zaawansowanym module,
oczekuje, że będzie zabezpieczony pod każdym względem.
I tak też skonstruowany jest
nasz kontrakt serwisowy.
Zabezpiecza klienta
całościowo.

Na ile w ślad za rosnącym poziomem dostaw podąża oferta okołoproduktowa?
Zapotrzebowanie na usługi okołoproduktowe rośnie szybciej niż sprzedaż pojazdów – widać to choćby po kontraktach
serwisowych. W 2017 r. kontraktami
serwisowymi objęliśmy 48% dostaw. To
bardzo wysoki wskaźnik i dodam, że jest
to najwyższy wskaźnik w Europie wśród
wszystkich przedstawicieli DAF.
Przewidywalność kosztów w transporcie
dalekobieżnym jest sprawą kluczową,
zwłaszcza że konkurencja między przewoźnikami jest coraz większa, marże są
coraz mniejsze. Dysponowanie kontraktem serwisowym pozwala zminimalizować czynnik ryzyka, bo to ryzyko my

bierzemy na siebie. Nasz klient, wybierając kontrakt serwisowy DAF w najbardziej zaawansowanym module, oczekuje,
że będzie zabezpieczony pod każdym
względem. I tak też skonstruowany jest
nasz kontrakt serwisowy. Zabezpiecza
klienta całościowo. Wierzymy w nasz
produkt i wierzymy w jakość obsługi
serwisowej naszej sieci. Staramy się
zminimalizować ryzyko po naszej stronie, prowadząc proaktywną obsługę serwisową i działania zapobiegawcze. To
gwarantuje, że kontrakt może być stosunkowo tani. Dzięki temu prawdopodobieństwo najbardziej niekorzystnego
wydarzenia, które kosztuje nas najdrożej,
czyli samochód unieruchomiony na drodze, jest niewielkie.
Jest coś, co można by jeszcze udoskonalić w organizacji DAF Truks?
Cały czas mamy pomysły, jak usprawnić
nasze działania. Na szczęście mamy silnych konkurentów, którzy również starają się doskonalić, a to bardzo motywuje
nas do dalszych wysiłków. Obecnie skupiamy się na tym, aby klient już za pierwszym razem był obsłużony poprawnie.
W wymiarze serwisowym oznacza to na
przykład prawidłową pierwszą diagnozę.
W pewnym sensie jesteśmy firmą konserwatywną. Nie chcemy testować najnowszych technologii w boju, chcemy
nowe rozwiązania wprowadzać w fazie,
kiedy już są sprawdzone i dają klientom
możliwość uzyskania najniższego TCO.
Przykładem historycznym może być opóźniony czas wprowadzenia hamulców tarczowych, a ostatnio – system telematyczny, który do naszych ciężarówek
wprowadziliśmy chyba jako ostatni z producentów.
Staramy się wprowadzać i stosować rozwiązania optymalne pod względem technicznym i kosztowym – na przykład
wykorzystując doskonale sprawdzone
skrzynie biegów firmy ZF, choć oczywiście DAF Trucks mogłoby opracować
własne rozwiązanie. Ze względu na skalę
produkcji, bo przecież z tych skrzyń korzystają jeszcze dwaj inni producenci, ich
jakość, dopracowanie techniczne są na
najwyższym poziomie, a cena jednostkowa jest konkurencyjna.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © DAF Trucks Polska
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Umiarkowanie,
pozytywnie

Renata Pawliszko

Rok 2016 był dla branży transportowej rekordowy pod względem sprzedaży.
Czy trend wzrostowy został utrzymany również w roku 2017? Sprawdzamy
dane i podsumowujemy miniony rok na rynkach europejskich i w Polsce.

radycyjnie w naszych zestawieniach bazujemy na danych dotyczących rynków europejskich pochodzących z publikacji ACEA, czyli
Zrzeszenia Europejskich Producentów Samochodowych. Z kolei wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto z raportów publikowanych
przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), przygotowanych na
podstawie danych dostarczonych przez
Centralną Ewidencję Pojazdów MSW.

Rynek europejski – różnie
W 2017 r. ogólny trend sprzedaży nowych samochodów użytkowych w krajach Unii Europejskiej był pozytywny.
Łącznie zarejestrowano 2,4 mln jednostek, co stanowiło wzrost o 3,2% w porównaniu z rokiem 2016. Największy
wzrost rynkowy odnotowała Hiszpania
(+13,5%), następnie Francja (+6,9%)
i Niemcy (+3,3%). W przeciwieństwie do
tych krajów spadki zanotowały Włochy
(–2,3%) oraz Wielka Brytania (–4,4%).

W grupie lekkich pojazdów użytkowych – samochodów dostawczych (LCV)
do 3,5 t zarejestrowano 2 mln jednostek,
o 3,9% więcej niż w 2016 r. W tym segmencie największe wzrosty odnotowały
rynki Hiszpanii (+15,5%), Francji (+7,1%)
oraz Niemiec (+4,9%). Spadki sprzedaży widać było w Wielkiej Brytanii (–3,6%)
oraz we Włoszech (–3,4%).
W segmencie średnich i ciężkich samochodów użytkowych (MHCV) o dmc.
> 3,5 t poziom rejestracji był prawie taki
sam jak w 2016 r. (–0,2% r/r). Łącznie zarejestrowano 367 102 nowe pojazdy. Przy-

1. miejsce
2. miejsce

MAN Truck & Bus
+0,9%
MAN Truck & Bus utrzymał
w 2017 r. silną pozycję
na polskim rynku. Firma
zachowała 2. miejsce
w klasyfikacji generalnej
(dmc. > 3,5 t) i utrzymała
4. pozycję w segmencie
ciężkim (dmc. > 16 t)

DAF Trucks
+5,4%
DAF Trucks Polska także
w 2017 r. zajął pierwsze
miejsce na podium
w ogólnej klasyfikacji
o dmc. > 3,5 t

3. miejsce

Scania
+6,5%
W klasyfikacji
ogólnej (dmc. > 3,5 t)
Scania Polska zajęła
w 2017 r. 3. miejsce,
zastępując na podium
Volvo Trucks. W ubiegłym
roku Scania sprzedała
też najwięcej ciężkich
podwozi – było to
925 sztuk

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

91 755
51 308
50 809
27 658
24 675
24 373
14 641
10 008
9818
8186
367 102

% zmiany 2017/2016
–0,9
6,5
–7,1
3,9
–0,1
4,5
–4,6
–9,5
3,8
2,6
–0,2

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

Rynek polski – wciąż rozwój
Przypomnijmy, że rok 2016 okazał
się dla branży rekordowy. Sprzedaż samochodów ciężarowych (o dmc. > 3,5 t)
w Polsce w roku 2016 wzrosła o 18,7% r/r,
a do klientów trafiło 26 628 pojazdów
– najwięcej w historii (w dotąd rekordowym 2007 r. zarejestrowano 24 458
pojazdów).
Jaki był zatem rok 2017? Można by
powiedzieć, że rozwój rynku pojazdów
ciężarowych o dmc. > 3,5 t w minionym
roku był umiarkowany. W niektórych miesiącach (luty, kwiecień, czerwiec) rynek
zmagał się ze skutkami spowolnienia, do
którego pod koniec roku (listopad, gru-

Segment ciężki
(dmc. > 16 t)
2017
64 747
44 452
36 180
25 314
20 659
19 634
13 273
8286
8337
7 652
297 171

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

1. Niemcy

2017

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

pomnijmy, że w 2016 r. było to 365 051
nowych samochodów ciężarowych, co
wówczas przełożyło się na 11-procentowy wzrost. Rok 2017 r. dobrze zakończyły Francja (+6,5%) oraz Włochy (+4,5%).
Tendencje spadkowe w ubiegłym roku widoczne były na rynku brytyjskim
(–7,1%) oraz niemieckim (–0,9%). Rynek
polski ze sprzedażą 27 658 szt. zanotował wzrost 3,9% r/r.
Jeśli chodzi o segment ciężki, czyli
samochody ciężarowe o dmc. > 16 t,
w 2017 r. w Unii Europejskiej (UE28)
zarejestrowano niewielki wzrost – było
to o 0,5% pojazdów więcej niż rok wcześniej (łącznie 297 171 szt. w porównaniu
z 292 170 szt. w 2016 r.). Największy
wzrost odnotował rynek włoski – było to
8,4% r/r (warto dodać, że w 2016 r. rynek ten zanotował aż 52,9% wzrostu
i jak widać tendencja wzrostowa, choć
zdecydowanie mniejsza, na tym rynku
została utrzymana również i w 2017 r.).
Dobrze w minionym roku radził sobie też
rynek francuski, który zakończył rok
wzrostem 6,9% r/r. Niższy wzrost r/r zanotował rynek niemiecki – na koniec
2017 r. było to 1,4% (4,8% w 2016 r.).
Polska ze sprzedażą 25 314 jednostek odnotowała wzrost o 3,6% r/r (w 2016 r.
sprzedano 24 431 pojazdów).
Ogólne zestawienie sprzedaży samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5) na 10
największych rynkach w Unii Europejskiej, z wyróżnieniem segmentu ciężkiego (dmc. > 16 t), przedstawia tabela 1.

Samochody ciężarowe
(dmc. > 3,5 t)
-----------------------------------------------------------------

Tabela 1. Rejestracje samochodów ciężarowych
o dmc. > 3,5 t (z wyróżnionym segmentem ciężkim – dmc. > 16 t) w 2017 r. w Unii Europejskiej

--------------------------------------------------------------------------
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% zmiany 2017/2016
1,4
6,9
–7,9
3,6
–0,6
8,4
–4,1
–10,7
3,9
3,5
0,5

dzień) dołączyły utrudnienia administracyjne związane z wprowadzeniem systemu CEPiK 2.0 (niewykluczone, że część
rejestracji przesunie się i wzmocni zwykle słabsze wyniki rejestracji w styczniu
br.). Mimo to w drugiej połowie roku udało się wypracować wzrost, który w skali
roku wyniósł 3,9%, na co złożyła się
liczba 27 658 zarejestrowanych nowych
samochodów ciężarowych. Ta liczba rejestracji odzwierciedla stabilizację rynku
po dwóch wcześniejszych latach dynamicznego wzrostu (2016 i 2015) – wzrost
odpowiednio o 18,7% i 26,7% r/r.
Stabilny wzrost widoczny był również
w grupie samochodów reprezentujących
segment ciężki (dmc. > 16 t). W 2017 r.

Rysunek 1. Sprzedaż samochodów
ciężarowych o dmc. > 3,5 t w 2017 r.
Fig. 1. Truck sales in Poland in 2017
(GVW > 3,5 t)

do użytkowników trafiło 25 314 pojazdów. W porównaniu z dostarczonymi jednostkami w 2016 r. (24 432 szt.) oznacza to wzrost w wysokości 3,6%.
W grupie używanych pojazdów użytkowych o dmc. > 3,5 t sprowadzanych
do Polski z zagranicy od początku roku
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Iveco
Renault Trucks
Pozostali
Razem

0
137
105
16
54
312

0
21
323
953
21
96
1996

597
757
925
664
833
234
211
42
4263

Ciągniki
4408
3448
3801
3692
3021
1151
1530
0
21051

Razem
5005
4205
4726
4356
3854
1385
1741
42
25314

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

Mercedes-Benz

0

523

Podwozia

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

Volvo Trucks

0

59

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

Scania

0

6,0–15,99 t

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

MAN Truck & Bus

3,5–5,99 t

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

DAF Trucks

--------------------------------------------------------------
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Razem
> 3,5 t

Tabela 2. Wyniki sprzedaży samochodów
nowych w 2017 r. w trzech segmentach
masowych (dane według PZPM)

5064

* Po dodaniu 36 pojazdów spoza omawianych kategorii
otrzymamy łączny wynik 27 658 rejestracji

4728
4726
4377
4314
2443
1778
192
27 622 *

Rysunek 2. Udziały rynkowe poszczególnych producentów (samochody o dmc. > 3,5 t) na koniec 2017 r.
Fig. 2. Market shares in Poland of different truck OEMs
(GVW > 3,5 t) in 2017

przybyło 30 414 pojazdów, było to o 5%
mniej niż w roku ubiegłym. Przewaga
sprowadzanych używanych pojazdów
nad nowymi zmniejszyła się zaledwie
o 1,5%. Do tej sytuacji w liczbie zarejestrowanych pojazdów w pewnym stopniu przyczyniła się zmiana systemu informatycznego wykorzystywanego do
rejestracji pojazdów. Należy jednak przypomnieć, że do końca października 2017 r.
i tak obserwowane było kurczenie się tej
części rynku.
Szczegółowe wyniki z podziałem na
marki i segmenty masowe oraz udziały
w rynku przedstawiamy w tabeli 2 oraz
na rysunkach 1–4.

DAF nadal na czele
W ogólnym rankingu marek o dmc.
> 3,5 t w minionym roku najwięcej pojazdów wydał swoim klientom DAF Trucks
– było to 5070 szt. Mimo że jego skumulowane tempo wzrostu malało w ciągu
roku (+14,9% w maju, +7,4% w czerwcu, +7,1% w lipcu), to na koniec roku
wyniosło ono +5,4%. Z kolei udział rynkowy firmy wyniósł 18,3% w porównaniu z 18,1% w 2016 r.
Kolejne miejsce na podium zajął MAN
Truck & Bus. Firma sprzedała 4733 pojazdy, a jej udział w rynku wyniósł 17,1%.
Na trzecim miejscu uplasowała się Scania z rocznym wzrostem w wysokości
+6,5% po zarejestrowaniu 4726 pojazdów i udziałem w rynku 17,1%. Kolejne
miejsca zajmują Volvo Trucks – 4378
wydanych pojazdów, co spowodowało
spadek o 3,3% r/r (w roku ubiegłym
spółka uplasowała się na trzecim miejscu) oraz na piątym miejscu Mercedes-Benz ze wzrostem 8% r/r i sprzedażą
4322 pojazdów.

Rysunek 3. Sumaryczna sprzedaż ciągników
siodłowych i podwozi w segmencie ciężkim
(dmc. > 16 t) w 2017 r.
Fig. 3. Total sales of tractors and rigids in Poland in heavy segment (GVW > 16 t) in 2017
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w 2016 r. Jej udział w rynku wyniósł
18,1%. Na trzecim miejscu Volvo Trucks,
które przekazało klientom 3692 ciągniki,
notując 8,5-procentowy spadek, zachowując jednak udział w rynku na poziomie 17,5%. Przypomnijmy, że w 2016 r.
szwedzki producent zajmował drugą pozycję w tym segmencie. Czwartą pozycję
obronił MAN (to samo miejsce w 2016 r.).
Firma wydała 3448 pojazdów (udział
w rynku 16,4%), choć było ich mniej niż
w 2016 r. (–4,5%). Kolejne miejsca zajmują marki: Mercedes-Benz (3021 szt.;
1,4% r/r), Renault Trucks (1530 szt.;
8,9% r/r) oraz Iveco (1151 szt.; 5,2% r/r).
Natomiast w przypadku podwozi
ciężkich (dmc. > 16 t) na pierwszym
miejscu znalazła się Scania z 925 podwoziami, notując wzrost o 14% r/r. Na
kolejnych miejscach uplasowały się Mercedes-Benz (833 szt.; 31,6% r/r) oraz MAN
Truck & Bus (757 szt.; 26,2% r/r).

Rysunek 4. Sprzedaż samochodów ciężarowych w 2017 r.
z podziałem na segmenty masowe i producentów
Fig. 4. Trucks sales in 2017 with GVW segmentation
and different OEMs

W segmencie lekkim i średnim (dmc.
3,5–16 t) dominującą pozycję zajmuje
Iveco, włoski producent dostarczył polskim klientom 1058 samochodów (wzrost
o 4,6% r/r), co dało mu 45,8% udziału
w rynku w tej grupie produktowej. Tradycyjnie na drugim miejscu jest MAN
Truck & Bus ze sprzedażą 523 pojazdów
(wzrost 9,6% r/r; udział w rynku 22,6%),
na podium znalazł się również Mercedes-Benz, dostarczając 460 pojazdów (wzrost
o 19,8%; udział w rynku 19,9%). Kolejny rok z rzędu czwartą pozycję zajmuje
Fuso – ten należący do Daimler Trucks
japoński producent sprzedał w ubiegłym
roku 76 samochodów Canter – było to
2,7% więcej niż rok wcześniej. Na piątym
miejscu uplasował się DAF Trucks ze
sprzedażą 59 pojazdów i spadkiem 25,3%.
W segmencie ciężkim (dmc. > 16 t)
na pozycji lidera króluje DAF Trucks ze
sprzedażą 5005 samochodów (wzrost
sprzedaży o 5,9%, udział w rynku 19,8%).
Na drugiej pozycji znalazła się Scania.

Wynik końcowy firmy to 4726 sprzedanych ciężkich ciężarówek – o 6,5% więcej niż w 2016 (udział rynkowy w tym
segmencie – 18,7%). Na podium – mimo spadku z drugiego w 2016 r. na trzecie miejsce – znalazło się również Volvo
Trucks. Klienci kupili 4356 pojazdów tej
marki, mniej o 3,6% niż w ub. r. Udział
firmy w rynku wyniósł 17,2%. Poza podium, na czwartym miejscu, znalazł się
MAN Truck & Bus ze sprzedażą 4205
jednostek i spadkiem 0,1%, co dało mu
udział w rynku w wysokości 16,6%. Pierwszą piątkę zamyka Mercedes-Benz, który
wypracował wzrost 6,7% r/r (3854 sprzedanych pojazdów, 15,2% udział w rynku).
DAF Trucks jak od lat był nie do pokonania w sprzedaży ciągników siodłowych także w 2017 r. Producent dostarczył klientom 4408 pojazdów (więcej
o 2,9% r/r), co dało firmie udział rynkowy 20,9%. W 2017 r. drugie miejsce na
podium zajęła Scania, sprzedając 3801
ciągników, co stanowi 4,8% więcej niż

Summary
Poland in 2017 remained on a stable
growth path, GDP growth rate for
2017 was approx. 4,6%. Sales of
new trucks (GVW > 3,5 t) in Poland
amounted to 27658, (increase by 3,9%
in comparison to 2016). The market
leader was DAF Trucks with sales of
5070 vehicles (m.s. 18,3%). In heavy
truck segment (GVW > 16 t) 25314
new trucks were sold – 3,6% more
than in 2016. The market leader is
DAF Trucks which sold 5005 heavies
(5,9% increase y/y). DAF Trucks also
leads in tractor segment with sales
of 4408 vehicles (2,9% more than in
2016) and market share of 20,9%.
The best results in heavy rigids had
Scania, which sold 925 vehicles (increase by 14,1% y/y, market share
21,7%).
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Trzymamy rękę na pulsie
Ciężarówki MAN znalazły się w 2017 r. na drugim miejscu w statystykach sprzedaży
na rynku polskim. O to, jak ocenia działalność kierowanej przez siebie organizacji,
zapytaliśmy Piotra Stańskiego, prezesa zarządu MAN Truck & Bus Polska.

Piotr Stański

,
prezes zarządu
MAN Truck & Bus
Polska

„Samochody Specjalne”: Wzrost sprzedaży spowalnia – czy to dobry sygnał?
Piotr Stański: Doszliśmy obecnie do rekordowego poziomu sprzedaży samochodów ciężarowych. To, że po dwóch
latach gigantycznych wzrostów mamy
mniejszy wzrost rynku, bo tylko o 4%,
powinno cieszyć. Wzrosty powinny być
małe i stabilne, bo wtedy rozwój jest
lepiej kontrolowany – daje się go lepiej
planować, można prowadzić inwestycje, zatrudniać ludzi, kupować sprzęt.
Wszystkie duże skoki, czy to w dół, czy
w górę, są krytyczne i powodują niewydolność całego systemu.
Jednak biorąc pod uwagę cały rynek
transportowy w Polsce, zauważa się, że
przewoźnicy narzekają na brak kierowców i zgodnie deklarują, że gdyby nie to,
to mogliby kupować więcej. Panuje też
opinia, że ta niekorzystna sytuacja będzie się pogłębiać. Niezależnie od tego,
z jaką grupą klientów rozmawiamy,
wszyscy mają jednak pomysły na to, co
robić, aby się dalej rozwijać. Każdy oczekuje, że rynek będzie nadal wzrastać.

Jak można ocenić Waszą sprzedaż w minionym roku?
W ubiegłym roku utrzymaliśmy naszą
sprzedaż na bardzo podobnym poziomie
jak w roku 2016. Jednak mieliśmy zdecydowanie niższy udział sprzedaży flotowej niż zazwyczaj. Ten ostatni rok wypadł ciekawie, bo zwiększył się udział
niewielkich zamówień na pojedyncze
samochody lub na kilka sztuk. To cieszy,
bo jeżeli udaje nam się sprzedawać więcej, a udział niewielkich kontraktów rośnie, to w sumie jest to, o co nam chodzi.
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Dlaczego MAN radzi sobie trochę gorzej
ze sprzedażą ciągników?
Częściowo są to skutki naszej wcześniejszej oferty dwuletniego leasingu. To
się klientom podobało, natomiast my
mieliśmy świadomość, że te auta po
dwóch latach wrócą do nas i tempo, jakie jest niezbędne do tego, aby pojazdy
używane ponownie wpuścić na rynek,
jest znacznie wolniejsze. Tym samym doszliśmy do pułapu możliwości w zakresie sprzedaży używek – przyrost rok do
roku wyniósł 40%. W 2016 r. sprzeda-

www.lampyostrzegawcze.pl
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liśmy około 1000 samochodów, a w 2017
–1440. Musieliśmy dostosować się do tej
sytuacji: wzmocniliśmy nasz dział sprzedaży samochodów używanych, zwiększyliśmy liczbę miejsc, gdzie te samochody
są oferowane i przykładaliśmy się bardzo, żeby ich rzeczywiście sprzedać więcej. To są przecież samochody Euro VI
i raczej nie da się ich sprzedać do Afryki
czy gdzieś na Wschód. Sprzedaż podwozi
szła swoim tempem i tu nie było jakichś
dużych różnic. Gdybyśmy się nie skorygowali, wycofując się z tej oferty, to
w roku 2019 wróciłaby do nas gigan-

Mówi się o rozwoju regionalnego transportu dystrybucyjnego. Operują tam floty o bardzo wysłużonym taborze.
W Polsce dystrybucja regionalna jest prowadzona bardzo małymi samochodami.
Samochody dostawcze przejęły te funkcje, które np. na rynku niemieckim typowo realizują modele klasy TGL. To, że
mamy w rodzinie model TGE, daje nam
szansę zaistnienia w tym segmencie.
No właśnie, TGE jest w sprzedaży od pół
roku, jak został przyjęty przez użytkowników?

Dla nas TGE jest szansą, aby zaoferować klientom MAN-a
dodatkowe narzędzie, które będą mogli wykorzystać w swojej
działalności, np. dowożąc kierowców do Niemiec czy Francji.
To jest taki rodzaj oferty komplementarnej.

tyczna liczba samochodów. Ponieważ
sprzedajemy samochody w sposób kontrolowany, wiemy, że gdzieś jest granica
i dlatego w ubiegłym roku wycofaliśmy
z naszej oferty leasing 24-miesięczny.
Tradycyjnie MAN miał bardzo silną pozycję w ciężarowym segmencie lekkim
i średnim. Tymczasem w ubiegłym roku
odnotowaliście zauważalny spadek sprzedaży. Co się zmieniło?
Przez lata sprzedawaliśmy dużo pojazdów modelu TGL dlatego, że po prostu
mieliśmy bezkonkurencyjny produkt.
Samochód ten w wydaniu polskim, co
jest bardzo charakterystyczne i niespotykane na innych rynkach, był używany
do transportu międzynarodowego, wożąc
wszystkie lekkie, a objętościowo kłopotliwe produkty. Konkurencja nie miała
podobnej oferty. Zmiana przepisów Maut
(opłaty na niemieckich autostradach –
przyp. red.) zdecydowanie tę sytuację
popsuła i obecnie przewoźnicy już nie potrzebują takich samochodów. Dodatkowym kłopotem jest to, że w naszej branży
rządzi dziś kierowca. Mając do wyboru
jazdę w długą trasę w kabinie XXL lub
w kabinie TGL, nie ma wątpliwości, co
wybierze. Ponieważ opłat drogowych
nie da się uniknąć, to decyzje na rzecz
dużych samochodów zapadają więc bardzo szybko.

Jesteśmy bardzo zadowoleni. Sprzedaliśmy ponad 100 sztuk, tym samym przekroczyliśmy plan sprzedaży o jakieś 40%,
oczywiście z założenia nie był on wysoki.
Bardziej koncentrowaliśmy się na tym,
aby usprawnić całą organizację sprzedaży, począwszy od systemów do wyspecyfikowania auta, poprzez kontrolę
stoku, przygotowanie samochodów demonstracyjnych, a na szkoleniach mechaników i handlowców skończywszy.
Przekroczyliśmy pierwszą setkę i mam
nadzieję, że ten najtrudniejszy, rozruchowy okres mamy już za sobą. Teraz powinno już być zdecydowanie prościej –
zaczynamy działania powtarzalne.
Dużo mówicie o tym, że ten samochód
wywodzi się z branży ciężarowej. To
działa?
Mówimy o tym, że TGE jest częścią
MAN-a. Nie chodzi tylko o sam produkt,
bo między ofertą Volkswagena a naszą
są niewielkie różnice. My robimy wszystko, aby najlepiej przygotować te samochody dla klientów, którzy będą ich
używać do zarabiania pieniędzy. Kwestia image’u jest sprawą wtórną. Dla nas
TGE jest szansą, aby zaoferować klientom MAN-a dodatkowe narzędzie, które
będą mogli wykorzystać w swojej działalności, np. dowożąc kierowców do Niemiec czy Francji. To jest taki rodzaj oferty

komplementarnej. Właściciele flot już
nas znają i wiedzą, co możemy, gdzie jesteśmy, wszystko odbywa się na tych samych połączeniach i w tych samych
miejscach. Nie ma żadnych zaskoczeń.
To, że rozszerzamy ofertę o najmniejsze
auta, jest dla nich czymś bardzo wygodnym.
Czy coś ważnego w ubiegłym roku działo
się w obszarze Waszych usług okołosprzedażowych?
Trafialiśmy częściej do małych firm, a to
oznacza, że wzmocniliśmy bezpośrednie relacje z klientami. Nasi handlowcy
musieli znaleźć dla swoich klientów więcej czasu, aby te dobre relacje wzmacniać.
To, żeby być blisko klienta i oferować mu
nie tylko pojazdy, ale i usługi dobrej jakości, jest coraz ważniejsze. Szukamy
różnych rozwiązań, aby tę jakość podnosić. Przeprowadziliśmy w ubiegłym roku
kolejną turę audytów biur handlowych
i stacji serwisowych. Staramy się trzymać rękę na pulsie. Ponieważ oczekiwania klientów w różnych częściach Polski są różne, odpowiednio do ich potrzeb
dostosowujemy naszą ofertę. Rozpoczynamy pracę w serwisach na trzy zmiany.
Od wielu lat jesteśmy na pierwszym lub
drugim miejscu w sprzedaży samochodów ciężarowych, sprzedajemy najwięcej samochodów używanych, jesteśmy
marką najpopularniejszą, jeśli chodzi
o import prywatny. Oznacza to, że populacja samochodów MAN rośnie w Polsce
szybciej niż innych marek. Oczywiście te
wszystkie samochody nie rozkładają się
równomiernie po całej Polsce. Już jakiś
czas temu określiliśmy miejsca, gdzie powinniśmy być obecni z naszymi serwisami. Rośnie liczba naszych samochodów
i razem z nią musi wzrastać przepustowość naszej sieci. Przy wzrostach rynku
jak ostatnio na poziomie 4% mamy szansę, aby się organicznie rozwijać, bez
nagłej konieczności przebudowy sieci.
Równolegle wprowadzamy wiele programów motywacyjnych, programów
modyfikujących nasze działania wewnętrzne czy, na przykład, dostawy
części zamiennych. To poprawia jakość
naszej organizacji.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © MAN
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Dostarczamy
naszym klientom
kompleksowe
rozwiązania
Harald Woitke

,
dyrektor generalny
Scania Polska

Scania Polska w statystykach sprzedaży samochodów
ciężarowych o dmc. > 16 t uplasowała się na drugim
miejscu, osiągając historycznie najlepszy rezultat.
Harald Woitke, dyrektor generalny Scania Polska SA,
wyjaśnia, co legło u podstaw tego wspaniałego sukcesu.
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„Samochody Specjalne”: Jak ocenia Pan
wyniki Scania Polska uzyskane w 2017 r.?
Harald Woitke: Zawsze powtarzam mojemu zespołowi: jestem szczęśliwy, ale
nie usatysfakcjonowany. Teraz mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy.
Nie tylko z powodu naszych udziałów
rynkowych – zajęliśmy przecież drugie
miejsce, ale również wyników ekonomicznych. To był dla Scania Polska naprawdę bardzo dobry rok.
Musieliśmy zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami wynikającymi z faktu, iż równolegle w sprzedaży znajdowały się dwie
generacje pojazdów ciężarowych Scania.
Dotyczyło to zarówno produkcji, jak i dostaw i sprzedaży w Polsce. W Europie panowała dobra koniunktura, więc portfele
zamówień w poszczególnych krajach
były dość obszerne. Z tych to powodów
pojawiały się drobne opóźnienia, a nawet ograniczenia liczebności dostaw czy
dostępności poszczególnych modeli.
Co było podstawą sukcesu?
O naszym sukcesie stanowi przede wszystkim znakomite portfolio. W ubiegłym
roku nasi klienci mogli zamawiać dwa
znakomite modele Scania – modele poprzedniej generacji oraz równocześnie
pojazdy nowej generacji. Myślę, że bardzo duże znaczenie miało również to, że
w ubiegłym roku byliśmy bardzo skoncentrowani na serwisie. Znacznie zwiększyliśmy liczbę sprzedawanych kontraktów obsługowo-naprawczych, jest
ona na poziomie 64–65%. Tym samym
rozbudowujemy nasze kontakty z klientami – nie sprzedajemy im wyłącznie
pojazdu ciężarowego i kompletu filtrów,
ale również bierzemy odpowiedzialność
za utrzymanie jego mobilności na drodze. Zwiększyliśmy też do 15% względny
udział pojazdów ciężarowych sprzedawanych z usługą Ecolution by Scania. Pozwala ona na zauważalne obniżenie kosz-
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tów eksploatacji i zużycia paliwa dzięki
odpowiedniej konfiguracji pojazdu i jego
wyposażenia połączonych z kontraktem
obsługowo-naprawczym i szkoleniem kierowców oraz stałym monitorowaniem ich
techniki jazdy przez trenerów Scania.
Czy Wasz sukces wynika z właściwie dobranego i optymalizowanego do bieżącej
sytuacji rynkowej modelu biznesowego,
czy jest to zasługa doskonale zmotywowanych handlowców i mechaników?
Scania to przede wszystkim wysoka jakość, jednocześnie pozostajemy jednak
konkurencyjni w zakresie kosztów jednostkowych przeliczonych na kilometr.
Wynika to ze znacznych inwestycji w sieć
serwisową i długotrwałe szkolenia kierowców. Widzimy naszą ofertę jako pakiet, w którym istotne jest zapewnienie
rozwiązań pozwalających na uzyskanie
jak najniższych kosztów eksploatacyjnych. Ważne jest podążanie za klientem
i jego pojazdami, bycie w kontakcie pozwalającym lepiej zrozumieć specyfikę
jego działalności.
Jest to kwestia konsekwencji działania
czy przekonanie klienta, że działacie na
jego korzyść?
Wpływa na to wiele czynników, a przede wszystkim nasza konsekwencja. Nie
chciałbym, aby to zabrzmiało arogancko, ale wynika to również z ogólnej jakości organizacji. Nie zatrzymujemy się
na sloganach marketingowych, zalety
naszych rozwiązań mają potwierdzenia
w praktyce. Być może jest to też kwestia tego, że centrala organizacji pozostawia nam w Polsce dużo wolnej przestrzeni do działania. Zgadzamy się co
do głównych kierunków działania, planów inwestycyjnych czy oczekiwanych
rezultatów. Ustalamy, jak robimy biznes.
Ale w obrębie tych wytycznych możemy
to robić na nasz własny sposób.
Podejmujemy decyzje tu na miejscu.
Dyskutujemy na temat bieżących działań
z moim zespołem zarządzającym: szefem
marketingu, dyrektorem sprzedaży, szefem finansowym czy opiekunem sieci
serwisowej. Możemy porównać nasz styl
działania do jazdy po autostradzie z wieloma pasami ruchu. Ustalamy z centralą,
w którym kierunku jedziemy, ale to, na
którym pasie i z jaką prędkością zależy
już od nas. Czasami nawet zjeżdżamy
z tej autostrady na drogi lokalne, by potem wrócić tam ponownie.

Główne pole walki to oczywiście ciągniki siodłowe. Co jednak sprawia, że
klienci tak chętnie sięgają po podwozia
Scania?
Myślę, że obowiązują tu te same reguły jak w przypadku ciągników. Mamy
bardzo dobry produkt i serwis. Możemy
zaproponować podwozia, które będą wykorzystywane w transporcie międzynarodowym, ale mamy też ciekawe propozycje dla firm działających lokalnie.
Działamy tylko w segmencie powyżej
16 t, więc niekiedy nasze pojazdy mogą
okazać się za ciężkie, nie wszyscy potrzebują też samochodu z 9-litrowym
silnikiem. Mimo to wielu klientów decyduje się na rozwiązania Scania.

wisów powstało właśnie z uwzględnieniem potrzeb głównie lokalnych firm
transportowych.
Jakiego otoczenia biznesowego dyrektor Scania Polska życzyłby sobie w najbliższym okresie?
Patrząc na wskaźniki charakteryzujące
polską gospodarkę, chciałbym, aby nadal pozostawały na podobnym poziomie.
Podążamy w tym samym kierunku co
w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o nowe
plany, to będziemy się bardziej koncentrować na zrównoważonych rozwiązaniach transportowych. Cieszy nas, że
wyraźnie wzrasta świadomość ekonomiczna i ekologiczna naszych klientów

Naszą ofertę tworzy pakiet korzyści, w którym istotne
jest zapewnienie rozwiązań pozwalających na uzyskanie
jak najniższych kosztów eksploatacyjnych.

W transporcie międzynarodowym polskie
firmy mają najmłodsze i najnowocześniejsze floty. Z kolei w dystrybucji lokalnej wciąż dużą część stanowią starsze pojazdy. Dlatego mocno stawiamy na ten
segment, bo ma on olbrzymi potencjał
rozwoju. Nowe samochody dystrybucyjne
Scania z pewnością pomogą nam umocnić się w tym obszarze.
Od wielu lat konsekwentnie inwestowaliśmy w rozwój sieci sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem różnych zastosowań rynkowych. Nasza organizacja
sprzedaży jest bardzo dobrze przygotowana do tego, by zaoferować klientom
tak specjalistyczne pojazdy, jak cysterny
do mleka, śmieciarki, cysterny paliwowe
itp. Utrzymujemy również bardzo dobre
relacje i prowadzimy bliską współpracę
z firmami wykonującymi zabudowy. Nigdy
też nie rezygnujemy z o wiele trudniejszej sprzedaży podwozi tylko dlatego,
że w tym samym czasie można by sprzedać kilkadziesiąt ciągników więcej. Niekiedy skoncentrowanie się na podwoziach
jest ważniejsze w wymiarze lokalnym.
Samochody dystrybucyjne również mają
duże przebiegi i muszą pojawiać się
w serwisie – z założenia będącym w bliskim sąsiedztwie. Wiele z naszych ser-

i ich klientów. Oprócz aspektów ekonomicznych coraz bardziej liczą się te
związane z ekologią. Dzieje się tak –
zwłaszcza w firmach publicznych – za
sprawą oczekiwań społecznych, ale również działań władz centralnych i samorządów lokalnych.
Polskie firmy odgrywają ważną rolę
w transporcie międzynarodowym, sytuacja ekonomiczna jest korzystna, warunki
finansowe także, a więc całe otoczenie
można uznać za sprzyjające. Istnieją jednak niewielkie zakłócenia m.in. w postaci
zmieniających się przepisów w niektórych krajach, jakie niekoniecznie są korzystne dla transportu międzynarodowego. Branża coraz bardziej dotkliwie
odczuwa też niedostatki profesjonalnej
siły roboczej: kierowców i mechaników.
Jednak jeśli nie pojawią się duże zmiany,
to te wszystkie negatywne aspekty rynku
można przezwyciężyć. Polska jest już
dojrzałym rynkiem, który niewiele różni
się od zachodnioeuropejskich rynków
transportowych.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Scania
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Betonowe dylematy

Dariusz Piernikarski

Dostarczanie gotowego betonu na miejsce budowy to niemal
zadania standardowe, spektakularne projekty zdarzają się niezbyt
często. Ale nawet te najmniejsze i najprostsze zadania wymagają
100-procentowo profesjonalnego podejścia.

enomowany kucharz powie „à la
minute”, eksperci zajmujący się
logistycznym łańcuchem dostaw
bardzo często używają określenia „just
in time”. Betonomieszarka czy pompa do
betonu nie mówi nic, za to w niezawodny
sposób dostarcza świeży materiał na
miejsce budowy. Aby zagwarantować, że
ładunek betonu jest idealnie zmieszany
(i częściowo wstrząśnięty), w chwili przybycia niezbędne jest wyposażenie zabudowy w emitujące jak najmniejszy hałas,
efektywne energetycznie i eksploatacyjnie trwałe i niezawodne komponenty.
Wtedy udana operacja może zostać utrwalona długowiecznie w betonie.

Betonowe sprzeczności
Konstrukcja maszyny takiej jak pompa do betonu czy betonomieszarka musi
zawsze spełniać sprzeczne oczekiwania.
W pompach wysięgnik pozycjonujący
musi być wytrzymały, ale mimo to wystarczająco elastyczny, aby zapewnić
wszechstronną obsługę. Z kolei w betonomieszarkach podstawowym oczekiwaniem jest możliwość przewiezienia
jak największej ilości betonu i jak najniższa energochłonność urządzenia. To
oczywiście ma wpływ na dobór komponentów. Ograniczona nośność podwozia
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samochodu ciężarowego, na którym są
instalowane te urządzenia, wymaga, aby
wszystkie główne komponenty były bardzo wydajne przy jak najmniejszej masie własnej.
Na budowie, niezależnie od jej wielkości, zawsze chodzi o odpowiedzi na te
same pytania: jaki rodzaj betonu i w jakiej ilości należy dostarczyć? Jak wysoko lub daleko będzie on podawany? Jak
ustalić harmonogram dostaw, aby materiał mógł być wykorzystany w odpowiednim czasie? Jakie są warunki przestrzenne? Znajomość odpowiedzi na te
w sumie proste pytania pozwala firmom

© Heidelberger Beton

| TECHNIKA |

© Hensch Pumpendienst

Ograniczona nośność podwozia samochodu ciężarowego, na którym są instalowane betonomieszarki i pompy do betonu,
wymaga, aby wszystkie główne komponenty były bardzo wydajne przy jak najmniejszej masie własnej

zajmującym się dostarczaniem mieszanek betonowych na dobór i przygotowanie odpowiednich maszyn: betonomieszarek i pomp do betonu o odpowiednich
parametrach użytkowych. Oczywiście
ważne są zabudowy, ale niekiedy pod
uwagę należy wziąć również parametry
podwozi samochodów ciężarowych, na
których są zazwyczaj instalowane. Każde
rozwiązanie transportowe powinno być
dostosowane do potrzeb klienta, niezależnie od tego, czy chce wybudować wieżowiec, elektrownię, tunel, most, zaporę,
czy też jeden z ogromnych zbiorników
zawierających skroplony gaz w Iranie
lub Katarze, czekający na swój transport do Europy lub USA.

gólnie duży i ciężki. Jego maksymalne
wymiary, dopuszczalna waga i rozkład
obciążenia osi są określone przez prawo.
Producenci pomp do betonu dokładają
wszelkich starań, aby wysięgniki dystrybucyjne były jak najlżejsze (powstaje
wtedy mniejszy moment zginający), a podwozia wyposaża się w rozsuwane nogi
podporowe – analogicznie, jak w przypadku żurawi załadunkowych – które
zwiększają ramię dźwigni i przeciwstawny moment obrotowy.
Większość pomp do betonu konstruowana jest tak, aby środek ciężkości wysięgnika znajdował się jak najbliżej podwozia. Na placu budowy obowiązuje
zasada: największy możliwy zasięg z możliwie najmniejszym wysuwem ramienia
masztu. Rozstawiane ukośnie z przodu
i z tyłu nogi podporowe były i są idealnym sposobem uzyskania bezpiecznego

podparcia montowanej na ciężarówce
pompy do betonu we wszystkich kierunkach ustawienia wysięgnika – i to
na relatywnie małych powierzchniach.
Przed każdym użyciem konieczne jest
jednak określenie idealnej przestrzeni
do rozstawienia nóg podporowych, wyznaczane są również pola działania wysięgnika dystrybucyjnego. Największe
wychylenie określa miejsce, w którym
muszą znajdować się nogi podpierające.
Szczególnie ważne jest, aby grunt był
tam stabilny.
Mimo tak dużych starań o zachowanie stabilności ciężarówki z zamontowanymi na nich pompami do betonu czasami się przewracają. Wśród głównych
przyczyn należy wymienić niestabilność
podłoża lub operowanie wysięgnikiem
w inny sposób, niż to wcześniej określono
– wtedy pozycja podpór nie jest odpo-

© Putzmeister Holding

© HeidelbergCement Deutschland

Właściwie rozstawione podpory to podstawowy
warunek stabilności pompy podczas pracy

Stabilność pomp – problem numer 1
Zamontowana na ciężarówce pompa
do betonu w zasadzie nie przewraca się.
Aby zachować stabilność i zagwarantować bezpieczeństwo podczas pracy, nie
wystarcza to, że sam pojazd jest szcze-

Na targach bauma 2016 Putzmeister zaprezentował swoją najnowszą
pompę do betonu – model BSF 47-5 z 5-ramiennym wysięgnikiem –
ważący 32 t pojazd jest jednym z najlżejszych w swojej klasie
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wysokowytrzymałych stali pozwala na
zmniejszenie grubości elementów konstrukcyjnych, a tym samym ich ciężaru.
Kolejnym sposobem na obniżenie masy
komponentów jest zastosowanie zaawansowanych metod projektowania –
modeli 3D i obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych,
pozwalających dokładnie obliczyć, jakie
siły działają i gdzie można „odchudzić”
konstrukcję. Wielu producentów sięga
również po kompozyty (jak np. tworzywa
sztuczne wzmacniane włóknami aluminiowymi lub węglowymi) – wykonane
z nich elementy przy porównywalnych
własnościach wytrzymałościowych mają
zazwyczaj niższą masę niż ich stalowe
odpowiedniki.
W drodze ku większej wydajności: betonomieszarka CIFA
Energya Hybrid – pierwszy
pojazd tego typu z napędem
hybrydowym

wiednia. Z pomocą przychodzą systemy
elektroniczne, które stale monitorują
pracę pompy, sprawdzając, czy układ
znajduje się w równowadze i ostrzegają
w przypadku pojawiającego się ryzyka
utraty stabilności. W razie potrzeby interweniują i zatrzymują ruch. Stosowane
są również przyrządy pomiarowe pozwalające na określenie nośności gruntu
w miejscu rozstawiania podpór.

Paradoks: ciężkie, ale jak najlżejsze
Z jednej strony pompy do betonu powinny mieć największy możliwy zasięg
wysięgnika i niezbędną stabilność – powinny więc być jak najcięższe. Betono-

© Scania

W 2012 r. największą
na świecie pompę do betonu
wyprodukowała firma Zoomlion – wysięgnik zbudowany
z 7 sekcji (4 z nich wykonano
z włókna węglowego) miał
długość 101 m; całość poruszała się na 7-osiowym podwoziu Scania

mieszarki powinny przewozić jak najwięcej ładunku. Z drugiej strony maszyny te poruszają się po drogach publicznych, a więc konieczne jest spełnienie
wymagań normatywnych w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu czy
nacisków na osie. Najważniejsi producenci konfigurują swoje oferty za pomocą zestawów modułowych, z których
można optymalnie zestawiać podwozie
i nadwozia pojazdu.
Optymalizacja masy to motto przy
konstruowaniu każdego komponentu modułowego zestawu budowlanego (pompy
do betonu lub betonomieszarki). W szczególności modułowość dotyczy ramion
boomu dystrybucyjnego. Zastosowanie
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Zużycie – wróg numer 1
Betonomieszarki czy pompy do betonu to urządzenia o bardzo dużej trwałości – typowo przyjmuje się, że jest to
minimum 10 lat. Ich trwałość eksploatacyjną określają 3 podstawowe czynniki:
• jakość obsługi technicznej i konserwacji maszyny,
• liczba godzin pracy,
• ilość pompowanego (przewiezionego)
betonu.
Tam, gdzie beton przepływa wzdłuż
elementów maszyny, ich powierzchnia
ulega zużyciu – jest to tzw. zużycie ślizgowe: w zbiorniku, mieszalniku, w pompie, a zwłaszcza w rurociągach dopro-
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Pompogruszka – tak w obiegowej
terminologii określa się maszynę
będącą połączeniem betonomieszarki
i pompy do betonu; ma ona charakter
typowej maszyny „dwa w jednym”,
konstrukcja ograniczająca łączną
masę pojazdu wymaga zawsze
znacznych ograniczeń w wielkościach zastosowanych zespołów

wadzających. „Ile tysięcy metrów sześciennych wytrzymują
przewody?” – to częste pytanie użytkowników. To zależy od
tego, jakiego rodzaju beton jest pompowany i w jakiej ilości,
od rodzaju i zawartości kruszyw, proporcji spoiwa (cementu
i/lub popiołu lotnego), proporcji wody i cementu oraz kształtu,
twardości i porowatości kruszyw. Tak zwany „beton kulkowy”
wykonany z miękkiego żwiru o drobnym ziarnie może być przepompowywany z wydajnością 60 tys. m3/h za pomocą konwencjonalnych rurociągów. Gdyby pompowany był beton
z bardzo twardym kruszywem, w tej samej instalacji należałoby ograniczyć wydatek do 4 tys. m3/h.
Aby zminimalizować zużycie ślizgowe, jeszcze do niedawna elementy mające kontakt z betonem wykonywano ze
specjalnie hartowanych stali. Obecnie na rurociągi, którymi
przesyłany jest beton, stosowane są materiały o zróżnicowanych właściwościach warstwy wierzchniej i zewnętrznej. Warstwa wewnętrzna ma podwyższoną odporność na ścieranie,
zewnętrzna natomiast zapewnia wymagane właściwości wytrzymałościowe. Stosuje się również komponenty zbrojone –
nanoszona jest np. specjalna warstwa chromu (chrom jest bardzo odporny na ścieranie), która chroni powierzchnie szczególnie podatne na zużycie. Dzięki temu można zapewnić wysokie parametry eksploatacyjne (np. objętość pompowania na
poziomie 100 tys. m3/h), nawet w przypadku najbardziej agresywnych mieszanek betonowych.
Producenci podejmują wielu starań, aby ograniczyć zużycie
komponentów produkowanych maszyn. Z pomocą przychodzą
wspomagane komputerowo systemy sterowania, wspierając
operatorów w minimalizowaniu zużycia maszyn. Dzięki pomiarom zużycia i zewnętrznej transmisji danych zużycie można
również monitorować zdalnie. Analiza danych zebranych z pojazdu pozwala na zastosowanie metod diagnostyki prewencyjnej, pozwalającej dokładnie określić poziom zużycia danego
komponentu i czas jego wymiany.

siejsze, cichsze i bardziej niezawodne i wydajniejsze. Do ich
napędu pojazd będzie zużywać mniej paliwa. Deweloperzy
i właściciele nieruchomości będą chcieli budować jeszcze
szybciej i taniej. Zwiększa to presję na branżę maszyn budowlanych. Producenci stoją przed wyzwaniem, aby zapewnić coraz lepsze i bardziej wydajne maszyny. Ten trend będzie
kontynuowany bez zmian.

reklama

Branża ma się dobrze
Pompy do betonu i betonomieszarki będą odgrywać jeszcze większą rolę w przyszłości. Przyszły plac budowy wymagać będzie maszyn, które będą jeszcze bezpieczniejsze niż dzi-
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15 lat kampanii
„Dobry Beton”

Katarzyna Biskupska

elem kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton” jest promowanie wszystkich producentów, którym zależy
na podnoszeniu standardów produkcji,
dbaniu o środowisko naturalne, a przez te
działania również o zadowolenie klienta.
Dzięki tej akcji udało się uporządkować
funkcjonowanie zakładów produkujących
beton towarowy oraz wyróżnić przedsiębiorstwa godne naśladowania, nowocześnie zarządzane, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników, a także troszczące
się o środowisko zarówno w obrębie produkcji, jak i transportu mieszanki betonowej na placu budowy. Przedsiębiorstwa
te są w większości wyposażone zgodnie
ze standardami Unii Europejskiej.
Zarząd SPBT stawia nie na ilość, ale
na jakość zakładów legitymujących się
Znakiem Jakości „Dobry Beton” . Dlatego
też wymagania regulaminowe wyróżnienia wymuszają na firmach startujących
w kampanii konieczność spełnienia wysokich standardów produkcji pod względem technologii, wyposażenia wytwórni
oraz dbałości o środowisko naturalne.
W tym roku do konkursu przystąpiło
dobrowolnie 18 wytwórni betonu towarowego z całej Polski. Trzynastu kandydatów starających się o to prestiżowe wyróżnienie to debiutanci. Jeżeli pomyślnie
przebrną przez procedurę kwalifikacyjną,
to Znak Jakości „Dobry Beton” przyznany im zostanie na 2 lata. Pozostałe

© K. Biskupska

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

5 wytwórni to firmy prolongujące Znak
Jakości, które po odnowieniu certyfikatu
będą legitymować się nim co najmniej
przez kolejne 4 lata. Wytwórnie te zgodnie potwierdzają, że dzięki wyróżnieniu
„Dobry Beton” stały się bardziej wiarygodne w oczach przedsiębiorstw budowlanych kupujących od nich beton
towarowy.

Gala finałowa
26 kwietnia br. w sali kongresowej
Centrum Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta gala finałowa kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”. W obecności osób
z zarządu firm członkowskich, zaproszonych producentów niezrzeszonych
w SPBT, delegacji stowarzyszeń po-
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krewnych, reprezentacji urzędów centralnych, ośrodków akademickich i naukowo-badawczych, dziennikarzy oraz innych
wybitnych gości laureatom zostaną wręczone certyfikaty oraz pieczęcie jakości.
Podobnie jak w ubiegłym roku uroczyste
wręczenie certyfikatów „Dobry Beton”
poprzedzi konferencja, na której specjaliści z branży podsumują rozwój rynku betonu towarowego w Polsce w roku 2017
i przedstawią jego aktualną sytuację.
Tradycyjnie też gala kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton” będzie miejscem
prezentacji firm wsparcia technicznego
branży, obecni więc będą przedstawiciele
producentów pomp do betonu i betonomieszarek, montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych. Przed
Centrum PKOl zaprezentowana zostanie
miniekspozycja sprzętu mobilnego.
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Betonomieszarki Stetter

śród betonomieszarek Stetter można wyróżnić pięć podstawowych
kategorii:
• Basic Line – podstawowa linia produktów
do transportu mieszanki betonowej. Jej główną cechą jest maksymalnie skrócony czas
załadunku i wyładunku.
• Light Line – lekka betonomieszarka o zoptymalizowanej konstrukcji do maksymalnego
załadunku, przy jednoczesnym wydłużeniu
żywotności bębna i spirali mieszających.
• Heavy Duty – betonomieszarka o długiej
żywotności nawet w najtrudniejszych warunkach. Przystosowana do najwyższych wymagań – mieszania w połączeniu z dozowaniem składników „na sucho” lub transportu
wyjątkowo dużych ilości betonu.
• Trailer Line – mieszarka montowana na naczepie, maksymalnie wykorzystująca dopuszczalną masę całkowitą zestawu. Dzięki
odpowiedniemu dopasowaniu zabudowy do
ramy naczepy jest kompaktowa i idealnie
przystosowana do transportu dużych ilości betonu w jak najkrótszym czasie.
Najpopularniejsze są betonomieszarki Stetter z linii podstawowej, ale w dobie zwiększonych kontroli drogowych coraz częściej zwraca się uwagę
na masę pojazdu i tutaj ujawniają się zalety maszyn z linii lekkiej (Light Line). Zoptymalizowana
geometria bębna, odpowiedni układ spirali mieszających oraz redukcja masy wyposażenia pozwoliły stworzyć niezwykle lekką konstrukcję mieszarki. W połączeniu z optymalnie zestawionym
4-osiowym podwoziem daje ona możliwość załadowania do 8 m3 betonu. Nowego rodzaju spirale

© KNK

Spółka Stetter GmbH z siedzibą w Memmingen (Niemcy) zaliczana jest
do światowych liderów produkcji betonomieszarek samochodowych.
W Polsce reprezentuje ją opolska firma KNK. W jej ofercie znajdują się
maszyny transportujące od 6 do 15 m3 gotowego betonu.

Nowa, ekonomiczna betonomieszarka Ultra Eco. W wersji podstawowej
waży 3250 kg i pozwala na transport 8 m3 betonu (przy 2,35 t/m3)
mieszające wykonane są z najbardziej odpornych
na ścieranie stali dostępnych na rynku. Ściany bębna wykonane są ze stali o twardości ok. 400 HB,
a spirale – ok. 500 HB. Betonomieszarki Stetter
z linii lekkiej należą do produktów o najwyższej jakości i producent udziela na nie 12-miesięcznej
gwarancji, a na beczkę wraz ze spiralami aż 60
miesięcy.
Po wprowadzeniu nowej normy emisji spalin Euro VI
masa podwozi pod betonomieszarki zwiększyła się
o ok. 300 kg, co spowodowało zmniejszenie ich
ładowności. Inżynierowie firmy Stetter opracowali
więc całkowicie nową, ultralekką i ekonomiczną konstrukcję betonomieszarki, która otrzymała nazwę
UltraEco. W wersji podstawowej waży ona tylko
3250 kg. Zabudowana na wagowo zoptymalizowanym podwoziu 8×4 pozwala na transport 8 m3
betonu (przy masie jednostkowej 2,35 t/m3).
Wraz z nią Stetter oferuje bardzo wygodne i łatwe
w użyciu inteligentne sterowanie mieszalnika
Smart Control. System ten prowadzi automatycz-

ną kontrolę powiązania obrotów mieszalnika z obrotami silnika samochodu. Dzięki temu podczas
jazdy mieszalnik obraca się ze stałą, z góry założoną
prędkością, niezależnie od obciążenia. Ponadto automatycznie dobiera najbardziej ekonomiczną
pracę silnika do prędkości obrotu mieszalnika przy
załadunku i rozładunku. Zastosowane rozwiązania
pozwalają na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa
i redukcję zużycia samego mieszalnika.

Dodatkowe informacje na temat
betonomieszarek firmy Stetter oraz
innych produktów Grupy Schwing-Stetter na www.stetter.de lub
www.schwing.de oraz na stronie
autoryzowanego przedstawiciela
firmy Stetter w Polsce www.knk.pl.
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Wiele składowych
tworzy sukces
W ubiegłym roku największym zainteresowaniem polskich firm transportowych
cieszyły się pojazdy marki Schmitz Cargobull. Andrzej Dziedzicki – dyrektor handlowy
firmy EWT Truck & Trailer Polska, generalnego przedstawiciela Schmitz Cargobull
w Polsce, wyjaśnia, co legło u podstaw sukcesu.

„Samochody Specjalne”: Czy plan sprzedaży naczep Schmitz Cargobull przez
EWT Truck & Trailer Polska został zrealizowany?
Andrzej Dziedzicki: W ubiegłym roku
rynek był na tyle chłonny, że oceniamy
nasze wyniki jako dobre z tendencją do
bardzo dobre. Pewien niedosyt pozostaje ze względu na ograniczenia podaży.
Można było osiągnąć dużo więcej. Jednak nie narzekamy na wynik. Uzyskaliśmy historyczny rekord. Sprzedaliśmy
5314 pojazdów i poprawiliśmy się w stosunku do roku 2007, w którym sprzedaliśmy ich 5275. Przyznam, że do bicia
rekordu miałem bardzo chłodne podejście. Moim celem było utrzymanie lub
zwiększenie udziałów rynkowych. To się
udało, bo w plandekach zwiększyliśmy
nasz udział o 1,7%, w chłodniach o 5,5%,

Andrzej Dziedzicki

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

nieznacznie też w furgonach. Ewidentnie
zabrakło nam wywrotek – nie mieliśmy
czym handlować, choć zwiększyliśmy
sprzedaż o 29% i udziałów rynkowych
nie straciliśmy. Podobnie było z chłodniami. Warte podkreślenia jest to, że
w każdej ważnej dla nas grupie produktowej mamy przynajmniej takie same,
jeśli nie lepsze wyniki pod względem
udziałów rynkowych.
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Jak dyrektor EWT Truck & Trailer Polska ocenia sprzedaż swojego sztandarowego produktu, czyli naczep chłodniczych?
W segmencie chłodni umocniliśmy jeszcze naszą pozycję rynkową – mamy teraz 76% rynku i poprawiliśmy się o 5,5%.
Kluczowe znaczenie miała jednak kwestia podaży. Nam ewidentnie zabrakło naczep, gdybyśmy mieli więcej chłodni do
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sprzedaży, wyniki byłyby jeszcze wyższe. W efekcie, jako dominujący gracz
odpowiadamy za to, że całkowity rynek
naczep chłodniczych w roku 2017 uległ
nieznacznemu zmniejszeniu. Fabryka we
Vreden pracuje obecnie na 100% swoich możliwości, mimo to od ponad pół
roku terminy dostaw się wydłużają. Wynika to z faktu, że chłodnie Schmitz Cargobull są z sukcesem sprzedawane we
wszystkich krajach europejskich. Brakuje alternatywy, gdyż naczepy chłodnicze w przeciwieństwie do zabudów
chłodniczych nie mogą być lokalnie montowane z dostarczanych zestawów. Muszą
w całości przyjechać z fabryki. Schmitz
Cargobull zainwestował w zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki, ale popyt przewyższył oczekiwania. W Polsce
dzięki przemyślanej strategii i trafnej
prognozie zachowaliśmy wynik z roku
poprzedniego.
Czy ograniczenia podaży powodują, że
EWT Polska musi silniej odpierać ataki
konkurencji, zwłaszcza w segmencie
wywrotek?
Przede wszystkim należy podkreślić to,
że rynek naczep wywrotek i tym bardziej
zabudów jest rynkiem polskich producentów. Rynek budowlany jest sezonowy
i dość kapryśny. Hossa może potrwać
jeszcze kilka lat, co wynika z inwestycji
w infrastrukturę, współfinansowanych ze
środków unijnych. Potem jest duży znak
zapytania. Karty w segmencie wywrotek
już zostały rozdane, na pewno na najbliższe półrocze. Tak wielu zapytań nie
mieliśmy już dawno. W tej chwili naszą
rolą jest dostarczenie tych pojazdów.
Oczywiście otwarty pozostaje fragment
rynku do obsłużenia w drugiej części
roku, to ma dla nas znaczenie. Jestem
przekonany, że mimo wzrostu sprzedaży
wywrotek o prawie 29%, w tym roku ten
rynek będzie jeszcze większy. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że lokalna produkcja ma swoje zalety, charakterystyczna
też jest większa elastyczność cenowa, ale
nam pomaga silna marka i dobra reputacja produktu, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. To sprawia, że
udział Schmitz Cargobull w wywrotkach
jest stabilny.
Schmitz nie wprowadził istotnych nowości w ubiegłym roku, zatem na czym
polega sukces sprzedaży EWT Truck &
Trailer Polska?

Wiele składowych tworzy sukces. Mam
wrażenie, że dziś bardzo ważnym elementem jest planowanie dostaw. Jeśli my
jako importer zabudżetujemy w fabryce
odpowiednią liczbę pojazdów, to dostaniemy je w odpowiednim czasie. Bliski
kontakt z klientem sprawia, że w EWT
mamy to wyczucie rynku. Naszą od lat
silną stroną jest to, że dysponujemy własną
siecią sprzedaży i jesteśmy chyba jedyną
firmą w branży naczepowej, która zatrudnia handlowców na umowę o pracę.
Prawdopodobnie to sprawia, że kompetencje i efektywność naszych pracowników są większe. Działamy w stabilnym
i zgranym zespole, oferując różnorodne
produkty, fachową obsługę i kompleksowe
rozwiązania. Każdy handlowiec ma dostęp do pełnej oferty naczep czy to kurtynowych, chłodni, czy wywrotek, a także
finansowania, agregatów chłodniczych,
systemów telemetrycznych i kontraktów
serwisowych. Niezależnie od tego mamy
też specjalistów od poszczególnych grup
produktowych i pojazdów specjalnych,
takich jak wywrotki czy zabudowy. Tym
samym każdy, kto ma klienta na wywrotkę – może ją sprzedać. Oprócz tego
mamy zespół, który zajmuje się tylko
takimi pojazdami. Sądzę, iż taka specjalizacja nie jest powszechna, a pojazdy
specjalne to trudny element biznesu, który
nie zawsze ma dobry rok. To sprawia, że
jesteśmy w czołówce i udział Schmitz
Cargobull w wywrotkach jest stabilny.
Wolumenowo tych pojazdów jest niedużo, zwłaszcza gdy mówimy o zabudowach. Utrzymanie w EWT działu pojazdów specjalnych jest w pewnym sensie
inwestycją, niezależną od koniunktury na
rynku. Uważam, że dziś bardzo ważnym
elementem jest budżetowanie sprzedaży i planowanie dostaw. Jeśli my jako
importer zabudżetujemy w fabryce odpowiedni wolumen pojazdów, to pozyskamy je w odpowiednim czasie.
Na ile rosnąca dojrzałość polskich przewoźników powoduje, że u dostawców
naczep poszukują oni rozwiązań obsługowych analogicznych do tych, jakie
otrzymują od producentów ciągników?
Obecnie mamy 4 własne punkty serwisowe i już wiemy, że to nie koniec naszych
inwestycji. Chcemy dalej się rozwijać –
szczególnie w segmencie dystrybucyjnym. Nie zawsze nasze pojazdy są najtańsze w zakupie. Ważniejsze jest to, że
w okresie użytkowania pojazdy objęte są

fachowym serwisem EWT, świadczonym przez dział obsługi posprzedażnej.
Mamy dokładnie taki sam model, jaki
funkcjonuje w ciężarówkach.
Dostępność serwisu danej marki jest
ważna w przypadku firm realizujących
dystrybucję krajową – przykładem może
być licząca ponad 1000 chłodni Schmitz
Cargobull flota Jeronimo Martins, zaopatrująca sieć Biedronki. Jest ona obsługiwana w naszych serwisach i na miejscu
u przewoźnika przez 28 samochodów serwisowych EWT. Polskie firmy obsługujące
rynek europejski już tak na to nie patrzą
– w wielu przypadkach ich pojazdy po
prostu do kraju nie zjeżdżają. Dla nich
liczy się to, jakie jest pokrycie serwisowe danego dostawcy w całej Europie
– a tu siły są już bardziej wyrównane.
Czy analizując zmiany poziomu sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych, można mówić o zmianach
w preferencjach klientów?
Wyraźnie widać wzrost popytu na nasze
naczepy typu furgon. Sprzedaliśmy ich
ponad 2 razy więcej. Wynika to z faktu,
iż rynek staje się bardziej dojrzały –
w ciągu ostatnich 4 lat popyt na te pojazdy
w skali całego rynku wzrósł o 230%.
Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na pojazdy specjalistyczne do przewozu wszelkiego rodzaju paczek, co wynika ze zmieniającej się struktury handlu
detalicznego i coraz większego znaczenia elektronicznych kanałów sprzedaży.
Proces ten będzie się jeszcze nasilać.
Patrząc na ogólne trendy na polskim
rynku, można twierdzić, że rok 2018
będzie dla EWT Truck & Trailer Polska
kolejnym okresem stałego wzrostu?
Wychodzimy z założenia, że każdy powinien robić swoje. Konkurencji nie należy się bać, gdy ma się świadomość sił,
które działają na rynku i tego, że nic nie
przychodzi bez trudu i zaangażowania.
Jeśli nie spoczniemy na laurach, wykorzystamy dobrą koniunkturę rynku, będziemy wzmacniać zarówno sprzedaż,
jak i usługi serwisowe, możemy być
wówczas spokojni o satysfakcjonujące
wyniki w 2018 r.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © EWT Truck
& Trailer Polska
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Naczepy nadal
na plusie

Dariusz Piernikarski

W 2017 r. w Polsce wzrost sprzedaży naczep
i przyczep o dmc. > 3,5 t wyniósł zaledwie
1,3%. Do klientów trafiło 23 830 pojazdów,
w tym 21 474 to nowe naczepy, których było
o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

© Schmitz Cargobull

EWT Truck & Trailer Polska w 2017 r. dostarczyło klientom 5306 naczep, a niemal 48% wszystkich
naczep chłodniczych, izoterm
i furgonów (1764 szt.) wyprodukowano w firmie
Schmitz Cargobull

ok 2017 na rynku samochodów
ciężarowych był kolejnym rekordowym rokiem w historii branży,
choć wzrost już nie był tak spektakularny. Utrzymująca się wciąż dobra koniunktura gospodarcza i powolny wzrost
cen paliwa w dalszym ciągu skłaniały do
zakupów. Według danych PZPM w Polsce w 2017 r. sprzedano 27 658 nowych
ciężarówek – było to więcej o 3,9% niż
w 2016 r. W segmencie ciężkim (dmc.
> 16 t) do klientów przekazano 25 314
nowych pojazdów – o 3,6% więcej niż rok
wcześniej. Dominowały oczywiście ciągniki siodłowe. Ich sprzedaż wyniosła
21 051 szt., ale było to zaledwie 18 szt.
więcej niż rok wcześniej (+0,1%). Ciągniki tradycyjnie stanowiły przeważającą większość, bo aż 83,2% całej sprzedaży nowych samochodów w segmencie
ciężkim.
Przy utrzymującym się dużym poziomie sprzedaży ciągników siodłowych
należało oczekiwać równie dobrych wyników w branży naczepowej. Chociaż na
początku 2017 r. zakładano, że korzystna
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koniunktura gospodarcza utrzyma się nadal, to jednak chyba większość specjalistów z branży oczekiwała nieco większych wzrostów w sprzedaży naczep
i przyczep. Założenie rozwoju rynku w dotychczasowym tempie było prognozą
ostrożną, tymczasem (przypomnijmy, że
wzrost sprzedaży naczep w 2016 r. wyniósł 22,9% r/r) branża odczuła spadek
popytu, choć wciąż utrzymywał się on na
dodatnim poziomie.

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

reklama

29,9% wszystkich sprzedanych w Polsce
w 2017 r. naczep kurtynowych i skrzyniowo-plandekowych dostarczyło
Pozkrone – importer firmy Krone

nia – lub nie – pojazdów zarejestrowanych
czasowo. Tradycyjnie prosimy o potraktowanie prezentowanych danych jako
informacji mających na celu ukazanie
głównych trendów, a nie jako szczegó-
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łowe wyniki sprzedaży – te dane można
uzyskać bezpośrednio u producentów
lub importerów.

Wykres 1. Sprzedaż naczep
według typów w 2017 r.
Oznaczenia naczep:
NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe; NW – samowyładowcze (wywrotki);
CT + FT – chłodnie, izotermy
i furgony; TA – cysterny i silosy, PT – podkontenerowe

Naczepy w Polsce na plusie
Podobnie jak w przypadku samochodów ciężarowych również sprzedaż przyczep i naczep w 2017 r. osiągnęła po raz
drugi z rzędu swój historycznie najwyższy poziom. W ubiegłym roku do odbiorców trafiły 21 474 naczepy – było to tylko
o 0,6% więcej niż w 2016 r. (sprzedano
także 2356 przyczep o dmc. > 3,5 t, więcej o 8,6%). Przypomnijmy, że w roku
2016 sprzedano w sumie 21 352 naczepy różnych typów – był to wzrost sprzedaży o 22,9% w stosunku do 2015 r.
Niezmiennie od lat największym zainteresowaniem cieszyły się naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe – w tej
grupie produktowej odnotowano jednak
spadek sprzedaży o 4,08%. „Kurtynówki”
w liczbie 12 801 stanowiły 59,6% całej
sprzedaży, co potwierdza, że w dalszym
ciągu transport dalekobieżny ma wiodącą
rolę na polskim rynku transportowym.
Powodem radości wielu producentów był
wzrost sprzedaży naczep samowyładowczych (wywrotek) – zarejestrowano bowiem 3317 szt. – jest to aż o 29,2% więcej niż w 2016 r. (2569 szt.). Najwyraźniej
rozpoczęcie kolejnej fazy inwestycji infrastrukturalnych pobudziło branżę budowlaną.
Niemal na niezmienionym poziomie
wypadła sprzedaż w segmencie naczep
przeznaczonych do przewozu ładunków
w temperaturach kontrolowanych – zarejestrowano bowiem 2993 nowe pojaz-

dy tworzące grupę naczep furgonowych
(chłodnie, izotermy i furgony uniwersalne). Było to o 2% więcej niż w 2016 r.
(dane w tej grupie produktowej w dalszym ciągu są obarczone największym
błędem ze względu na rozbieżności w zakresie poziomu rejestracji chłodni ist-

niejące pomiędzy danymi producentów
a tym, co publikuje na swoich stronach
PZPM). Sprzedano również 678 cystern
i silosów (mniej o 126 szt.) i 496 naczep
do przewozu kontenerów. Zestawienie
sprzedaży naczep z rozbiciem na rodzaje
przedstawia wykres 1.

Wykres 2.
Sprzedaż naczep w 2017 r.
z podziałem na producentów: sprzedaż, udziały rynkowe i zmiana poziomu
sprzedaży 2017/2016
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Wielton SA jest liderem w sprzedaży
naczep samowyładowczych, dostarczając klientom 639 pojazdów

Drobne przetasowania
wśród liderów
W ubiegłym roku w Polsce najwięcej naczep we wszystkich grupach produktowych sprzedała firma Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck

& Trailer Polska) – według danych PZPM
przekazano 5306 naczep (wzrost 3,1% r/r),
co dało udział rynkowy na poziomie
24,7%. W ubiegłym roku mniej pojazdów
przekazało Krone (polski importer – Pozkrone) – było to 4635 szt., mniej o 8,4%
niż w 2016. Firma ma jednak nadal wysoki udział w rynku wynoszący 21,6%.

reklama

Trzecie miejsce w czołówce miał Wielton
– 3309 naczep (wzrost o 0,3%), udział
w rynku 15,4%. Stawkę producentów
sprzedających w Polsce powyżej 1000 pojazdów zamyka Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer) – przekazano 1830 naczep (spadek sprzedaży o 9,6%, udział
w rynku 8,5%). Pierwszą piątkę o kolejności identycznej od lat zamyka Kässböhrer ze sprzedażą 831 pojazdów (spadek
sprzedaży o 5,9%%, 3,9% udziału). Zestawienie wyników uzyskanych przez
najważniejszych producentów pokazano
na wykresie 2. Warto wspomnieć o firmach, które zwiększyły sprzedaż swoich
produktów zdecydowanie powyżej średniej rynkowej. Sprzedaż naczep marki
STAS (importer w Polsce – PTM Trade)
wzrosła o 43,6% (214 szt.), Zasław,
sprzedając 299 pojazdów, zwiększył
sprzedaż o 41% w porównaniu z 2016 r.

© Kögel Trailers
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Firma Kögel Trailers (reprezentowana
w Polsce przez Eurotrailer), sprzedając
w sumie 1830 naczep, uzyskała udział
w rynku na poziomie 8,5% i 4. miejsce

Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy
wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (czyli naczepy kurtynowe, skrzyniowo-plandekowe i platformowe), to spośród sprzedanych 12 801 szt.
Krone dostarczyło 3828 naczep (udział
w tej grupie produktowej 29,9%), Schmitz
Cargobull – 3101 (24,2%), Wielton – 2263
(17,7%), a Kögel – 1741 (13,6%). Ci czterej producenci od lat są niekwestionowanymi liderami rynku, w ubiegłym roku
ich łączny udział w omawianej grupie
produktowej wyniósł 85,4%. Wśród marek, których naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe w liczbie ponad 200
trafiły do polskich klientów, są: Kässböhrer (601 szt.), Schwarzmüller (487 szt.),
Berger (278 szt.) oraz Fliegl (224 szt.).
Podane wielkości nie obejmują rejestracji
czasowych, dane te uzyskaliśmy dzięki
uprzejmości IBMR Samar.
Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni, izoterm i furgonów w dalszym ciągu jest niezagrożona (1764 szt.,
58,9% udziału w rynku ), chociaż stale rośnie popularność chłodni marki Krone –
nabywców znalazło 791 pojazdów (26,4%
udziału w rynku). Ze statystycznego obowiązku odnotujmy jeszcze większe sprzedaże łączne w tej grupie produktowej:

154 uniwersalne naczepy furgonowe
oraz 12 izoterm i chłodni sprzedał Wielton, Kögel przekazał 12 chłodni i 21 naczep furgonowych, klienci odebrali również 25 chłodni marki Lamberet. Dane
te wyraźnie pokazują dystans, jaki dzieli
konkurencję od dwóch liderów w tym
segmencie.
W 2017 r. naczepy samowyładowcze
cieszyły się coraz większą popularnością – sprzedano 3317 wywrotek, czyli
aż o 21,9% więcej niż w 2016 r. Na czele
stawki od lat w tym segmencie jest Wielton (639 szt., 19,3% udziału), ale dobrą
sprzedaż odnotowały również firmy Bodex (436 szt., 13,1%) i Schmitz Cargobull
(435 szt., 13,1%). Kempf sprzedał 378
pojazdów (11,4%), Inter Cars (Feber) – 316
(9,5%). Pierwszą piątkę zamyka firma
Mega ze sprzedażą 211 wywrotek (6,4%).
Ogółem w 2017 r. sprzedano w Polsce 198 naczep niskopodwoziowych.
Liderem rynku jest firma Kässböhrer
(43 pojazdy), Wielton i Bodex sprzedały
po 30 szt., 25 pojazdów firma Emtech,
21 – Faymonville, a po 18 MAX Trailer
i Nooteboom. Sprzedano również 678
naczep klasyfikowanych jako cysterny.
W tej grupie produktowej zdecydowanym liderem jest Magyar – 149 szt., 97
pojazdów dostarczyła firma LAG, 63 szt.
BC-LDS, 60 – Feldbinder i 59 – Kässböhrer. Na 496 sprzedanych naczep podkontenerowych 168 wyprodukował Wielton,
103 to pojazdy marki Krone, 61 – Kögel,
40 – Fliegl i 38 – Kässböhrer.
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Według danych opublikowanych przez
PZPM w 2016 r. sprzedano 2356 przyczep ciężarowych – wśród nich znalazło
się 1449 przyczep klasyfikowanych jako
skrzyniowe, plandekowe (kurtynowe),
skrzyniowo-plandekowe oraz platformowe.

Summary
In 2017 the polish semi-trailer market (new vehicles) increased only
slightly by 0,6% – up to 21 474 vehicles. Buyers typically were attracted
by semi-curtain and curtain trailers
– 12 801 vehicles of this type were
sold, what accounted for 59,6% of total sales volume. This confirms the
leading role of international long-distance transport in the Polish transport market. It is worth noting the
growth in sales (3665 units) was observed in the group of reefers and
isothermal trailers (2993 vehicles).
The sales of tippers increased strongly by 21,9% to the level of 3317 units.
It is also noteworthy to mention the
sales of 678 tanker and silo vehicles,
496 container chassis and 198 vehicles classified as low-bed trailers.
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Dostarczamy technologię
filtracyjną jutra

irma zarejestrowała ponad 100 aktywnych
patentów oraz ma prawie pół wieku doświadczenia w rozwijaniu materiałów filtracyjnych, a także wachlarz zastrzeżonych technologii. Parker Racor jest w 100% skoncentrowany
na rozwijaniu systemów filtracyjnych, które umożliwiają naszym klientom sprostanie wyzwaniom
jutra. Współpracując z wieloma najbardziej prestiżowymi markami producentów pojazdów i sprzętu mobilnego, dzielimy się technologią, wiedzą
inżynierską i zasobami, aby tworzyć dopasowane
do konkretnych potrzeb wyposażenie oraz systemy. Korzystamy z naszej najlepszej wiedzy, aby
nieść pozytywne zmiany także na rynku części
zamiennych.
Dzięki rozwiniętej technologii, zaangażowaniu
w innowacje i zasobom globalnego biznesu nasza
zaawansowana filtracja jest zaprojektowana tak,
aby zapewnić najczystsze i najskuteczniejsze rozwiązanie na rynku – umożliwiając osiągnięcie celów
w redukcji emisji spalin, maksymalizując czas pracy
i zapewniając zgodność z obowiązującymi standardami ochrony środowiska teraz i w przyszłości.
Razem oznacza to idealne połączenie wyjątkowych
parametrów silników i wydajności przy najniższym
całkowitym zainwestowanym koszcie.

© Parker Hannifin

Od blisko pół wieku Parker Racor
jest siłą napędową innowacji i zmian
w systemach filtracji dla ciężarówek, autobusów
i samochodów dostawczych, ustanawiając
nowe standardy, odkrywając lepsze rozwiązania
i tworząc nowe możliwości dla swoich klientów
– producentów samochodów użytkowych.

Kompletne rozwiązania
Parker Racor oferuje użytkownikom kompletne
rozwiązania przeznaczone do filtracji paliwa, powietrza, oleju i wentylacji skrzyni korbowej (CCV).
Nasze komponenty wykorzystywane są w pojazdach wielu najpopularniejszych marek samochodów użytkowych – od największych aż po najmniejsze, w tym w wielu pojazdach spełniających
normę Euro VI. Oznacza to, że nasi klienci mogą korzystać z kompletnego zestawu zaawansowanych
technicznie produktów, pełnej zgodności systemów
i ich bezproblemowego działania.
Wszystkie filtry Racor są produkowane w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych Parkera w Europie i Ameryce Północnej. Specyfikacja, proces produkcyjny i zapewnienie jakości są
zgodne z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Każdy produkt Parker Racor dostarczany
na rynek części zamiennych jest wykonany z tych
samych materiałów i według tych samych specyfikacji projektowych, zapewniających najwyższą
klasę wydajności, niezawodności i najniższe koszty
eksploatacji oraz z tą samą doskonałością inżynierską, co nasze oryginalne wyposażenie.

Dowiedz się więcej
Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty
części zamiennych Racor, zapraszamy do odwiedzenia strony http://solutions.parker.com/
changingfiltration-PL. Na niej można też pobrać
katalog części zamiennych przeznaczonych do
średnich i ciężkich samochodów dostawczych oraz
autobusów. Katalog, zaprojektowany z myślą
o łatwym użytkowaniu, zawiera kodowanie kolorystyczne danej marki pojazdu (Volvo, Mercedes,
DAF, Scania, Ford, Iveco, MAN i Renault). Aby ułatwić identyfikację zastosowania komponentu (powietrze, osuszanie, powietrze kabiny, wentylacja
skrzyni korbowej, paliwo, oleje lub hydrauliczne filtry kierownicze), wprowadzono piktogramy.
Wersje wymienne filtrów Racor są identyczne
z oryginalnymi pod względem dopasowania, formy,
funkcji i osiągów. Stosując elementy filtracyjne
Parker Racor, poprawiasz wydajność, redukujesz
koszty, zyskujesz kompletne rozwiązanie. Sprawdź
to sam na www.parker.com!
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Biznesu nie tworzą
firmy, tylko ludzie
Na temat minionego roku w branży naczepowej rozmawiamy
z Tomaszem Kujawą, członkiem zarządu i dyrektorem sprzedaży
Pozkrone – wyłącznego przedstawiciela Krone w Polsce.

Tomasz Kujawa

„Samochody Specjalne”: Jak należy ocenić rezultaty uzyskane przez Pozkrone
w 2017 r.? Są powody do zadowolenia?
Tomasz Kujawa: Naszą sprzedaż koncentrujemy głównie na naczepach kurtynowych i na chłodniach. Na początku
2017 r. w Pozkrone w naszych prognozach byliśmy dość powściągliwi i nawet
zakładaliśmy niewielki spadek. Okazuje
się, że mieliśmy rację. Nasi konkurenci
swoje dobre wyniki sprzedaży w 2017 r.
zawdzięczają przede wszystkim wzrostowi popytu na naczepy samowyładowcze – wywrotki. W sprzedaży naczep kurtynowych nie można było utrzymać tak
wysokiego poziomu jak rok wcześniej,
natomiast w sprzedaży naczep chłodniczych i furgonowych uważam, że uzyskaliśmy bardzo dobry wynik. Jako jedyni
odnotowaliśmy w pojazdach chłodniczych wzrost ponad 15% – lider rynku
wypadł nieco gorzej w tym segmencie.
To nas cieszy.
Zrobiłem plan dla moich handlowców
na początku roku, bo zawsze tak robię,
i myślę, że się pomyliłem może o 30
sztuk. Mając 25-letnie doświadczenie
na rynku, jesteśmy w stanie przewidzieć,
co będzie w danym roku. Oczywiście nie
da się przewidzieć wydarzeń nagłych

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

czy nietypowych, ale doświadczenie pozwala na dość precyzyjne określenie nadchodzącej koniunktury. Odpowiednio do
prognoz planujemy nasze możliwości
sprzedażowe czy zamówienia dotyczące
produkcji, które przekazujemy do Krone.
Z czego wynika ta nieco słabsza koniunktura w 2017 r.?
Słaby popyt odnotowaliśmy na początku roku, ale z każdym kolejnym miesiącem było już lepiej. Patrząc na za-
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mówienia, które już mamy na 2018 r.,
oceniam, że będzie nieco lepiej niż
w 2017 r., ale w ramach tego, co się
obecnie na rynku dzieje – bez jakiegoś
ogromnego skoku czy spadku. Nie może
przecież tak być, że co roku, przez wiele
lat rynek będzie się rozwijać o 10–20%,
to nie ma żadnego uzasadnienia. Możliwe są ewentualnie jakieś przetasowania, przejmowanie udziałów w rynku kosztem konkurentów, ale wszystko
w ramach ogólnego trendu. Generalnie

| BIZNES |
dochodzimy chyba do poziomu wysycenia rynku naczepami, będą oczywiście
wymiany flot, ale w sensie rozwojowym
należy oczekiwać raczej niewielkich
spadków i niewielkich wzrostów.
Zawsze duże znaczenie w całym biznesie zakupowym ma finansowanie. To,
że w 2008 r. przeżyliśmy olbrzymi kryzys, wynikało także z faktu, iż niemal do
zera spadły możliwości finansowania
zakupów nowych pojazdów. Obecnie finansowanie jest dostępne w pełnym wymiarze, mamy korzystne otoczenie ekonomiczne – dobre prognozy pkb, niskie
stopy procentowe, tani pieniądz.
Na czym polega Wasza przewaga konkurencyjna?
Myślę, że to jest suma wielu składników.
Nasza naczepa kurtynowa jest obecna na
rynku od wielu lat, zbiera dobre opinie,
ma dobrą, powtarzalną jakość. Za produktem stoi również nasza organizacja
sprzedaży. Dla naszych handlowców
dzień, w którym klient odbiera naczepę,
to święto. Po wydaniu naczep klienci śpią
spokojnie…
Ogólnie i historycznie rzecz biorąc, zawsze kierujemy się w naszych działaniach zasadą mówiącą, że najważniejszy
jest bezpośredni kontakt handlowca
z klientem. Zakładamy, że nasi handlowcy powinni być cały czas „w drodze”
i szukać nowych możliwości sprzedażowych. Powinni utrzymywać bliski kontakt ze swoimi klientami, nawet na zasadzie prostego zainteresowania bieżącą
sytuacją firmy. Oczywiście pytania o wymianę taboru czy jego rozszerzenie są jak
najbardziej na miejscu.
Pozkrone jako firma i nasz cały dział
handlowy rozwijamy organicznie. Jesteśmy firmą typowo handlową, bazujemy na długotrwałej współpracy z wieloma handlowcami, którzy od początku
budowali pozycję marki Krone w Polsce. Wielu z nich jest z nami już bardzo
długo, bo od 15–20 lat. Mamy małą rotację pracowników handlowych, funkcjonuje system motywacyjny, który jest
w pewnym sensie naszym know-how
i to też przyczynia się do tego, że ludzie
chcą u nas pracować.
Ważne jest również to, że nasi klienci
widzą i doceniają to, że współpracują ze
stałym partnerem, który jest z nimi na
dobre i na złe i w tym kontekście mogą
liczyć na pewną ciągłość polityki firmy.
Biznesu nie tworzą firmy, tylko ludzie – ten

w zasadzie slogan w naszym przypadku
jest jak najbardziej prawdziwy.
Nasi handlowcy pomagają rozwiązywać
problemy swoich klientów. Uważam, że
to jest ogromny atut. Mamy oczywiście
dział części czy reklamacji, ale pierwszy
kontakt jest z naszym handlowcem, który
stara się pomóc. Nie chcemy, aby klienci
kontaktowali się z nieznanymi im osobami, np. z działu assistance, to handlowiec pełni rolę tego pierwszego kontaktu, jest doradcą, łącznikiem między
naszym działem obsługi klienta zajmującym się obsługą tego typu wydarzeń
a klientem, u którego pojawiły się jakieś
problemy. Problemy zawsze są, nikt tego
nie neguje. Uważam, że klienci to doceniają, bo w tej pierwszej potrzebie

rozwiązań, jest dokładne liczenie kosztów.
W tym aspekcie nadal bardzo ważna pozostaje cena – ogólnie wszystko powinno
być jak najtaniej. Natomiast u klientów,
którzy mają 5–10 naczep, bardziej istotne
jest to, jak naczepa zachowuje się w czasie eksploatacji. Czy sprzęt jest niezawodny i trwały. Jeśli pojazd spełnia te
oczekiwania, to z dużym prawdopodobieństwem taki klient pozostanie wierny
marce, wymieniając sprzęt na nowy.
Zauważamy również przerzucanie ryzyka związanego ze zbyciem pojazdu
używanego na dostawcę – wiąże się to
z określaniem wartości rezydualnej. I tu
wszyscy dostawcy podejmują wysokie
ryzyko, tego oczekuje od nas rynek. Jak
to się skończy – trudno powiedzieć.
W prognozach modelowych zmierza się
do tego, aby dostawca na tyle przejął
rynek pojazdów używanych, aby móc
kształtować ich cenę. My w tym obszarze działamy jeszcze dość ostrożnie.

Ważne jest również to, że nasi
klienci widzą i doceniają to, że
współpracują ze stałym partnerem, który jest z nimi na dobre
i na złe i w tym kontekście
mogą liczyć na pewną ciągłość
polityki firmy. Biznesu nie
tworzą firmy, tylko ludzie – ten
w zasadzie slogan w naszym
przypadku jest jak najbardziej
prawdziwy.

Na ile jesteście przekonani, że macie
najlepszy produkt na rynku?
Nie wyobrażam sobie, aby handlowcy
mogli jechać do klienta bez takiego przekonania. Gdyby tak nie było, to pewnie
połowa z nich pracowałaby już u kogoś
innego. Naczepa kurtynowa Krone wyrobiła sobie markę przez wiele lat. Technicznie decydują szczegóły związane
z konstrukcją i obsługą, ale istotna jest
również bezproblemowa możliwość
sprzedaży pojazdu używanego w dobrej
cenie.

wiedzą, z kim rozmawiają. Kontakt nie
kończy się w momencie sprzedaży naczepy, trwa nadal, klient nie czuje się
osamotniony i pozostawiony samemu
sobie z problemami.
Czy ewoluuje podejście do zakupów
naczep?
Jeśli mówimy o zmianie generacji, to ta
nowa jest już zdecydowanie bardziej
„excelowska”, czyli tabelki, kalkulacje
kosztów jednostkowych, analiza opłacalności. Tak samo jak producenci klienci
– zwłaszcza duże firmy transportowe –
zwracają uwagę na opłacalność różnych

Czego należałoby życzyć Pozkrone w bieżącym roku?
Chciałbym mieć stabilną sytuację, najlepiej umiarkowany, kilkuprocentowy
wzrost, na pewno bez gwałtownych spadków i wzrostów. Powiedziałbym: biznes
jak zwykle. Należałoby życzyć sobie jak
największego wzrostu i jak najlepszej
sprzedaży, ale z doświadczenia wiadomo,
że taka sytuacja zawsze prowadzi po jakimś czasie do armagedonu. Duży wzrost
niestety się szybko konsumuje, a duży
spadek trzeba mozolnie odrobić. Życzymy sobie stabilności w całym otoczeniu – na rynku transportowym, ale
także i na walutowym.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Pozkrone
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Wielton: dobry,
harmonijny rozwój
Na temat tego, jak w roku
2017 radziła sobie Grupa Wielton
i w szczególności spółka Wielton SA,
rozmawiamy z Mariuszem Golcem,
prezesem zarządu Wielton SA.

„Samochody Specjalne”: Jak w skrócie
można podsumować wyniki ubiegłego
roku uzyskane przez Wielton SA?
Mariusz Golec: Rok ubiegły zamknęliśmy liczbą rejestracji bardzo zbliżoną
do tej, jaką uzyskaliśmy w roku 2016,
różnice mieszczą się w granicach błędu
statystycznego. To, że pod względem
sprzedaży w Polsce jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy – mówimy oczywiście o wynikach Wielton SA,
bo pozostałe marki naszej Grupy występują w Polsce w ilościach bardzo niewielkich – wynika z bardzo wysokiego
poziomu sprzedaży w roku 2016. To, że
ten poziom utrzymał się także w 2017 r.,
uważam za duży sukces w Polsce.
Nie było żadnych większych problemów? Wielton wciąż ewoluuje…
Tak wysoki popyt spowodował, że w tym
roku musieliśmy nieco reglamentować
nasze moce produkcyjne – chwilami nie
nadążaliśmy z produkcją. Dla nas ten
rok ilościowo był bardzo dobry, przychody firmy również wypadły na bardzo
dobrym poziomie.
Czy odczuwalny był większy niż średni
wzrost popytu w którymś z segmentów
produktowych?

Domyślam się, że chodzi o wywrotki,
ale my aż tak wyraźnie tego nie odczuliśmy. Sprzedaż naczep samowyładowczych marki Wielton utrzymała się na
bardzo podobnym poziomie jak rok
wcześniej. Może mogliśmy sprzedać więcej, ale tak jak mówiłem, nie mieliśmy
wolnych mocy produkcyjnych. Skorzystały na tym mniejsze firmy, które szybko
wypełniły lukę w naszej podaży. Można
powiedzieć, że jak jest duży popyt, to
sprzedają wszyscy, a w czasach kryzysu
na placu boju zostają ci najwięksi. Musimy pamiętać, że przy zrównoważonym
i wysokim popycie na wszystkich euro-
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pejskich rynkach najwięksi producenci
o zasięgu międzynarodowym muszą równomiernie rozłożyć swoją ofertę, aby te
rynki obsłużyć i utrzymać swoją pozycję.
Ta dywersyfikacja geograficzna jest dla
nas bardzo ważna i może stąd wziął się
tak niewielki wzrost sprzedaży Wieltonu
na naszym rynku krajowym.
W obszarach, które w obrębie Grupy
Wielton wymagały zintegrowania, osiągnęliśmy to, czego oczekiwaliśmy. To
działa. Teraz weszliśmy w kolejny etap
– rozpoczęliśmy wspólne prace nad produktami i rozwiązaniami dla Grupy. Rozwijamy obecnie współpracę naszego cen-
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trum badawczego CBR z konstruktorami
z Francji, Włoch i Niemiec, abyśmy mogli
jak najlepiej wykorzystać nasze zasoby
inżynieryjne. Dzielimy nasze centra kompetencji i określamy obszary odpowiedzialności – nie chcemy mieć 100% kompetencji konstrukcyjno-technologicznych
tu w Wieluniu. Chcemy, aby każda z naszych marek miała udział w sukcesie
związanym z rozwojem produktu na swój
rynek, ale i dokładała taką cegiełkę do
wspólnego rozwoju Grupy.

o rozwiązaniu transportowym przekazywanym klientowi. Jedną z części tego
rozwiązania jest odkupienie naczep używanych i zdjęcie tego kłopotu z głowy
klienta. Klient ma wozić towary, a nie zastanawiać się, jak sprzedać swoje używane naczepy. Jak je sprzedać – w tym
powinna orientować się firma, która ma
je dostarczyć. Oczywiście jest to ryzykowny proces i jeśli nie będzie pod kontrolą, to łatwo można sobie narobić szkód
w organizacji.

Od ponad dwóch lat macie dobry wiatr
w żagle, firma się rozwija. Trwa rozwój organiczny i są nowe akwizycje.
Co dalej?
Pracujemy nad rozwojem i myślę, że
niedługo będziemy mogli znów coś ciekawego naszym inwestorom zakomunikować. Uruchamiamy teraz linię technologiczną kataforezy, w pierwszym
zakładzie nową linię spawalniczą, zwiększamy moce produkcyjne. Sam rozwój
organiczny nie mógłby zaistnieć bez rozwoju przez akwizycje i odwrotnie. To nam
się bardzo ładnie zazębia. Te wszystkie
inwestycje zaczną działać i powoli będziemy mieć moce produkcyjne do dyspozycji. Już w roku 2018 zwiększymy
naszą wydajność o kilkadziesiąt procent.

A w przypadku Grupy Wielton jest pomysł na jakieś centrum sprzedaży pojazdów używanych?

Szybko rośniecie – nie ma ryzyka, że
dzieje się to jednak zbyt szybko?
Ryzyko zawsze istnieje, ale myślę, że
działania, które są podejmowane, mają
za zadanie zapewnienie dobrego, harmonicznego rozwoju. Pozyskujemy nowe
fachowe zasoby osobowe z zewnątrz,
rozbudowujemy działalność związaną
z odkupem i sprzedażą naczep używanych. W Grupie mocno rozwijamy obszar
optymalizacji – tzw. ciągłego doskonalenia. Przebudowaliśmy także całą strukturę organizacyjną, jest teraz ona dopasowana do Grupy i potrzeb zarządzania
grupowego. Usprawni to procesy i komunikację, a to jest bardzo ważne.
Wspomniał Pan o rozwoju działalności
w obszarze odkupu i sprzedaży pojazdów
używanych. Czy dostrzegacie tu jakieś
interesujące perspektywy?
Myślę, że w niedalekiej przyszłości rynkowej na pełny sukces będą mogli liczyć tylko ci producenci, którzy będą
mogli odebrać i zutylizować odebrane pojazdy. Jeśli chodzi o sprzedaż nowego
produktu, to mówi się bardzo ładnie

czepach przystosowanych do przewozu
AGD czy naczepach typu mega. Jest to
pewien proces, a istotne jest to, jak my
dostosujemy do tego naszą produkcję.
Czego na rok 2018 życzyłby sobie Wielton w zakresie warunków prowadzenia
działalności rynkowej?
Przede wszystkim stabilnej sytuacji gospodarczej. Jeśli tak będzie, to i kurs
złotego będzie stabilny, bo dla nas jako
producenta z 70-procentowym udziałem
eksportu silna złotówka nie jest najlepszym rozwiązaniem. Na pewno dobrze
byłoby mieć trwałe regulacje prawne dotyczące naszego biznesu. Zmiany w prze-

Tak wysoki popyt spowodował, że w tym roku musieliśmy
nieco reglamentować nasze moce produkcyjne – chwilami
nie nadążaliśmy z produkcją. Dla nas ten rok ilościowo był
bardzo dobry, przychody firmy również wypadły na bardzo
dobrym poziomie.
Jest pomysł na centralne zarządzanie
zasobami naczep używanych, czyli centralne zarządzanie strukturą, rynkami,
centralny system informacji o naczepach używanych we wszystkich naszych
obszarach sprzedażowych, czyli na najważniejszych rynkach. Ma to być spójna
baza danych i oczywiście fachowcy, którzy się tym będą zajmować.
Czy zauważalne są na polskim rynku
jakieś zmiany w preferencjach produktowych Waszych klientów?
W Polsce jest coraz większe zapotrzebowanie na zestawy kubaturowe. Robi
się z tego duży segment i Wielton jest
czołowym producentem. Mam nadzieję,
że uda nam się jeszcze wzmocnić naszą
pozycję. Tak naprawdę bierze się to
chyba stąd, że działa kilku dużych operatorów i to oni decydują o wielkości
rynku.
Jeśli zaś chodzi o naczepy, to postępuje
od lat specjalizacja przewoźników. Sprzedajemy coraz więcej produktów dopasowanych do potrzeb klienta. Myślę, że
rynek powoli zmierza w tym kierunku.
Zauważyliśmy wzrost sprzedaży naczep
z rynną do przewozu ładunków w kręgach, to samo mógłbym powiedzieć o na-

pisach unijnych związane z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą
spowodowały pewne przetasowania
w transporcie międzynarodowym i będą
wymuszały zmiany organizacyjne u polskich przewoźników. To może wpłynąć
na ich kontakty z dostawcami.
Nam, jako grupie międzynarodowej, nie
powinno to zaszkodzić – ewentualnie
mniejszą sprzedaż naczep w Polsce będziemy mogli zrekompensować większą
sprzedażą pojazdów za granicą. Rynek
nie lubi próżni. Jestem przekonany, że
polskie firmy transportowe są organizacyjnie na tyle mocne, że te zmiany
zostaną „skonsumowane” bez większej
szkody.
Czyli perspektywicznie patrząc z punktu
widzenia popytu i własnych możliwości,
program 2020, jaki ma Wielton, jest
niezagrożony?
Przyznaję, że jest jak najbardziej realny,
a może nawet da się go zrealizować
szybciej.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Wielton
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Ponadgabarytowe
akcje i modernizacje
Oto kolejne relacje z ciekawych operacji transportowych zrealizowanych w ostatnim
czasie oraz nieco informacji na temat nowych produktów w branży przewozów
nienormatywnych. Tym razem wybraliśmy się aż na drugą stronę Atlantyku.

Digging & Rigging przemieszcza
najcięższe ładunki
Założona w 1981 r. rodzinna firma
Digging & Rigging Inc. należy obecnie do
najbardziej niezawodnych i profesjonalnych operatorów oferujących usługi związane z użyciem ciężkich żurawi i montażem dużych konstrukcji na terenie
Ameryki Północnej. Aby utrzymać tak
dobrą reputację, operator postawił na
wytrzymały sprzęt pozwalający na uzyskanie najwyższej wszechstronności usług
i osiągów.
Przykładem realizacji tych założeń
może być fakt, że firma Digging & Rigging wzbogaciła się niedawno o 13 nowych linii osiowych typu G-SL ModulMAX
oraz PowerMAX, dostarczonych przez
Faymonville. Pojazdy te natychmiast weszły do eksploatacji. „Uzupełnienie naszej floty o moduły ModulMAX da nam
dużą przewagę konkurencyjną w segmencie transportu ładunków nienormatywnych” – potwierdza Jim Gregory,
prezes Digging & Rigging Inc.
Do jednego z pierwszych zadań, w jakim brały udział nowe moduły Faymonville, przygotowano 9-osiową kombina-

9-osiowa kombinacja składająca się z modułów
Faymonville G-SL ModulMAX oraz PowerMAX
została wykorzystana przez firmę Digging & Rigging
do przewiezienia transformatora o wadze ponad
95 t i wymiarach 7,5 x 3,7 x 4,8 m
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cję wyposażoną w bardzo niski płaski
pokład ładunkowy, na którym przewożono transformator dużej mocy. Urządzenie to ważyło ponad 95 t i miało wymiary 7,5 × 3,7 × 4,8 m (długość × szerokość
× wysokość). Pierwszy etap podróży transformatora odbył się na platformie kolejowej ze stanu Wisconsin do stanu Virginia. Następnie ekipa firmy Digging &
Rigging musiała przeładować transformator z wagonu na pokład ładunkowy
ModulMAX. Wykorzystano w tym celu
żuraw Liebherr LTM 1250-6.1. Kolejnym
etapem był transport urządzenia do podstacji energetycznej, gdzie został on rozładowany. Trasa przejazdu miała długość
ok. 1,9 km. 9-osiowa naczepa ModulMAX

© Faymonville

© Faymonville

80-tonowa suszarka o długości ok. 16,5 m
i średnicy ok. 4 m została przewieziona
na 10-osiowej kombinacji modułów Faymonville G-SL ModulMAX połączonych z modułem
napędowym PowerMAX APMC

została połączona z 4-osiowym ciągnikiem Kenworth. W sumie cały zestaw ważył ponad 163 t (360 tys. lb) i miał długość niemal 38 m (115 stóp).
„Naczepa ModulMAX pozwoliła na
wykonanie ciasnych skrętów w miejscu
załadunku i na stacji końcowej. Niski pokład ułatwił sprawne pokonanie przejazdów pod przewodami i instalacjami
sygnalizacji świetlnej w kilku miejscach
na trasie przejazdu” – podkreśla zalety
naczepy Faymonville Jim Gregory.
Z kolei na wschodnim wybrzeżu stanu Maryland do przewozu ważącej ok.
80 t (175 tys. lb) suszarki mającej długość ok. 16,5 m (50 stóp) i średnicę ok.
4 m (12 stóp) firma Digging & Rigging
wykorzystała 10-osiową kombinację modułów G-SL ModulMAX oraz zapewniający samobieżność moduł napędowy PowerMAX APMC. „Tak skonfigurowana
platforma transportowa mogła sprawnie
pokonywać ciasne drogi przejazdu na

terenie fabryki i pozwoliła na precyzyjne ulokowanie suszarki do rozładunku
i umieszczenia w miejscu docelowym za
pomocą żurawia Liebherr LTM 1500-8.1.”
– wyjaśnia Jim Gregory.
Oprócz ciężkich modułów transportowych Digging & Rigging Inc. wykorzystuje również podwójnie rozciągane
naczepy MegaMAX wyposażone w system wymuszonego skrętu osi sterowany
wychyleniem sprzęgu siodłowego. Ponadprzeciętna manewrowość i możliwość skręcenia osi o 42° pozwala na wjazd
w obszary o ograniczonej przestrzeni.
Naczepa MegaMAX ma pokład ładunkowy o wysokości zaledwie 330 mm, tym
samym zalicza się do najniższych naczep

rozciąganych dostępnych na rynku. Można na niej bezpiecznie przewozić bardzo
wysokie ładunki pod większością wiaduktów i typowych przeszkód drogowych
ograniczających wysokość przejazdu.
Naczepa ta porusza się na 3 osiach z zawieszeniem pneumatycznym, jej maksymalna ładowność techniczna to 45,4 t
(100 tys. lb).

Transportes Montejo i Goldhofer
– sprawdzone partnerstwo
Założona w 1953 r. firma Transportes
Montejo od dawna należy do czołowych
międzynarodowych operatorów logistycznych działających na terenie Ameryki Południowej. Obecnie przedsiębiorstwo ma
swoje przedstawicielstwa w Kolumbii,
Wenezueli, Peru, Panamie i USA, jest również pozycjonowane na 22 miejscu w globalnym rankingu 50 największych operatorów działających w branży transportu
ciężkiego i specjalistycznego, publikowanym cyklicznie przez redakcję magazynu International Cranes and Specialized Transport.
Budując swoją flotę, firma inwestowała głównie w pojazdy produkowane przez
Goldhofera, czołowego światowego producenta tej branży. W codziennym użyciu znajdują się „konie robocze” ze stajni
Goldhofer, czyli moduły transportowe serii PST/SL o różnorakich możliwościach
konfiguracji linii osiowych. W Transportes Montejo moduły te są najczęściej wybierane do przewożenia dużych i ciężkich
elementów konstrukcji przemysłowych
i maszyn. Od wielu lat załoga odpowiedzialna za transport w firmie Montejo
oraz specjaliści z firmy Goldhofer tworzą
zgrany zespół. Działając razem, wykonują dokładne analizy w zakresie konfiguracji i szczegółów dotyczących załadunku, dokonują także niezbędnych
korekt przed podjęciem ostatecznej decyzji i zatwierdzeniem konfiguracji i wyposażenia pojazdu.
To właśnie dzięki tak udanej współpracy z Goldhoferem firma Transportes Montejo mogła podjąć się przewiezienia ważącej 800 t olbrzymiej koparki hydraulicznej
PC 8000 na bardzo trudnej trasie o długości 25 km z kopalni Drummond Mine
w pobliżu kolumbijskiej miejscowości La
Loma. Do załadunku tego potwora przygotowano zestawioną poprzecznie samobieżną platformę transportową o 16 liniach
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Do przewiezienia
ważącej 1200 t koparki
P&H 2800 XPC wykorzystano kombinację
modułów Goldhofer
PST/SL, 2 modułów
napędowych z silnikami o mocy 490 KM
(360 kW) oraz 3 ciągników Kenworth 6×6

© Goldhofer

Transportes Montejo przewiozło 800-tonową
koparkę PC 8000 na zestawionej poprzecznie
samobieżnej platformie transportowej o 16
liniach osiowych, składającej się z 6-osiowego
i 4-osiowego modułu PST/SL-EL oraz 6-osiowego napędowego modułu THP/SL

osiowych, składającą się z 6-osiowego
i 4-osiowego modułu PST/SL-EL oraz 6-osiowego napędowego modułu THP/SL.
Konieczne było również skonstruowanie specjalnej rampy o bardzo wysokiej
nośności.
Wytrzymałe moduły Goldhofer THP/SL
charakteryzują się niską masą własną
i jednocześnie mogą przenosić momenty
zginające o dużej wartości – tym samym
stanowią idealne rozwiązanie do przewożenia ciężkich ładunków punktowych
ulokowanych na obniżonym pokładzie.
Dzięki tym mocnym stronom nawet ważąca 1200 t kopalniana koparka P&H
2800 XPC została przemieszczona szybko
i bezpiecznie. Wykorzystano w tym celu
kombinację modułów PST/SL, 2 modułów
napędowych z silnikami o mocy 490 KM
(360 kW) oraz 3 ciągników Kenworth 6×6.
Prezes firmy – Fernando Montejo – wyjaśnia: „Zdecydowaliśmy się finalnie na
potrójną kombinację, której podstawę
stanowiła platforma transportowa na 16
liniach osiowych połączonych modułów
PST/SL-E oraz THP/SL. Planowanie operacji zajęło nam 5 dni, a sama jej realiza-

cja trwała 4 dni”. Trasa o długości 32 km
przebiegała przez 2 spore wzniesienia,
każde z podjazdami o nachyleniu 5°, należało również pokonać most o długości
30 m. „Dzięki pomocy specjalistów z firmy Goldhofer mogliśmy rozłożyć ciężar
koparki 2800 XPC na całej kombinacji,
osiągając równomierne obciążenie na całej długości platformy i odbyć podróż
zgodnie z planem” – tak z dumą o całym
zadaniu mówił Carlos Eduardo Alfonso,
odpowiadający w Transportes Montejo za
przygotowanie całej operacji.

Goud Transport i zabytkowa
lokomotywa Whitcomb
W listopadzie ub. r. pod czujnym okiem
lokalnych mediów i zaproszonych sponsorów miała miejsce wyjątkowa operacja transportowa polegająca na przewiezieniu spalinowej lokomotywy Whitcomb
z 1944 r., którą zbudowano dla armii
amerykańskiej. Pojazd został przetransportowany z Antwerpii do muzeum Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) w miejsco-
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wości Goes. Realizacji tego zadania podjęła się holenderska firma Goud Transport B.V z Waarde. Ważącą 45 t lokomotywę załadowano na zestaw składający
się z 4-osiowego ciągnika Scania P450
oraz 4-osiowej niskopodwoziowej naczepy Nooteboom Euro 86-14IFP z 1-osiowym wózkiem typu interdolly. Na pokładzie naczepy i jej rampach najazdowych
zamocowano fragmenty torów kolejowych, dzięki czemu rozładunek lokomotywy w Goes odbył się bez użycia ciężkiego żurawia. Obniżyło to znacznie koszt
całej operacji.
Na świecie istnieje obecnie prawdopodobnie jedynie 10 lokomotyw Whitcomb, z czego 6 z nich znajduje się w muzeach. Jedyny eksponat na terenie Europy
to właśnie lokomotywa przewieziona do
muzeum SGB w Goes. W czasie wojny
zbudowano w Stanach Zjednoczonych
168 lokomotyw Whitcomb, które po inwazji alianckiej zostały przewiezione do
Francji. Tam obsługiwały pociągi z dostawami dla walczącego wojska. Konstrukcja lokomotywy Whitcomb jest naprawdę
bardzo prosta, przód i tył są identyczne,
pojazd napędzany jest przez 2 silniki
Diesla. Wszystkie układy są zdublowane,
ponieważ pojazd miał operować w strefie działań wojennych, nawet gdyby 1
z silników lub układów kierowniczych
uległ awarii. Większość amerykańskiego
sprzętu wojskowego, który po wojnie został pozostawiony w Europie, zezłomo-

www.lampyostrzegawcze.pl

wano, na szczęście niektóre z lokomotyw
Whitcomb uniknęły tego losu – uznano
je najprawdopodobniej za zbyt przydatne
i wartościowe. Koleje Holenderskie NS
kupiły 20 z nich, jednak zezłomowano je
ostatecznie w latach 60.
Muzeum Stoomtrein Goes-Borsele
(SGB) od dłuższego czasu poszukiwało
takiej lokomotywy i wreszcie odnaleziono jedną na terenie USA. Została ona

© Nooteboom
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W USA lokomotywa Whitcomb jeszcze w 2007 r. była
wykorzystywana przez Lehigh
Cement Company w Mason
City, Iowa; stamtąd przewieziono ją do portu w Milwaukee
i wysłano do Antwerpii

© Nooteboom

W porcie w Antwerpii ważącą 45 t
lokomotywę Whitcomb załadowano
na zestaw składający się z 4-osiowego
ciągnika Scania P450 oraz 4-osiowej
niskopodwoziowej naczepy Nooteboom
Euro 86-14IFP z 1-osiowym wózkiem
typu interdolly

reklama
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Hiszpańska firma
Navantia S.A. wzbogaciła
swoją flotę o 9 modułów
typu MSPE 48 t oraz 2 moduły napędowe (tzw. power
pack) z nowymi silnikami
Scania o mocy 500 KM
(368 kW) każdy – w sumie
nowe moduły Cometto
MSPE 48 t mają łącznie
46 linii osiowych

po wojnie odesłana do USA i do 2007 r.
była wykorzystywana przez Lehigh Cement Company w Mason City, Iowa. To
całkiem nieźle, jak na pojazd, który został zaprojektowany na 4–5-letni okres
eksploatacji. Lehigh Cement Company
zdecydowała się zachować pojazd dla
przyszłych pokoleń i przekazać go SGB.
W Goes lokomotywa Whitcomb zostanie
odrestaurowana, przywrócony zostanie
jej wygląd z okresu wojny. Oryginalne
silniki w międzyczasie zastąpiono dwoma
6-cylindrowymi sinikami Cummins. Zrządzeniem losu zachowały się oryginalne
silniki, odnaleziono również wózki jezdne. Muzeum zamierza odrestaurować
lokomotywę dla uczczenia 75. rocznicy
wyzwolenia. Muzeum kolejnictwa może
zrealizować to zadanie dzięki zebranym
w zbiórce publicznej funduszom i pomocy sponsorów.

Cometto dostarcza 46 linii
osiowych MSPE
Hiszpańska firma Navantia S.A. otrzymała pod koniec ubiegłego roku 9 samobieżnych modułów transportowych Cometto MSPE 48 t. W sumie jest to zestaw
transportowy o imponującej liczbie 46 linii osiowych, zdolny radzić sobie z najtrudniejszymi zadaniami transportowymi.
Zakres dostawy obejmował 5 modułów 6-osiowych typu MSPE MSPE
6/4/2,43 48 t, 4 moduły 4-osiowe MSPE
4/2/2,43 48 t oraz dwa moduły napędowe (tzw. power pack) z nowymi silnikami
Scania o mocy 500 KM (368 kW) każdy.
Oprócz olbrzymiej ładowności ten samo-
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Moduły Cometto MSPE 48 t stanowią idealny kompromis w zakresie rozmiarów
platformy ładunkowej, osiągów pod obciążeniem i kosztu inwestycji; pojedynczy
6-osiowy moduł MSPE może osiągać maksymalną masę 288 t

bieżny zestaw transportowy ma wszechstronne możliwości konfiguracji i ponadprzeciętną manewrowość. Moduły MSPE
48 t stanowią idealny kompromis w zakresie rozmiarów platformy ładunkowej,
osiągów pod obciążeniem i kosztu inwestycji. Pojedynczy 6-osiowy moduł MSPE
może osiągać maksymalną masę 288 t.
„Navantia to jeden z głównych graczy działających w zakresie projektowania i konstrukcji nowoczesnych jednostek
pływających przeznaczonych zarówno
dla wojska, jak i odbiorców cywilnych na
całym świecie. Moduły MSPE pozwalają
firmie Navantia na uzyskanie typowej dla
takich jednostek transportowych wymienności konfiguracyjnej i możliwości rozszerzenia systemu w celu zaadaptowania
go do obecnych i przyszłych zadań transportowych naszego klienta” – wyjaśnia
Alessandro Giordano z Cometto.
Zdaniem Simone Ricca, menedżera
produktu w Cometto, elastyczność modułów Cometto pozwala na przygotowanie
specjalistycznych rozwiązań transportowych, także w odniesieniu do wykorzystywanego ogumienia. Moduły, zgodnie
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z zamówieniem, wyposażone są w opony
pełne pozwalające na uzyskanie maksymalnej ładowności i doskonałych współczynników bezpieczeństwa.
Dwa 500-konne power packi wyposażono w nowe silniki Scania – pierwsze,
jakie zostały dostarczone po zawarciu
w ubiegłym roku partnerskiej umowy
pomiędzy firmami Cometto i Scania.
Każdy z modułów napędowych ma niezbędne wyposażenie pozwalające na
łączenie z platformami transportowymi
oraz zdalne sterowanie ich ruchem. Daje
to klientowi możliwość tworzenia platform o dowolnych rozmiarach i kształcie,
zgodnie z wymaganiami narzucanymi
przez przewożony ładunek.
Navantia odbiorcom na całym świecie dostarcza gotowe do eksploatacji jednostki pływające oraz wymagane wsparcie w całym okresie ich użytkowania.
Firma realizowała projekty morskie w ponad 19 krajach i obecnie ma swoje przedstawicielstwa zagraniczne w Australii,
Katarze, Indiach, Turcji i Brazylii.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Opona
to dziś za mało
O zmianach w polskiej branży transportowej, rozwoju mobilności
i innowacjach technologicznych rozmawiamy z Jackiem Młodawskim, Fleet
and Retail Business Managerem, i Krzysztofem Otrząskiem, Drive Solution
Managerem w dziale Opon Użytkowych Continental Opony Polska.

„Samochody Specjalne”: Jak rynek nowych technologii zmienia polski transport i czy polskie floty działają jeszcze
w sposób, nazwijmy to, tradycyjny?
Jacek Młodawski: Należałoby zacząć od
tego, że w Polsce mamy bardzo dużo
firm transportowych, które są jednoosobowymi działalnościami. To zdecydowana większość, która funkcjonuje
w kooperacji z większymi przewoźnikami, dysponującymi swoją spedycją.
Dzieje się tak dlatego, gdyż brakuje na
naszym rynku kierowców. W takiej sytuacji mniejsze firmy transportowe działają jako podwykonawcy większych flot.
Ostatnio w pewnym piśmie branżowym
przeczytałem, że w Polsce brakuje około
100 tysięcy kierowców. Starsi kierowcy

odchodzą na emeryturę, a młodsze pokolenie nie jest zainteresowane tym rodzajem pracy, w której tygodniami jest
się poza domem.
Optymalizacja procesu transportowego
to coś, co wyróżnia firmę przewozową
i sprawia, że może być ona pół kroku
przed konkurencją. Sprzedaż samego
produktu – opon liczy się przede wszystkim w małych firmach, gdyż tam ze
względu na presję kosztową przysłowiowa złotówka jest oglądana dwa razy.
Często bywa też tak, że klient jest przekonany o zaletach produktu premium, takich jak dłuższe przebiegi, niższe zużycie
paliwa czy możliwość odzysku karkasu,
i chciałby taką oponę kupić, ale go na nią
nie stać. Niepewność dotycząca przy-

szłości prowadzonej przez niego działalności jest na tyle duża, że nie decyduje
się na długofalowe inwestycje i w przypadku opon wybiera tanie opony często
nienajlepszej jakości. Dla takich przewoźników ważne jest to, co dziś, tu i teraz, bo nie wiedzą, jak będzie wyglądał
ich biznes za miesiąc czy dwa.
Krzysztof Otrząsek: Ze względu na sytuację rynkową dostajemy zapytania od
firm, które szukają podwykonawców.
Takie firmy szukają sposobów, by tych
mniejszych przewoźników przyciągnąć,
zdobyć ich lojalność. Do tego celu często
używają kart paliwowych, pakietów ubezpieczeń. W ten sposób doposażają małe
floty w dodatkowe narzędzia, przez co
te stają się bardziej atrakcyjne. To przy-
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nosi korzyści obu stronom. Mali przewoźnicy zyskują dostęp do nowych zleceń,
a firma obsługująca duże zamówienia
ma podwykonawców.
Czyli sprzedaż opon premium na rynku
wymiany to trudna sprawa?
Jacek Młodawski: Sprzedaż jakichkolwiek produktów premium to trudna sprawa. To pewnie dotyczy wszystkich branż
– luksusowe rzeczy sprzedaje się w sztukach. I tak też jest z oponami, choć oczywiście nie są to pojedyncze sztuki. Ci,
którzy mocno liczą koszty związane z użytkowaniem opon, analizują nie tylko wartość zakupu każdej opony, ale także jej
uzysk i oszczędności paliwowe. Wystarczy popatrzeć na największe floty – one
nie używają najtańszych marek. Korzystają z opon premium w różnych konfiguracjach, po wcześniejszym przetestowaniu wielu opcji i rozwiązań.
Zostawmy oponę jako produkt, bo ona
staje się coraz lepsza. Konkurencja na
rynku oponiarskim dotyczy usług dodanych? O co toczy się ona w największym zakresie?
Jacek Młodawski: Patrząc z perspektywy większych przewoźników, sama
opona to dziś za mało. Dlatego oferujemy
cały pakiet usług dodanych, które klient
może otrzymać, decydując się na zakup
opon marki premium. W kontekście usług
serwisowych wszystko zależy też od specyfiki działalności firmy – te duże mają
własne zaplecze serwisowe. Jednak część
z nich nie może go wykorzystać w 100%,
ponieważ samochody firmowe wykonują
np. przewozy kabotażowe na terenie Europy i w Polsce pojawiają się tylko raz
w roku, by zrobić przegląd techniczny.
Stąd też tego typu samochody wymagają permanentnej obsługi poza siedzibą firmy.
Wielu klientów woli też oddać obsługę
floty podmiotom świadczącym takie
usługi, by mieć czas na zajęcie się innymi
rzeczami. I to jest dość częsty przypadek
– klienci korzystają z naszych rozwiązań,
zlecają obsługę swoich samochodów naszym partnerom serwisowym. Jest to
szczególnie istotne w przypadku obsługi
zagranicznej – dzięki wynegocjowanym
stawkom za usługi serwisowe nasi klienci
mogą oszacować koszty, jakie poniosą.
Żeby to działało, klient musi mieć podpisany kontrakt serwisowy?

Jacek Młodawski

,
Fleet and Retail Business Manager
w dziale Opon Użytkowych
Continental Opony Polska

Patrząc z perspektywy większych przewoźników, sama
opona to dziś za mało. Dlatego
oferujemy cały pakiet usług dodanych, które klient może otrzymać, decydując się na zakup
opon marki premium.

Jacek Młodawski: Dzięki kontraktowi
serwisowemu klient ma dostęp do bazy
online i widzi dokładnie kiedy, jaki pojazd i gdzie był obsługiwany, co zostało
zrobione, jaką oponę mu założono, jakie
jest jej ciśnienie, jaką ma głębokość bieżnika. Dostęp do tych danych może mieć
w każdym momencie, są one przejrzyste,
transparentne. Dzięki nim klient może
np. oszacować przebieg opony lub dostać
te informacje od nas. W czasach presji
kosztowej i dużego nacisku na terminowość dostaw jakakolwiek awaria opony
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na drodze jest sporym kłopotem, więc
podpisanie umowy serwisowej umożliwia skorzystanie z pomocy sieci europejskich partnerów, którzy w czasie awarii pomogą, przywrócą mobilność i pojazd
będzie mógł ruszyć dalej.
Continental idzie jednak krok dalej – na
życzenie klienta możemy zamontować
w samochodzie czujniki monitorujące
ciśnienie i temperaturę. Informacje na
ten temat przekazywane są kierowcy
lub osobie zarządzającej flotą, wyświetlane na urządzeniach mobilnych. Dzięki
temu możemy przeciwdziałać awarii, bo
w przypadku spadku ciśnienia kierowca
zostaje powiadomiony, może zatrzymać
pojazd, co nie doprowadzi do zniszczenia opony. W takiej sytuacji czas obsługi
będzie również krótszy.
Czyli technologia stale się rozwija?
Krzysztof Otrząsek: Continental reprezentuje w tej dziedzinie zintegrowane
podejście, składające się z trzech filarów.
Pierwszym z nich jest nasz fizyczny produkt, czyli opona, drugim to, co dzieje
się między nami a flotą, czyli fizyczne
usługi związane z oponami, np. usługi
Conti360°. Trzecim filarem w tym zintegrowanym podejściu są usługi związane z obsługą danych.
Można zatem powiedzieć, że każdy z tych
pojedynczych elementów nas nie wyróżnia, bo inni producenci też sprzedają
opony i usługi oraz dostarczają dane cyfrowe na ich temat. Nasza przewaga polega na tym, że to Continental wszystko
integruje, tzn. my dostarczamy wszystkie elementy – i opony, i czujniki, i usługi
fizyczne. My jesteśmy również administratorem, który może najwięcej z pozyskanych danych wyciągnąć. Nie współpracujemy z żadną inną firmą, która by nam
coś dostarczała. To my jesteśmy twórcą
całego rozwiązania, my za nie ręczymy,
bierzemy za nie odpowiedzialność. Stąd
korzyść dla klienta jest maksymalna.
Jacek Młodawski: Moglibyśmy podpisać umowę z kilkoma dostawcami, ale
może się zdarzyć, że niektóre urządzenia nie są ze sobą kompatybilne. Continental stawia na kompleksowe działanie.
Jak to się wpisuje w filozofię one-stop
shopping?
Krzysztof Otrząsek: Dążymy do tego,
żeby klient miał jedną osobę do kontaktu, wszystko załatwiał w jednym miejscu. W zależności od tego, jaki model wy-
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bierze klient, czy będzie chciał część
kontroli nad flotą powierzyć nam i mieć
święty spokój, czy też będzie chciał mieć
tę kontrolę w większym stopniu po swojej stronie, jesteśmy w stanie się do tego
dostosować. Ponownie podkreślę, że zapewniamy klientowi stały i pełny dostęp do danych na temat pojazdu i opon.
Dzięki temu może on skorzystać z naszych sugestii dotyczących zarządzania
oponami, ale może też mieć pełną kontrolę nad tym, jeśli zechce.

Krzysztof Otrząsek,
W jaką stronę zmierza Continental, jeśli
chodzi o cyfryzację, usługi dodane?
Krzysztof Otrząsek: Pomysłów mamy
dużo, ale to, co odróżnia strefę cyfrową
od produkcji opon, to inny sposób wdrażania produktu na rynek. Produkcja opon
trwa, angażuje klientów – nasi klienci
uczestniczą w produkcji nowych opon,
oni kształtują produkt. Natomiast w przypadku nowinek cyfrowych podejście Continental jest bliższe działaniu start-upów,
czyli staramy się na początek dostarczyć produkt, który będzie sam w sobie
wartością, będzie działał bardzo sprawnie, ale nie w 100% swoich możliwości.
Dlatego wprowadziliśmy na rynek nasz
system pomiaru ciśnienia i temperatury.
Wiedzieliśmy, że dzięki niemu klienci
mogą już dużo zaoszczędzić i mogliśmy
dostarczyć go szybko. Dla nas kluczowe
jest to, by być jak najbliżej klienta. To
rynek decyduje o tym, co będzie dla
niego istotne.
W tej chwili na naszej giełdzie nowych
idei jest około 250 pomysłów. Są to rzeczy zgłaszane przez nasz dział badawczo-rozwojowy, handlowców, produkt
menedżerów, klientów. Co jakiś czas
wybieramy jakiś pomysł z tej listy i jest
nim ten pomysł, o który pytało najwięcej osób i był to dla nich istotny parametr. Takie pomysły decydujemy się
wdrażać.
Jaki jest próg wejścia zakupu nowych
rozwiązań cyfrowych?
Krzysztof Otrząsek: Ważna jest tu kwestia świadomości osoby zarządzającej flotą
i tego, co chce osiągnąć, by to rozwiązanie przyjąć. Oczywiście pewne rozwiązania w przypadku większego parku
maszynowego są łatwiej dostępne. Dlatego usilnie aktualnie pracujemy nad
obniżeniem progu wejścia naszego systemu – zminimalizowaniem opłaty płatnej z góry, by była jak najmniejsza. Wtedy

Drive Solution Manager
w dziale Opon Użytkowych
Continental Opony Polska

Continental reprezentuje w tej
dziedzinie zintegrowane podejście, składające się z trzech filarów. Pierwszym z nich jest nasz
fizyczny produkt, czyli opona,
drugim to, co dzieje się między
nami a flotą, czyli fizyczne
usługi związane z oponami,
np. usługi Conti360°. Trzecim
filarem w tym zintegrowanym
podejściu są usługi związane
z obsługą danych.

czy klient będzie miał 3, 30 czy 300 pojazdów, przestaje mieć znaczenie. Bo
w chwili, gdy operator floty zaczyna myśleć o TCO czy o koszcie za przejechany
1 km, to nie ma znaczenia.
Jacek Młodawski: Można powiedzieć,
że jeśli system kosztuje X, to kwotę tę
należy przemnożyć przez liczbę pojazdów
we flocie. Plusem tego rozwiązania jest
to, że nasz system można zdemontować
i przełożyć do innego pojazdu. Nie jest
on produktem jednorazowego użytku.
To nie jest coś, co nie przynosi dochodów.

Jednym z kierunków rozwoju branży
transportowej jest up-time i proaktywna
obsługa serwisowa…
Krzysztof Otrząsek: Cała ścieżka naszego
działania ma wyglądać tak, że nie tylko
monitorujemy to, co się dzieje z oponą,
nie tylko stawiamy na algorytmy predykcyjne lub zdarzenie losowe, ale proponujemy gotowe rozwiązanie. Jeśli klient
ma z nami podpisaną umowę serwisową,
to może być tak, że wraz z informacją
o awarii – oczywiście jeśli sobie tego
życzy – dostanie od razu informację o konkretnym serwisie, do którego może skierować kierowcę lub jeśli to niemożliwe,
możemy do niego wysłać serwis mobilny. Docelowo ma to tak wyglądać, że
dane cyfrowe będą wykorzystane dokładnie w tym czasie i dokładnie w tym miejscu, kiedy są potrzebne usługi fizyczne.
Końcowym etapem usługi będzie możliwość zaproponowania klientowi działań
optymalizujących proces transportowy.
Czy rynek dojrzewa do tej sytuacji, żeby
oponę wypożyczyć, rozliczać za każdy
przejechany kilometr?
Jacek Młodawski: Podpisujemy takie
kontrakty, to zaczyna działać. Klient płaci
za przejechanie 1 km. Nie interesuje go
w zasadzie nic więcej. W umowie zawieramy informacje na temat minimalnej głębokości bieżnika, po której następuje wymiana opony. Kwartalnie
sprawdzamy głębokość bieżnika i na tej
podstawie oceniamy zużycie opony. Gdy
zbliża się czas wymiany, informujemy
o tym klienta.
Z punktu widzenia klienta nieistotny
jest przebieg opon – czy opona zrobi
100 tys. km czy 200 tys. km, płaci on
ustaloną stawkę za przejechany kilometr. Przed podjęciem decyzji klient
nie musi też testować wielu marek opon,
by znaleźć najlepszy produkt dla siebie.
Poza tym cała część obsługowa jest zdjęta z jego głowy. Oprócz tego ma stałe
koszty, które jest w stanie oszacować.
Jeśli ma 100 pojazdów, które w miesiącu robią 10 tys. km i za przejechany
kilometr płaci kwotę X, to wie, ile będą
go wynosić miesięczne koszty.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Continental
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Prestiżowy zestaw,
czyli Scania S500
z naczepą STAS
Arkadiusz Gawron
Zarówno ciągnik, jak i naczepa należą do
pojazdów grupy premium. Dzięki uprzejmości
Scania Polska mogliśmy przeprowadzić test
długodystansowy ciągnika siodłowego Scania
S500. Do testu firma PTM Polska udostępniła
nam także naczepę marki STAS. Oba pojazdy
odkryły przed nami swoje walory.
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azwyczaj samochody Scania trafiają do nas na krótkie jazdy prezentacyjne – trudno nawet mówić
o ich teście. Tym razem udostępniono
nam ciągnik Scanii S500 A4×2 na kilka
dni i mogliśmy go sprawdzić w warunkach realnej pracy. Pojazd miał płaską
podłogę kabiny, wysoki dach i 500-konny
silnik DC13 155 L01. Układ napędowy
tworzyła zautomatyzowana 12-przełożeniowa skrzynia biegów GRS905R, uzupełniona retarderem R4100D. Przednia oś zawieszona była na resorach parabolicznych,
a tylna na miechach pneumatycznych.
Z kolei naczepa z ruchomą podłogą
STAS MF92 Aerodynamic S300ZX o pojemności 92 m3 została udostępniona
nam przez polską firmę PTM Polska,
która jest wyłącznym przedstawicielem
tej marki na naszym rynku.
Naczepa ta (do transportu długodystansowego) o obniżonej masie własnej
(dzięki aluminiowej konstrukcji) i z pakietem aerodynamicznym miała następujące wymiary: długość 13,6 m, szerokość 2,55 m, wysokość 4 m, wysokość burt
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Łatwy serwis, dobra ergonomia

Dolna leżanka
po rozsunięciu
ma szerokość 1 m.
Śpi się na niej
bardzo wygodnie
i nie brakuje
miejsca

Liczba schowków,
szuflad, półek,
a także źródeł prądu
i punktów podłączenia różnych urządzeń
jest naprawdę imponująca. Widać także
pedały regulacji
wzdłużnej foteli

2,85 m. Podwozie resorowane pneumatycznie oparte na osiach SAF, z monitorowaniem ciśnienia w ogumieniu.

Przestrzeń życiowa kierowcy
Kabinę wykonano z bardzo dobrych
materiałów i z dużą starannością. Dołożono wiele starań, aby zapewnić optymalne oświetlenie kabiny – zamontowano różne punkty świetlne świecące
z różną intensywnością. Praktycznie nie
ma miejsca, które pozostaje niedoświetlone, biorąc pod uwagę zarówno schowki
nad szybą przednią, boczne luki bagażowe, jak i obie leżanki.
Nowa kabina Scanii jest bardzo praktyczna. Zadbano o to, aby każdy element wyposażenia komponował się z całością i poza swoją użytecznością, której
nie sposób wszystkim schowkom, szufladom, półkom i wnękom odmówić, był
także atrakcyjny wizualnie. W kabinie nowej Scanii bez problemu można pomieścić wszystkie rzeczy potrzebne podczas
kilkutygodniowego wyjazdu w trasę.
Dolna leżanka jest rozsuwana na
szerokość 1 m, tworząc naprawdę duże
„łóżko”. Materace mają średnią twar-

dość i dobrze podpierają ciało podczas
snu. Nie brakuje wokół nich schowków,
do których można odłożyć gazetę czy
książkę, nie ma także konieczności wstawania z dolnej leżanki, aby uruchomić
różne funkcje – są one dostępne na pilocie. Leżąc na górnej leżance, bez problemu można podładować telefon, bo
nawet tam zainstalowano gniazdo zapalniczki. Źródeł prądu nie brakuje też
w innych miejscach kabiny.
Niedocenionym początkowo przeze
mnie rozwiązaniem było wyprowadzenie
regulacji wzdłużnej foteli na boki ich podstaw w postaci pedałów. W zamyśle konstruktorów miało to ułatwić przesuwanie
ich, kiedy operuje się wewnątrz kabiny,
np. przy rozkładaniu leżanki. W praktyce
okazało się to bardzo wygodne także
wtedy, gdy siedzi się na fotelu.
Kabina ma bardzo dobry system przewietrzania, schładzania i ogrzewania
wnętrza, co jest wynikiem przemyślanego umieszczenia zarówno kratek nadmuchowych, jak i dobrej wydajności
klimatyzacji standardowej i postojowej.
Ta ostatnia pracuje w oparciu o dodatkowy kompresor napędzany elektrycznie,
a nie zasobnik zimna.

Każdy, kto serwisuje pojazdy ciężarowe, doceni niczym nieskrępowany dostęp do wszystkich mechanizmów znajdujących się na przedniej ścianie pojazdu.
Wszystkie bowiem elementy osłaniające,
czyli maska, narożniki i stopień między
reflektorami, dają się otworzyć bez użycia narzędzi, nie utrudniając napraw.
Pod kabiną jest inaczej, ale nie gorzej.
Kabina uchyla się bez nadkoli, a one
przeszkadzają przy dostępie do silnika.
Na szczęście ich demontaż jest szybki
i prosty dzięki temu, że są przymocowane do podwozia, a nie do kabiny, lepiej pełnią swoją funkcję, szczelniej okrywając koła.
Kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości umieszczony między cyferblatami prędkościomierza i obrotomierza przedstawia mnóstwo informacji,
a mimo to jego obsługa jest intuicyjna
i czytelna. Menu wyświetlacza jest zorganizowane w dwóch kierunkach: głównym poziomym, znajdującym się u góry
i podzielonym na 4 podstawowe grupy
oraz pionowym, przedstawiającym poszczególne okna w danej grupie. Takie
zorganizowanie wyświetlacza pozwala
jednoznacznie i szybko odnaleźć się
w naprawdę obszernym menu i wyświetlić interesujące nas dane bez konieczności „uczenia” się go na pamięć. W całym bogactwie informacji zawartych na
wyświetlaczu brakuje jednak przewidywanego zasięgu pojazdu na posiadanej
ilości paliwa. Ten parametr pozwoliłby
lepiej rozplanować miejsca tankowań.
Wszelkie przełączniki pogrupowano, np.
tych związanych z oświetleniem zewnętrznym należy szukać na drzwiach
po lewej stronie miejsca kierowcy. Niezrozumiały dla mnie wyjątek stanowi
przełącznik świateł awaryjnych, który
umieszczono w grupie przełączników
podświetlenia zestawu wskaźników i deski rozdzielczej.

Wrażenia z jazdy
Nowa Scania ma zdecydowanie bardziej miękko zestrojone zawieszenie
przedniej osi oraz kabiny, dzięki temu poprawiono komfort jazdy na drogach o gorszej nawierzchni. Nie pogorszyło to jednak prowadzenia, które pozostało pewne
i precyzyjne. Dzięki regulowanej w dużym zakresie kolumnie kierownicy można
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Łatwość dostępu do różnych podzespołów jest ważna dla serwisu i skraca
czas naprawy, a więc i koszty

przyjąć bardzo wygodną pozycję do jazdy.
W nowej ciężarówce Scania jest także ciszej niż w poprzednim modelu.
Pod płaską podłogą pracowała dobrze
już znana jednostka napędowa, która
sprawdziła się w starszych pojazdach
Scanii. Cechują ją duża elastyczność,
wysoka moc i niski „apetyt” na paliwo.
Silnik dysponuje mocą, która jest wystarczająca do jazdy z pełnym obciążeniem na terenach wypłaszczonych i ze
średnimi wzniesieniami, na jakich odbywał się test, zapewniając dobrą dynamikę jazdy. Dzięki dużej elastyczności
silnika zautomatyzowana skrzynia biegów utrzymuje wysokie przełożenia nawet wówczas, gdy prędkość obrotowa
silnika spadnie poniżej 1000 obr/min –
sprzyja to ekonomicznej jeździe. Mnie
osobiście najlepiej jechało się w standardowym trybie algorytmu zmiany biegów. Nie „przeciąga” on przy przyspieszaniu na biegach do wysokich obrotów
silnika (co nie sprzyja oszczędności), jak
dzieje się to w trybie „Power”, nie próbuje także utrzymywać wysokich przełożeń i wykorzystywać nadmiernie energii
kinetycznej do jazdy ze wzniesień, co
niestety obniża średnią prędkość jazdy,
jak to ma miejsce w trybie eco.

„Ruchoma podłoga”
na dalekie trasy
Dzięki temu, że nadwozie nie jest
wychylane jak w wywrotce, rama może
być lżejsza, nadwozie jest częściowo
konstrukcją samonośną. Nie zmienia się
także wysokość środka ciężkości, co ma
duże znaczenie dla zachowania stabil-

Zestaw aerodynamiczny OptiFlow
Side Wings firmy
Wabco nie ogranicza dostępu do żadnych mechanizmów naczepy

ności podczas wyładunku. W praktyce
naczepy z ruchomą podłogą są pewnego
rodzaju wywrotkami i należą do pojazdów samowyładowczych. Dach zamykany plandeką umożliwia załadunek od
góry, a szczelność sprzyja przewożeniu
ładunków sypkich, jednak o niskim wskaźniku ścieralności (tzw. miękkie materiały), tj. zboża, trociny, zrębki, płody
rolne, złom, odpady itd. „Agresywność”
przewożonego materiału ma kluczowe
znaczenie dla trwałości ruchomej podłogi,
która jest dość delikatnym mechanizmem
ze względu na swoją konstrukcję.
Ruchoma podłoga sprawdza się także
w transporcie ładunków spaletyzowanych i właśnie w takim „trybie” testowaliśmy naczepę STAS MF 92. Pomimo
braku otwieranych ścian opróżnienie lub
zapełnienie całej ładowni nie zajmuje
więcej czasu, niż te same operacje przeprowadzone w naczepie kurtynowej.
Podczas rozładunku, nim wózek widłowy
„obróci” ze zdjętą paletą do magazynu
i z powrotem, kolejna paleta jest już gotowa do podjęcia z ładowni. Nawet podczas obsługi takiej naczepy przez 2 wózki
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widłowe ruchoma podłoga nadąża z podaniem lub wciągnięciem towaru. Kolejną zaletą jest brak konieczności zabezpieczania ładunku pasami, w czym
pomagają sztywne ściany, choć na całej
długości naczepy przy podłodze są uchwyty mocujące.

Wrażenia z eksploatacji
Z tego względu, że testowany STAS
MF 92 S300ZX przewidziany został do
przewożenia raczej ładunków objętościowych, ma nieco większą długość całkowitą niż standardowa naczepa (13,6 m),
a co za tym idzie za kabiną ciągnika jest
bardzo ciasno. Warto o tym pamiętać
przy manewrowaniu na nierównym placu,
gdzie dochodzi do dużych wykrzyżowań
zestawu, by nic nie uszkodzić. Przy tak
niewielkiej ilości miejsca za kabiną nieco
bardziej korpulentni kierowcy mogą mieć
problemy z podpięciem i odpięciem przewodów oraz z wejściem na wysoko zawieszony podest przeznaczony do obsługi
rolowanej plandeki na „dachu” naczepy.
STAS zastosował nowatorski system jej
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wach której konkretna naczepa jeździ.
Osłonięcie boków podwozia naczepy panelami ma także obniżyć niebezpieczeństwo wjechania innych pojazdów pod naczepę. Moje jedyne zastrzeżenia wobec
tego pakietu dotyczą jego jakości wykonania. Wątpię, czy po paru latach eksploatacji wszystkie panele, a w szczególności te najczęściej otwierane, będą
nadal w dobrym stanie i prawidłowo
będą się zamykać.
Testowanego STAS-a wyposażono
także w komputer pokładowy Wabco
Smart Board oraz w system telematyczny Transics, który nie tylko pozwala monitorować pozycję naczepy, ale i weryfikować jej stan.

Podsumowanie

Niewielka ilość miejsca za kabiną jest konsekwencją zwiększenia długości
naczepy (14 m). Widoczna jest dźwignia napinania opończy systemu fast click

napinania o nazwie fast click. Obywa
się on bez użycia gum naciągających na
bokach nadwozia. Boczny koniec plandeki jest usztywniony na całej długości
i ma kształt listwy. Napięcie polega na
założeniu tego usztywnionego końca
plandeki w podłużny rant na górnej krawędzi lewej burty, obracając listwę o ponad 180° wzdłuż jej podłużnej osi. W taki
sposób siła sprężystości opończy napina
stale listwę w tej pozycji, nie pozwalając się jej odwinąć. System jest prosty
i skuteczny, ale samo napięcie, czyli obrócenie listwy na końcu plandeki długim
ramieniem jest trochę problematyczne,
zwłaszcza kiedy trzeba na wysokości niemalże 4 m wychylić się daleko poza obrys

boczny pojazdu. System fast click według
producenta jest bezpieczny, oprócz tego
można zaproponować zapinanie na pasy,
dach hydrauliczny całościowy, połówkowy, fliptop oraz overquick.
Aerodynamiczne osłony boczne optymalizujące opór powietrza OptiFlow,
w który testowana naczepa STAS została
wyposażona, dostarczyła firma Wabco.
Pakiet osłon ma zmniejszyć zużycie paliwa (jak podaje firma Wabco, nawet do
1,5 l/100 km przy prędkości 80 km/h),
a co za tym idzie niższą emisję CO2. Dodatkową zaletą jest mniejszy stopień zabrudzenia całej naczepy, w tym także jej
świateł, oraz poprawa wyglądu, a więc
w pewnym sensie prestiżu firmy, w bar-

Przemyślana, komfortowa kabina, solidne wykonanie oraz wysokie parametry
użytkowe podparte mocnym i oszczędnym silnikiem tworzą ze Scanii ciągnik
godny polecenia. Wykryte niedociągnięcia nie są w stanie wpłynąć negatywnie
na ogólnie bardzo pozytywny odbiór nowej generacji Scanii z kabiną S.
Naczepa STAS to pojazd z „półki” premium – bardzo dobre materiały oraz jakość wykonania przekładają się na wysoką
ogólną trwałość popartą opinią użytkowników. Jeśli ktoś szuka naczepy na
miarę jego potrzeb z niskim TCO, to jest
to propozycja warta rozpatrzenia.

Zdjęcia: © A. Gawron

reklama
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KH-kipper: 20 lat
wyważonego wzrostu
Uroczysta celebracja 20-lecia KH-kipper to idealna okazja, aby porozmawiać o historii
i teraźniejszości z najważniejszymi osobami w firmie, czyli Konstantym Kamionką –
jej założycielem, wieloletnim prezesem, a obecnie doradcą zarządu, oraz jego synem
Andrzejem Kamionką – obecnym prezesem zarządu.

„Samochody Specjalne”: Firma KH-kipper jest niekwestionowanym polskim
liderem w segmencie specjalistycznych
zabudów na podwoziach samochodów
ciężarowych. Jak dochodzi się do takiej
pozycji?
Konstanty Kamionka: Z mojego punktu
widzenia najważniejsze są codzienna praca i reagowanie na sygnały z zewnątrz
oraz stabilna sytuacja finansowa firmy.
Właściwe podejście do klienta, jego „dopieszczanie”, to jest jeden z elementów
filozofii każdej firmy, która chce mieć
dobre perspektywy na przyszłość. U nas
wszyscy muszą być skoncentrowani na
kliencie: i konstruktorzy, i sprzedawcy,
po to, aby go dobrze obsłużyć. On musi
być zadowolony, żeby chciał przyjść jeszcze raz. Im będzie więcej takich klientów,
tym łatwiej o dobrą sytuację finansową.
Można mieć piękny zakład, piękny produkt,
ale jeśli nie ma klientów, to wszystko jest
nic nie warte.
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Trzeba też mieć jakiś horyzont, do którego się dąży. Do tego, żeby produkty
były dobre, żeby serwis był dobry, warunki pracy, infrastruktura w zakładzie.
To jest cała masa rzeczy, które powinny
być dobre.
Podkreślę raz jeszcze: uważam, że troska
o klienta i dobra sytuacja finansowa w firmie determinują to, że można działać skutecznie i odnieść sukces rynkowy.
KH-kipper ma w swej historii kilka ważnych kamieni milowych, które świadczą
o zrównoważonym rozwoju organicznym firmy i rozwoju bazy produkcyjnej
krok po kroku.
Konstanty Kamionka: Powiedziałbym,
że w naszym przypadku rozwój bazy produkcyjnej zdeterminowany był zawsze
przez dwa czynniki. Po pierwsze, była to
liczba przyjętych zamówień, a po drugie,
sytuacja finansowa. Staramy się inwestować w infrastrukturę produkcyjną i maszyny bardzo rozsądnie. No i nie konsumujemy dywidendy, tylko inwestujemy.
Inwestycje, które staramy się robić w firmie, mają charakter przemyślany. Gdyby
to były działania nieprzemyślane, to nie
tylko można by się pozbyć z konta pieniędzy, ale również może to być niewygodny ciężar, który potem trzeba obsłużyć.
Musimy każdy nasz krok ważyć, jakbyśmy
stąpali po jakimś polu minowym, bo gospodarka i w szczególności rynek transportowy to takie pola minowe.
Andrzej Kamionka: Staramy się działać
w sposób wyważony, podejmować trafne
decyzje. Przy tak dynamicznym rynku,
jak mamy obecnie, działając zbyt ostrożnie, można stracić pojawiające się możliwości, które zwykle nie wracają. Mamy
także świadomość zmienności koniunktury i jej cykliczności.
Czy w tym wspaniałym okresie 20-letniej działalności pojawiała się jakaś duża
konieczność podejmowania ryzyka?
Konstanty Kamionka: Patrząc z perspektywy lat, nie przypominam sobie, abym
kiedykolwiek musiał podejmować decyzje,
które były bardzo ryzykowne. Nawet jak
braliśmy potężny kredyt na infrastrukturę, to nie miałem najmniejszych obaw,
wiedząc, że ten kredyt pozwoli mi zbudować halę i kupić maszyny. Nawet jeśli

Konstanty Kamionka

,
założyciel firmy, jej wieloletni
prezes, a obecnie doradca zarządu

Z mojego punktu widzenia najważniejsze są codzienna praca
i reagowanie na sygnały z zewnątrz oraz stabilna sytuacja
finansowa firmy. Właściwe
podejście do klienta, jego
„dopieszczanie”, to jest jeden
z elementów filozofii każdej
firmy, która chce mieć dobre
perspektywy na przyszłość.

w koniunkturze byłoby coś nie tak, to ponieważ te pieniądze zostały wpompowane w rozwój firmy, wiedziałem, w jaki
sposób będę mógł je zwrócić – trzeba
było sprzedawać pojazdy.
Pamiętam, że w roku 2009 zostaliśmy
z dużą liczbą niesprzedanych wywrotek, po kieszeni biły nas opcje walutowe, napływ euro do kasy drastycznie
zmalał. Musieliśmy zredukować zatrudnienie z ponad 330 osób do 190, został
tylko trzon. To był bardzo trudny moment. Powiedziałbym, że to, co cię nie
zabije, to cię wzmocni. Przetrwanie zapewnili nam wówczas nasi klienci za-

graniczni: w Holandii, Niemczech, Rosji,
którzy zdecydowali się kupić od nas po
kilka wywrotek. W Polsce była wtedy
całkowita „plaża”. To, że mieliśmy wtedy
te przyczółki zagraniczne, sprawiło, że
staliśmy się firmą eksportową. Potem
poszerzaliśmy ten nasz eksport i obecnie
stanowi on 90% naszej produkcji.
Andrzej Kamionka: Może nie musieliśmy nigdy blefować jak w pokerze, ale
zdarzały się momenty, gdy do tej granicy
ryzyka się zbliżyliśmy i to niekoniecznie
celowo. Kryzys lat 2008–2009 dotknął
nas finansowo i organizacyjnie bardzo
mocno. Udało się obronić, ale nie było
łatwo ani przyjemnie. Kosztowało nas to
kilka milionów złotych i dużo nerwów.
Jaki był najważniejszy moment w 20-letniej historii KH-kipper?
Konstanty Kamionka: Na początku był
taki okres, że nie miałem kapitału. Po wydatkach na infrastrukturę, maszyny następuje moment, że trzeba ludziom zapłacić, a fakturuje się później. W roku
1998, może w 1999, uratowałem się
dzięki jednemu dużemu kontraktowi na
skrzynie dla armii brytyjskiej. Tam było
dużo roboty, ale dobrze to skalkulowałem
i dzięki temu wyszedłem z kredytu kupieckiego. Zostało mi po tym kontrakcie
jeszcze trochę pieniędzy na koncie – na
tyle dużo, że można było zacząć myśleć
o dalszych inwestycjach. Wcześniej nasze pierwsze dwa lata to była ciężka
praca, dużo telefonów do dostawców
i klientów, przekładanie i poganianie
płatności. Ten kontrakt spowodował, że
wypłynęliśmy na powierzchnię.
Drugim ważnym momentem, na pewno
z psychologicznego punktu widzenia dla
mnie, był zakup gruntów w roku 2001.
Przedtem inwestowałem w coś, co tak
naprawdę nie było moje. Przyszło takie
uspokojenie, że z działki, w którą tyle
włożyłem, już mnie nikt nie wyrzuci.
Ważnym momentem było również to,
gdy uzyskawszy zdolność kredytową
w roku 2007, zaczęliśmy budowę drugiej hali – ze śrutowaniem i lakierowaniem pod jednym dachem.
Andrzej Kamionka: Jak patrzę na historię firmy, to najlepiej wspominam rok
2007. Odnotowaliśmy wtedy największy
wzrost. Zarówno w sensie ilościowym,
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jak również pod względem produktowym, bo wprowadziliśmy wiele nowych
modeli, oraz rynkowym – rozpoczęliśmy
mocną ekspansję na rynkach zagranicznych. Rozbudowana została infrastruktura, ruszył nasz drugi zakład produkcyjny w Skarżysku-Kamiennej, zaczęły
porządnie działać nowe hale – śrutownia z lakiernią. Sprzyjał nam wtedy rynek
– można było rozwijać się i ilościowo, i jakościowo, były też profity, z których
mogliśmy ten wzrost bezpiecznie sfinansować. Nasze nowe produkty stały
się nowocześniejsze, lżejsze, łatwiejsze
w produkcji. Pozyskaliśmy nowe dobre
rynki zbytu.
Kiedyś byliście firmą, która goni konkurencję, a teraz jesteście producentem, który musi uciekać przed konkurentami. Co jest łatwiejsze?
Konstanty Kamionka: Byłem bardzo
zadowolony z konkurencji. Jak ja zaczynałem i nikt jeszcze nie znał firmy
KH-kipper, to w Polsce działało dwóch
zagranicznych producentów wywrotek:
Zetterbergs i Meiller i to oni nadawali
ton, ale też trzymali określony poziom.
My z naszymi produktami sytuowaliśmy
się między nimi jakościowo i cenowo, co
pozwalało generować profit. Tym samym mocna konkurencja ciągnęła nas
w górę.
Andrzej Kamionka: Dla nas obecnie
głównym konkurentem jest zdecydowanie Meiller Kipper, niezależnie czy to
jest Polska, czy to są rynki rozwinięte, np.
Europy Zachodniej, Wschód, Południe
czy Afryka. Jest to dla nas bardzo dobry,
profesjonalny konkurent. Ma odpowiedni
poziom cen, utrzymuje niezmiennie wysoką jakość, utrzymuje racjonalne ceny
produktów. Meiller nie może sobie też
pozwolić na obiecywanie czegoś, czego
nie dotrzyma w związku z terminami
czy produktami. Gorszą konkurencją są
firmy lokalne o małej skali produkcji.
Mają inny poziom kosztów, wykonują
pojazdy z tańszych materiałów, w innych standardach jakościowych, nie zawsze też dotrzymują obietnic składanych
klientom. Cenowo czasami nie możemy
z nimi konkurować, za to jakościowo na
pewno. Oczywiście zdarza nam się jakiś
faul, przecież robią to ludzie, ale jest to
marginalne i działamy, aby to szybko
naprawić. Staramy się, aby naszego
klienta to jak najmniej bolało.

Andrzej Kamionka,
prezes zarządu KH-kipper

Staramy się działać w sposób
wyważony, podejmować trafne
decyzje. Przy tak dynamicznym
rynku, jak mamy obecnie,
działając zbyt ostrożnie, można
stracić pojawiające się możliwości, które zwykle nie wracają. Mamy także świadomość
zmienności koniunktury
i jej cykliczności.

Macie Panowie plan perspektywiczny
rozwoju firmy na najbliższe lata? Jak on
wygląda?
Konstanty Kamionka: Czasami wydaje
mi się, że żyjemy z dnia na dzień i głównie reagujemy na wydarzenia bieżące...
Staramy się wzmacniać naszą pozycję
stopniowo. Tempo naszego rozwoju, jak
wspomniałem, jest zdeterminowane przez
dostępność do zdrowego kapitału.
Andrzej Kamionka: Oczywiście wizję
jakąś mamy, gdzie chcielibyśmy być za
te kilka lat, ale trudno jest przewidzieć,
jak wygląda ta droga za kolejnym zakrętem. Jedziemy rozważnie, aby nie
wypaść z trasy.
W takim razie czego byście sobie życzyli,
aby się nie wydarzyło w otoczeniu, które
jest niezależne od Was?
Andrzej Kamionka: Oczekiwałbym ogólnej stabilności biznesowej ze względu na
uwarunkowania ekonomiczne i popyt.
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Zewnętrzny wpływ na koszty jest tu najważniejszy. Równie niedobre są mocne
załamania rynku, jak i gwałtowne wzrosty. Im bardziej gwałtowny jest wzrost,
tym ostrzejsza późniejsza korekta.
U nas stabilność produkcji i sprzedaży
zapewniamy na kilka sposobów. Działamy na wielu rynkach – daje to większą
szansę, że jeśli na którymś z nich spada
popyt, to gdzie indziej sytuacja jest wciąż
dobra. Drugim czynnikiem zapewniającym nam stabilność jest produkcja na potrzeby wielu branż. Robimy i dla budowlanki – co jest podstawą, ale również dla
kopalnictwa, mamy produkty dla branży
energetycznej, komunalnej, nawet dla
branży agro czy transportu specjalnego.
No i poza tym staramy się wszystko mieć
we własnych rękach. Obejmuje to dział
konstrukcyjny i handlowy, pod względem
produkcyjnym również dążymy do tego,
aby móc jak najwięcej zrobić we własnym zakresie. Nawet to, że w przypadku
dostawców zawsze staramy się mieć alternatywę, czy będzie to stal, komponenty hydrauliczne, czy osie.
Konstanty Kamionka: Zbyt szybki wzrost
dla naszej firmy, a mówię to z własnego
doświadczenia, nie jest za dobry. Przyjmując wiele zleceń i wydłużając terminy
ich realizacji, po prostu tuczymy konkurencję, dajemy szansę rozwinięcia się
innym. Niezależnie od tego, czy to będą
producenci polscy, czy zagraniczni. Dobry
wzrost to taki, który jest dla nas akceptowalny i nie zaburza rytmu. Za długie
terminy dostaw stwarzają na rynku lukę,
w którą może wejść konkurencja. Gdy
zaś kończy się koniunktura, to nie mamy
pewności, że klienci, których odesłaliśmy, wrócą ponownie. W naszej branży
jest bardzo istotne, aby utrzymać klienta
przy sobie.
Wydaje mi się, że najbardziej by nam pomogło profesjonalne podejście do firm ze
strony rządu. Nie powinni nam przeszkadzać. Przyzwyczailiśmy się do tego,
że władza nie pomaga, ale mogliby też
nie przeszkadzać. Firmy mogą się tylko
wtedy rozwijać, gdy zostawia się w nich
pieniądze. Jeśli tak nie będzie, to będziemy dzielić biedę na wszystkich po
równo.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © KH-kipper
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Praca kierowcy coraz
bardziej niebezpieczna
Polska branża transportowa boryka się z wieloma kłopotami. Do problemów m.in.
z płacą minimalną kierowców w krajach europejskich i wysokimi karami finansowymi
w czasie kontroli drogowych dochodzą również coraz większe obawy związane
z bezpieczeństwem kierowców w czasie wykonywania ich pracy.

aport „Ryzyka w transporcie drogowym”, przygotowany przez firmę Inelo, prezentuje opinie zarówno kierowców, jak i właścicieli firm
transportowych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa kierowców zawodowych. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2017 r. metodą CATI
(właściciele firm oraz osoby zarządzające
transportem) oraz PAPI (kierowcy zawodowi). O opinię zapytano łącznie 394
osoby, w tym 265 właścicieli firm i operatorów flot oraz 129 kierowców zawodowych.

Jak wygląda rzeczywistość?
Z przeprowadzonego badania wynika, że pracownicy branży transportowej mają coraz większe obawy związane
z wykonywaną pracą przewozową. Aż
31% ankietowanych kierowców zawodowych czuje się zagrożonych w czasie
wykonywania swojej pracy. Uczucie niepokoju wzmacniane jest przez doniesienia na temat zamachów terrorystycznych.
Stąd też w trosce o swoje bezpieczeństwo pracownicy branży transportowej
decydują się na przewożenie w samo-

chodach służbowych dodatkowych środków ochronnych, takich jak gaz pieprzowy
czy paralizator. Przedmioty te były najczęściej wymieniane w trakcie badania
– 29% polskich kierowców wyposażyło
się we wspomniane środki ochrony lub
planuje to zrobić.
„Z rozmów, które przeprowadzam
z kierowcami, wynika, że duża część
z nich decyduje się na zakup środków do
samoobrony, chcąc tym samym zwiększyć poczucie własnego bezpieczeństwa.
W wielu przypadkach pracodawcy nie
wiedzą o przedmiotach, które przewożone są w pojazdach służbowych. Nasze
badanie potwierdza jednak, że takie akcesoria możemy znaleźć nawet w co trzecim samochodzie ciężarowym. Kwes-

tią, która budzi największe kontrowersje
wśród właścicieli firm transportowych,
jest legalność posiadania danego sprzętu”
– mówi Mateusz Włoch z firmy Inelo.
Jak wspomniano w raporcie, najczęściej wykorzystywanym sprzętem do samoobrony są gaz pieprzowy i paralizator.
Przedmioty te zgodnie z Ustawą o broni
i amunicji w Polsce uznawane są za legalne. Mogą je kupić osoby pełnoletnie,
a ich użycie jest dopuszczalne w przypadku obrony koniecznej. „O tym, czy
dany przedmiot należy traktować jako
broń czy też nie, decyduje art. 4 Ustawy
o broni i amunicji. Dokument ten określa
również, w jakich przypadkach wymaga
się pozwolenia na posiadanie broni. Jednym z popularnych środków samoobrony,
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dzającą transportem. W przeciwieństwie
do rozmów telefonicznych tutaj wszystkie komunikaty zostają zarejestrowane
i zapisane na określony czas. W przypadku zatrzymania pojazdu i braku informacji o wykonywanej czynności spedytor
otrzymuje od razu alert, który upoważnia
go do zawiadomienia służb o podejrzewanym niebezpieczeństwie, np. porwaniu auta” – informuje Kamil Korbuszewski, GBOX.
Cieszy zatem fakt, że aż 65% polskich
przedsiębiorstw transportowych korzysta
z systemów telematycznych. Kierowcy,
którzy mają je w swoich samochodach,
doceniają opcje natychmiastowego powiadomienia odpowiednich służb o niebezpiecznej sytuacji oraz otrzymania potwierdzenia, że operator floty odczytał
ich wiadomość o zagrożeniu.

Dodatkowe utrudnienia

którego posiadanie jest warunkowane
uzyskaniem pozwolenia, jest paralizator,
o ile średnia wartość prądu w jego obwodzie nie przekracza 10 mA. Co istotne,
osoby, które decydują się na posiadanie
tego rodzaju sprzętu obronnego, powinny
być świadome skutków jego zastosowania. Akcesoria obronne są nieprzydatne
dla osób, które nie potrafią z nich prawidłowo korzystać” – dodaje Andrzej
Kruczyński, szef Centrali Szkoleń AT.
Dobrą wiadomością jest to, że przedstawiciele polskiej branży transportowej
korzystają z innych rozwiązań mających
zapewnić kierowcom bezpieczeństwo.

Ponad 33% ankietowanych wskazało na
możliwość wykluczenia z trasy przejazdu miejsc szczególnie niebezpiecznych.
„Na polskim rynku dostępne są rozwiązania, które pozwalają na wyznaczenie
bezpiecznej trasy dla kierowcy oraz
bieżące informowanie spedytora o zbliżeniu się pojazdu do miejsc szczególnie
niebezpiecznych czy wyjechaniu poza
określony teren. Wystarczy, że w samochodach ciężarowych zostaną zamontowane specjalne urządzenia nawigacji
satelitarnej GPS. Największym atutem
takich systemów jest ciągłość komunikacji pomiędzy kierowcą a osobą zarzą-
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Raport „Ryzyka w transporcie drogowym” prezentuje też opinie badanych
na temat rodzajów utrudnień i przeszkód
w codziennej pracy polskich kierowców.
Za największe polscy kierowcy uznają wysokie kary finansowe nakładane w czasie kontroli drogowych czy celnych oraz
tych przeprowadzanych przez inspekcję
pracy. Na taki stan rzeczy wskazało 51%
kierowców.
„Na właścicielach i kierowcach ciąży
wiele obowiązków administracyjnych,
których nieprzestrzeganie wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Ogłoszony
w 2017 r. tzw. Pakiet drogowy ma wprowadzić ułatwienia i ujednolicenia w tym
zakresie. Komisja Europejska pracuje
nad przepisami, które będą korzystne
dla poszczególnych firm oraz kierowców
i jednocześnie zapewnią uczciwą konkurencję na rynku. Najczęściej jednak
nakładane na kierowców kary związane
są z rosnącą liczbą popełnianych przez
nich manipulacji, jak np. brak tachografu
lub ogranicznika prędkości, korzystanie
z nielegalnych urządzeń czy posługiwanie się fałszywą kartą kierowcy. Warto
podkreślić, że egzekwowanie tych wymogów przez służby kontrolne ma na celu
przede wszystkim ochronę pracowników
przed pracą ponad ich siły, a nie utrudnianie wykonywania obowiązków” – podkreśla Mateusz Włoch, Inelo.
Za kolejne utrudnienie (41% wskazań)
kierowcy uznali konkurencję w postaci
pracowników z krajów Europy Wschod-
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niej. Ankietowani wskazali także (30%
badanych) na problemy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa i terroryzmem. „Poczucie bezpieczeństwa w pracy
jest niezwykle istotne. Wobec powyższych danych firmy transportowe powinny priorytetowo zadbać o odpowiedni
komfort dla swoich kierowców. W naszym
Centrum Technologii Bezpieczeństwa
w Logistyce stale badamy i sprawdzamy
możliwości zwiększenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego dzięki wykorzystaniu
inteligentnych systemów wspierających
poszczególnych uczestników. Rozwiązania te dostępne są również na polskim
rynku i pomagają kierowcom w sytuacjach zagrożenia, m.in. wspomagają komunikację ze spedytorem oraz chronią
przez wjazdem w miejsca, które uznawane są za szczególnie niebezpieczne”
– wyjaśnia prof. nadzw. dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

„Firmy transportowe powinny zarówno zadbać o obecnych pracowników,
jak i pomyśleć o przyszłych kandydatach.
W branży, oprócz deficytów kadrowych,
obserwujemy dużą rotację kierowców.
Przy podejmowaniu decyzji o zmianie
miejsca pracy na pewno istotne jest wynagrodzenie. Kiedy jednak szacuje się
ono na podobnym poziomie, pracownicy
przywiązują dużą wagę do kwestii pozapłacowych. Pracodawcy w pierwszej
kolejności powinni skupiać się na wszystkich tych rozwiązaniach, które upraszczają obowiązki administracyjne. Osoba
aplikująca na stanowisko kierowcy nie
jest zainteresowana wypełnianiem zbyt
dużej liczby dokumentów, przede wszyst-

Niebezpieczne drogi

Z punktu widzenia właścicieli firm
transportowych największymi utrudnieniami są dla nich kary finansowe w trakcie kontroli (52% ankietowanych) oraz
biurokracja i związane z nią coraz wyższe
sankcje za brak wymaganej dokumentacji. Kolejnym problemem, który wymienili badani, są skomplikowane regulacje
prawne związane z czasem rozliczania
kierowców.

kim chce usiąść za kierownicą samochodu
ciężarowego i bezpiecznie wykonać swoją
pracę” – mówi Kamil Korbuszewki, GBOX.
Ankietowani właściciele flot transportowych (92% badanych) potwierdzili,
że inwestują w sprzęty służbowe, czyli
laptopy i telefony komórkowe oraz rozwiązania telematyczne. Co ciekawe, badanie pokazało duże rozbieżności między
odpowiedziami właścicieli flot i kierowców. Tylko 5% kierowców potwierdziło,
że ma możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań telematycznych,
z kolei 22% z nich odpowiedziało, że ma
możliwość korzystania z laptopów oraz
telefonów służbowych. Co do jednego
obie grupy się zgodziły – odsetek odpowiedzi dotyczących rozwoju zawodowego dzięki bezpłatnym szkoleniom był
porównywalny – odpowiednio 67% (kierowcy) i 62% (właściciele flot).

dzenia pojazdów ciężarowych. Ankietowani (29%) w tym przypadku wskazali
również na problem złego stanu technicznego polskich dróg i wpływu tego czynnika na bezpieczeństwo przewozów.
„W ostatnim czasie pojazdy ciężarowe
kilkakrotnie zostały wykorzystane do ataków terrorystycznych, co z pewnością
przyczyniło się do wzrostu poczucia zagrożenia. Na obawy polskich przewoźników
wpływają również inne czynniki, z którymi branża zmaga się od lat. Zaliczamy
do nich m.in. kradzieże paliwa czy ładunku oraz uszkodzenia pojazdów. Warto
też pamiętać, że kierowca wykonujący
dotychczas przewozy na terenie Polski
powinien zadbać o odpowiednie przygotowanie przed wyjazdami za granicę”
– wyjaśnia Kamil Korbuszewski.

Zawód kierowca
Polski transport boryka się z brakiem wykwalifikowanych kierowców.
Do tej pory głównym czynnikiem motywującym do pracy w transporcie było
atrakcyjne wynagrodzenie. Obecnie jednak coraz więcej kandydatów przy wyborze pracodawcy zwraca uwagę na dodatki pozapłacowe.

Ankietowani zapytani o czynniki decydujące o bezpieczeństwie kierowców
zawodowych na polskich i zagranicznych
drogach uznali drogi zagraniczne za bardziej niebezpieczne. W taki sposób odpowiedziało 61% kierowców, właścicieli
firm i osób zarządzających transportem.
Ich odpowiedź była argumentowana rosnącymi obawami związanymi z napadami i porwaniami samochodów ciężarowych za granicą. Czynnik ten wpłynął
na opinie 80% właścicieli firm, natomiast w grupie kierowców odpowiedzi
takiej udzieliło 24% badanych. Za najbardziej niebezpieczny kierunek podróży uznawana jest Francja (40% głosów)
i w następnej kolejności Anglia (15%)
oraz Niemcy (11%).
Jeśli chodzi o polskie drogi, 39% kierowców i właścicieli flot uznało, że są
one całkowicie bezpieczne do prowa-

Opracowała Renata Pawliszko
Infografiki: © Inelo
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Sukcesy Volkswagen Poznań
Spółka Volkswagen Poznań podsumowała miniony rok oraz przedstawiła plany na
rok bieżący. Pod wieloma względami rok 2017 był dla firmy bardzo dobrym
czasem. Dumą napawa fakt wyprodukowania w tym okresie prawie 240 tysięcy
samochodów, co stanowi rekordowy wynik w 25-letniej historii firmy.

roku 2017 wyprodukowano
w Poznaniu 238 009 nowych
pojazdów – jest to najlepszy
wynik w historii firmy. Wśród nich znalazło się 33 137 egzemplarzy T6 oraz
36 348 Crafterów, które powstały w fabryce w Białężycach koło Wrześni w pierwszym roku po jej uruchomieniu (należy
nadmienić, że fabryka ta uruchomiła już
produkcję wszystkich z 69 zaplanowanych wariantów tego modelu; oznacza
to, że w 2018 r. według zapewnień zarządu jego produkcja osiągnie 70 tys. pojazdów). „W przyszłym roku powstanie
też u nas osobowa wersja Craftera. Najważniejsze, że działamy zgodnie z planem, odpowiadając na oczekiwania klientów” – zapowiada Ralf Nitzschke, szef
Zakładu Crafter we Wrześni.
Wzrost produkcji widoczny był również w przypadku Caddy. W 2017 r. poznańska fabryka wyprodukowała 164 668
egzemplarzy tego modelu. Było to najwięcej od czasu powstania Volkswagen
Poznań w 1993 r., a w porównaniu z rokiem 2016 liczba wyprodukowanych
Caddy zwiększyła się o 3,8%. „Osiągnięcie takiej liczby w produkcji samochodów wymagało od nas dużej dyscypliny
i ogromnego zaangażowania naszych pra-

W 2017 r.
Zakład Zabudów
Specjalnych Volkswagen Poznań zabudował
59 921 pojazdów

cowników” – zauważa Dietmar Mnich,
dyrektor Zakładu Caddy i T w Antoninku.
Warto również dodać, że w zakładzie
we Wrześni w 2017 r. wyprodukowano
3891 pojazdów MAN-a TGE, a sam zakład
został niedawno wyróżniony w Polsce
tytułem „Najlepsza Fabryka Roku 2017”.
„To był bardzo ciekawy i intensywny
rok dla naszej firmy. Zrealizowaliśmy
wiele projektów w różnych obszarach
działania fabryki, m.in. wystartowaliśmy
z produkcją nowych wariantów Craftera, zamknęliśmy proces negocjacji ze
związkiem zawodowym. Przygotowujemy się też do rozbudowy zakładu w An-
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toninku, która rozpocznie się niebawem
i pozwoli na to, by w 2020 r. zakład był
gotowy na produkcję nowego auta –
Caddy 5, także w wersji z alternatywnym
napędem” – powiedział Jens Ocksen,
prezes Volkswagen Poznań.

Kolejne obszary
W roku 2017 w Odlewni Volkswagen
Poznań wyprodukowano 4 562 460 komponentów – o 100 989 więcej niż w roku

| BIZNES |

Plany na przyszłość

W 2017 r. w zakładach Volkswagen Poznań wyprodukowano 238 009
nowych pojazdów – jest to najlepszy wynik w historii firmy

2016. Do ich produkcji wykorzystano
29 524 t aluminium. Spółka poinformowała również, że w 2017 r. odlewnia
Volkswagen Poznań zyskała zlecenie na
produkcję obudowy przekładni dla modułowej platformy MEB do budowy samochodów z napędem elektrycznym.
Zlecenie to kieruje zakład w stronę elektromobilności, która staje się coraz bardziej naszą przyszłością. „Uczestnictwo
w projekcie dotyczącym budowy pojazdów elektrycznych jest dla nas bardzo
ważne. Poszerzenie portfolio produktów
Odlewni Volkswagen Poznań gwarantuje bezpieczną przyszłość dla zakładu,

Chronią środowisko
Zgodnie ze strategią środowiskową
koncernu Volkswagen także Volkswagen Poznań zaostrza swoje cele środowiskowe w zakładach produkcyjnych
ulokowanych w Poznaniu i Swarzędzu.
238 009

jak również dla jego pracowników” –
mówi dr Thomas Kreuzinger-Janik, dyrektor Odlewni VWP.
Z kolei Zakład Zabudów Specjalnych
Volkswagen Poznań zakończył miniony
rok najlepszym wynikiem w historii, zabudowując prawie 60 tysięcy pojazdów
– dokładnie było ich 59 921. Na wynik
ten składa się: 29 437 zabudowanych
Caddy, 15 390 Crafterów oraz 15 094
Transportery.
Warto wspomnieć, że 1826 z zamówionych pojazdów trafiło do British Gas
Services, 141 zasiliło szeregi polskiej policji, a 120 trafiło do niemieckiej policji.

W 2018 r. firma planuje wyprodukować 286 500 pojazdów (zwiększając
produkcję w poznańskim zakładzie od
czerwca 2018 r. do 750 samochodów
dziennie). Szacuje się, że 38,1% wszystkich aut produkowanych w Polsce w bieżącym roku będzie zjeżdżało z taśm produkcyjnych VWP.
W 2018 r. planowane są też kolejne
inwestycje mające na celu rozbudowę
poznańskiego zakładu. W kwietniu ma się
rozpocząć budowa nowej hali o numerze 44 ( mającej zaspokoić potrzeby logistyczno-produkcyjne zakładu), a w maju
rozbudowa hali spawalni. Jej modernizacja ma potrwać do 2019 r. i co najważniejsze będzie ona przebiegać równolegle z bieżącą pracą spawalni.
Należy też wspomnieć o pracach nad
kolejną generacją modelu Caddy i elektrycznego Craftera. Premiera nowego
Caddy nie jest jeszcze znana, za to e-Crafter w grudniu 2017 r. został przekazany
grupie klientów do testów. Jeśli przebiegną one pomyślnie, model ten zostanie wprowadzony na europejski rynek
w drugiej połowie 2018 r.
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| BIZNES |
Nowe cele zakładają zmniejszenie
o 50% zużycia energii, wody, ilości wytworzonych odpadów, emisji do powietrza lotnych związków organicznych
i CO2. Wizja ta ma zostać zrealizowana
do 2025 r., a okresem porównawczym
są dane z 2010 r.
„Każdego roku realizujemy dziesiątki
inwestycji i optymalizacji, dzięki którym
konsekwentnie poprawiamy nasz bilans
środowiskowy. Odzysk ciepła z procesów
produkcyjnych, przebudowa centrali wentylacyjnych, tak by ich pracą dało się
elastycznie sterować w okresach przesto-

Polityka socjalna

Montaż modelu Caddy trwa ok. 2,5 dnia, z czego najwięcej czasu (19 godzin) nadwozie przebywa w lakierni

jów i przerw, czy stosowanie zamkniętych obiegów wody w kabinie zraszania
na montażu i w obszarze lakierni to tylko
niektóre z już wdrożonych rozwiązań.
Tylko dzięki wykorzystaniu innowacyjnego modułu rekuperacji ciepła odzyskujemy energię, którą dalej ogrzewanych jest 30 budynków mieszkalnych
oraz szpital im. H. Cegielskiego na poznańskiej Wildzie. Mamy także dalsze
plany, aby podobne rozwiązanie we
współpracy z firmą Veolia wdrożyć w fabryce w poznańskim Antoninku” – mówi
Katarzyna Nowojewska, pełnomocnik
zarządu ds. ochrony środowiska.
Kolejnym działaniem mającym istotny wpływ na obniżenie emisji CO2
jest decyzja o zakupie zielonej energii dla
zakładu w Poznaniu i Swarzędzu. „Nasze
zakłady zużywają blisko 135 tys. MWh
rocznie, co odpowiada zużyciu energii
przez blisko 95 000 osób. Tylko dzięki zakupowi 100% energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych zmniejszymy nasz

wpływ środowiskowy i emisje CO2 do
powietrza o 78%” – informuje Dietmar
Mnich.
W swoich działaniach firma nie ogranicza się jedynie do własnych pomysłów.
W ramach poszukiwania nowych rozwiązań w grudniu 2017 r. VW Poznań
rozpoczął współpracę z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu. „Zakres naszej współpracy obejmuje gospodarkę
odpadami – przede wszystkim przemysłowymi, takimi jak piasek odlewniczy
czy mączka wapienna używana na lakierni we Wrześni. Razem z pracownikami naukowymi będziemy szukali technologii, dzięki którym możliwy będzie
odzysk tych surowców i ich ponowne
użycie do produkcji. Innym zagadnieniem, nad którym wspólnie będziemy
pracowali, jest woda deszczowa i możliwość jej wykorzystania w procesach produkcyjnych, a także ochrona powietrza
przed zanieczyszczeniami” – mówi Katarzyna Nowojewska.
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Volkswagen Poznań to obecnie największy pracodawca w Wielkopolsce.
Na koniec minionego roku w czterech
zakładach spółki zatrudnionych było
około 11 tysięcy osób. W roku bieżącym
planowany jest kolejny wzrost zatrudnienia. „Zakończyliśmy negocjacje płacowe, przygotowujemy się do kolejnych
rekrutacji i uruchomienia trzeciej zmiany
w zakładzie Craftera we Wrześni. Przed
nami wiele wyzwań związanych z digitalizacją, zmianami demograficznymi
oraz przystosowaniem pracowników do
produkcji 4.0” – mówi Jolanta Musielak,
członek zarządu ds. Personalnych i Organizacji Volkswagen Poznań.
Volkswagen Poznań troszczy się o swoich pracowników, a jego polityka socjalna jest mocno rozbudowana. Wszyscy
pracownicy mają opiekę zdrowotną na
terenie poszczególnych zakładów, a dodatkowo mają możliwość przystąpienia
do pakietu medycznego, który w zakresie podstawowym jest opłacany przez
pracodawcę. Osoby zatrudnione w VW
Poznań mogą także skorzystać z pracowniczego programu emerytalnego.
Warto dodać, że pracownicy firmy
angażują się również w akcje charytatywne i wspierają potrzebujących. W tym
roku przekazali 69 200 zł fundacji Szlachetny Bohater.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Volkswagen Poznań

| PERSONALIA |

Joachim Drees

Marta Oknińska

Został przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA). Studiował zarządzanie na uniwersytecie w Stuttgarcie, tytuł
MBA zdobył na uniwersytecie stanowym w Portland. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych. Od 1996 r. pracował
dla Mercedesa, zajmując kolejne coraz wyższe stanowiska. Współpracę
z firmą zakończył po 10 latach. Następnie przeniósł się do Londynu, by
zostać partnerem spółki powiązanej z Drees & Sommer AG, a potem jako
członek zarządu odpowiadał za sprawy finansowe tej firmy. Od 2015 r.
jest dyrektorem generalnym MAN SE oraz MAN Trucks & Bus AG.
Należy też do zarządu Volkswagen Truck & Bus.

Z początkiem roku objęła stanowisko marketing managera opon użytkowych.
Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku project management.
Z branżą oponiarską jest związana od ponad 8 lat, w tym od 6 lat pracuje
w Continental Opony Polska. Przez ostatnie trzy lata była odpowiedzialna
za rozwój serwisów BestDrive, wdrożenie rebrandingu sieci oraz działania
marketingowe ze szczególnym naciskiem na działania w e-commerce. Do jej
nowych obowiązków będzie należało planowanie i wdrażanie strategii marketingowej, a także nadzorowanie projektów komunikacyjnych takich marek
opon ciężarowych, jak Barum, Uniroyal, Semperit czy Matador.

Harry Wolters

Łukasz Kędzia

Od października 2017 r. jest dyrektorem sprzedaży europejskiej DAF Trucks.
Pracuje w DAF Trucks od 1996 r. Zajmował tam m.in. stanowisko dyrektora
fabryki ciężarówek w Eindhoven oraz dyrektora ds. kadr. Od 2014 r. był
w DAF-ie dyrektorem ds. operacyjnych. Ma dyplom magistra inżynierii biznesu uzyskany na uniwersytecie w Eindhoven; uczestniczył też w programie
uniwersytetu Stanforda dla wyższej kadry kierowniczej (Stanford Executive
Program) w 2017 r. Na swoim nowym stanowisku będzie nadal pełnił
funkcję członka zarządu DAF.

Chociaż studiował fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, to
związał się z branżą motoryzacyjną, w której pracuje już od 15 lat. Doświadczenie zawodowe zbierał w firmach Protyl, Inter Cars, Feber, Zasław i Trailis.
W 2010 r. założył własną firmę Sales Production Consulting specjalizującą
się w sprzedaży naczep z ruchomą podłogą holenderskiego producenta Kraker Trailers. W 2017 r. powstała jego nowa spółka Trailertec Polska, która
wchłonęła Sales Production Consulting i jest obecnie wyłącznym dealerem
pojazdów naczep podkontenerowych, cystern i wywrotek tylnozsypowych
48–60 m3 firmy D-Tec i Kraker Trailers. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.
Jego hobby to offroad.
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3
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Monitoring otoczenia wokół
pojazdu. Kamery i skanery
laserowe

Autobusy do zadań specjalnych

88

5

Nowoczesna zbiórka śmieci

12

11

Potencjał bieżnikowania

68

3

20
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Na rynku opon różnie
72
(rozmowa z Piotrem Sarneckim,
dyrektorem generalnym Polskiego
Związku Przemysłu Oponiarskiego)

3
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Wymienna uniwersalność
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6

Pojazdy do zbiórki odpadów

Dostawczy specjaliści
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25
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46
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czyli leasing w 2016 r.
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17

5

MAN numer 100 000

63

12

Naczepy Goldhofer
na pionierskim szlaku

29

5

Po prostu wash… ang go!

48

5

Led Pressure Alarm,
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zaprosili nas
MZA i EvoBus na konferencję prasową podsumowującą dostawy autobusów Mercedes-Benz Conecto.
MAN Truck & Bus Polska na konferencję podsumowującą rok 2017.
Cryogas i Uniwar na otwarcie stacji CNG dla
pojazdów użytkowych w Łaziskach przy autostradzie A1.

Firma FM Logistic na konferencję prasową poświęconą swoim inwestycjom.
PZPO na konferencję „Wpływ opon ciężarowych na bezpieczeństwo i biznes”.
Volvo Group Trucks na konferencję poświęconą wynikom i planom VGT oraz akcji społecznej „Profesjonalni kierowcy”.

W LUTYM NA ANTENACH

ORAZ

Program przedstawi kilka ciekawych pojazdów nie tylko europejskich producentów. Będzie też
rzut oka na transport w amerykańskim wydaniu na ubiegłoroczne dokonania niektórych koncernów, a także, jak zwykle, kilka felietonów o problemach branży transportowej.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

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

sponsor
programu

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

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek lutowy
Test ciągnika R 500 z nowej
generacji Scanii; jak wygląda transport
samochodowy w USA; najważniejsze
wydarzenia minionego roku w Volvo;
sposoby MAN-a na mniejsze
zużycie paliwa.

2. odcinek lutowy
Do czego ekipie telewizyjnej może
posłużyć pojazd kampingowy; sposób
na planowanie efektywnych tras dla
ciężarówek; relacja z targów off-road;
12 miesięcy ubiegłego roku
oczami Scanii.

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

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

Zapraszamy
do oglądania!

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:
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.

Cena jednostkowa:
12 zł (wydanie papierowe)
10 zł (e-wydanie)

Prenumerata roczna

Prenumerata półroczna

(obejmująca 10 kolejnych numerów,
w tym nr 1–2 i 7–8 łączony) dla:

(obejmująca 5 kolejnych numerów,
w tym nr 1-2 i 7-8 łączony) dla:

• szkół, uczelni oraz firm transportowych – prenumerata bezpłatna,
• uczniów i studentów – 50% zniżki (prenumerata w cenie 60 zł;
do zniżki upoważnia ksero ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),
• naszych wieloletnich prenumeratorów (minimum dwa lata
wcześniejszej prenumeraty) – 45% zniżki, cena 66 zł,
• pozostałych czytelników – prenumerata wydania papierowego
w cenie 120 zł, prenumerata e-wydania w cenie 100 zł.

• szkół, uczelni oraz firm transportowych – prenumerata bezpłatna,
• uczniów i studentów – oferujemy 50% zniżki (prenumerata w cenie 30 zł;
do zniżki upoważnia ksero ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),
• naszych wieloletnich prenumeratorów (minimum dwa lata wcześniejszej
prenumeraty) – 45% zniżki, cena 33 zł.
• pozostałych czytelników – prenumerata wydania papierowego
w cenie 60 zł, prenumerata e-wydania w cenie 50 zł.

