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12 Stalowo-aluminiowe dylematy
Wywrotka stalowa czy aluminiowa? Dzisiejsza wiedza dotycząca stosowanych materiałów konstrukcyjnych, takich jak stal i stopy
aluminium, jest bardzo duża, a ich nowoczesne gatunki są bardziej wytrzymałe i odporne na zużycie i zniszczenie.

21 Transport i pompowanie betonu
Każda branża ma swoje wymagania dotyczące
podwozi. Niektóre są standardowe, inne przeciwnie – bardzo specyficzne. Przekonajmy
się, jakie wymagania są stawiane, jeśli chodzi o podwozia samochodów ciężarowych,
transport oraz pompowanie betonu.

40 Nadciąga jazda ciężka
Jeszcze jesienią ubiegłego roku mieliśmy
okazję przetestować Arocsa 4148 8×8/4 AK
w wersji Grounder – na tym właśnie podwoziu KH-kipper zabudował półokrągłą wywrotkę tylnozsypową W1U do transportu
ciężkiego.

76 Kolejny dobry rok dostawczych
Rok 2016 był rekordowy pod względem sprzedaży samochodów dostawczych do 3,5 t dmc.
Zarejestrowano wówczas prawie 60 000 pojazdów. Jak wyglądała ich sprzedaż w 2017?
Sprawdzamy statystyki.

83 Polski rynek autobusów w 2017 r.
Trwający nieprzerwanie od kilku lat wzrost
sprzedaży autobusów na polskim rynku utrzymał się w 2017 r. na doskonałym poziomie
(wzrost sprzedaży o 15,6% w porównaniu
z 2016 r.) i pozwolił na przekroczenie bariery
2 tysięcy nowych autobusów zarejestrowanych nad Wisłą.

Śmierć tradycyjnej
wywrotki
Wywrotki zawsze były wytrzymałe. Dzisiaj są
jeszcze wytrzymalsze i do tego stają się coraz
bardziej inteligentne.

Z

azwyczaj nowe rozwiązanie technologiczne
musi odczekać kilka lat, udowadniając swoją
przydatność i trwałość w ciągnikach siodłowych stosowanych w transporcie dalekobieżnym, zanim zostanie wprowadzone do wyposażenia podwozi z zabudowami, takich jak
wywrotki. To się najwyraźniej zmienia. Technologia przenika z dalekobieżnych zastosowań
autostradowych do wywrotek i pojazdów
komunalnych w niespotykanym tempie.
Wynika to z faktu, iż czas niezbędny
na sprawdzenie i wdrożenie nowego rozwiązania staje się coraz krótszy. Jest to także wynik
presji, jaką na producentów wywierają przepisy związane z ograniczaniem negatywnego
oddziaływania ciężarówek na środowisko.
Nie można też zapomnieć o oczekiwaniach
użytkowników związanych z obniżaniem
kosztów eksploatacji, czyli przede wszystkim
zużycia paliwa. Poza tym ciągniki siodłowe
i podwozia pod zabudowę to konstrukcje,
w których wykorzystuje się wiele wspólnych
(identycznych) komponentów. Nie dziwi zatem,
że wywrotki są gotowe na to, by bezproblemowo przyjąć na swój pokład wszystkie nowe,
dostępne dziś technologie.
Budowlane floty stoją w obliczu wielu takich samych zmagań biznesowych jak firmy
realizujące autostradowe przewozy dalekobieżne. Zastosowanie w wywrotkach zaawansowanych rozwiązań przeniesionych z ciągników może ułatwić prowadzenie tej trudnej
działalności. Rezultatem jest wywrotka nowej
generacji. Samochód, który nadal jest wytrzymały na tyle, aby sprostać najtrudniejszym
warunkom eksploatacji w terenie, ale jednocześnie jest to samochód połączony, w którym
wykorzystano wiele rozwiązań cyfrowych, zapewniający zaskakująco niskie zużycie paliwa
i bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w transporcie budowlanym jest celem naczelnym. Jeśli ekonomika
paliwowa jest absolutnym priorytetem dla flot
dalekiego zasięgu, to transport budowlany
koncentruje się na bezpieczeństwie. Produkty
związane z bezpieczeństwem transportu budowlanego to wiele rozwiązań, od stopni antypoślizgowych i dodatkowych uchwytów ułatwiających obsługę plandeki na skrzyni wywrotczej
po wysoce wyrafinowane interaktywne systemy
wspomagania kierowcy, takie jak systemy hamowania awaryjnego, monitoring ciśnienia
w ogumieniu czy aktywne tempomaty.
Elektroniczne systemy pokładowe ułatwiają dostęp do szerokiej gamy urządzeń podnoszących bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno
integracji systemów producenta pojazdu, jak
i układów oferowanych przez producenta zabudowy czy osprzętu, takiego jak np. żuraw hydrauliczny. Obecnie elektronika zapewnia lepszą
komunikację między podwoziami a nadwoziami.
Głównym wyzwaniem dla producentów
wywrotek jest zapewnienie, że urządzenia,
zwłaszcza zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego, które bezawaryjnie działają
w ciągnikach, mogą również przetrwać w ekstremalnych warunkach eksploatacji w segmencie budowlanym. Już samo utrzymanie ich
w czystości może stanowić nie lada wyzwanie.
Producenci pojazdów i nadwozi dopiero
zaczynają wykorzystywać pełnię możliwości,
jakie oferuje coraz szybsza i bardziej wydajna
elektronika. Menedżerowie flot budowlanych
szybko uczą się tego, że telematyczne systemy
zarządzania flotą przekazują znacznie więcej
informacji niż tylko to, kiedy pojazd wymaga
obsługi mechanika. To z kolei pozwala pracować wydajniej, zarabiać więcej i oszczędzać
skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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INNOWACYJNA
TELEMATYKA ZF
a targach LogiMAT 2018 należąca do ZF firma Openmatics – specjalista w zakresie łączności – zaprezentowała nowe rozwiązania
należące do platformy logistycznej deTAGtive – innowacyjnego
rozwiązania do śledzenia produktów w drodze, wyróżnionego nagrodą
„German Telematics Award 2018” w kategorii innowacyjność.
Platforma deTAGtive monitoruje wewnętrzne i zewnętrzne procesy logistyczne,
zwiększając wydajność firm i ograniczając liczbę błędów. To rozwiązanie dla
spedytorów, którzy wykorzystują lub transportują wartościowe produkty, dla
firm logistycznych chcących usprawnić zarządzanie powierzchnią, a także
dla producentów samochodów, którzy szukają sposobów na lokalizowanie
części i optymalizację procesów produkcyjnych.
Firma Openmatics zaprezentowała dwa nowe lokalizatory TAG Finder z portfolio swoich produktów. Lokalizator TAG Finder IN służy do zastosowania
wewnątrz pomieszczeń, a lokalizator TAG Finder OUT jest przeznaczony do
stosowania na zewnątrz.

© ZF

N

Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth Smart te zasilane niewielkimi
bateriami, a mimo to wydajne znaczniki można w łatwy sposób zainstalować w niemal każdym miejscu, bez potrzeby prowadzenia długich przewodów. Ze względu na to, że dane uzyskiwane są bezpośrednio z miejsca, w którym znajduje się towar, użytkownik może monitorować straty lub uszkodzenia
w czasie rzeczywistym i odpowiednio reagować.
(KW)

10 LAT EUROPART
POLSKA
irma Europart Polska zatrudnia dziś
ponad 220 osób w 26 oddziałach
i planuje dalszy rozwój, w tym otwarcie kolejnych oddziałów.

© Krone

F
INWESTYCJA
ZA 8,5 MLN EURO
rupa Krone Commercial Vehicles wybudowała olbrzymie centrum dystrybucyjne
w niemieckiej miejscowości Herzlake.
Cały obiekt ma powierzchnię 38 000 m2 (3,8 ha).
Jego serce stanowi dwunastopiętrowa hala magazynowa (8400 m2), która pomieści 17 500 europalet i 16 000 kontenerów. Obsługuje ją 40
pracowników realizujących miesięcznie 23 000
zamówień na szybką wysyłkę.

G

Magazyn gigant zaopatruje też regionalne magazyny Krone w Stambule, Budapeszcie, Lyonie,
Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego z częściami do przyczep, nadwozi, podwozi, kontenerów, naczep oraz pojazdów kurierskich Krone.
Bernard Krone, dyrektor zarządzający Grupy Krone,
skomentował: „Wraz z uruchomieniem centrum
części zamiennych nadal rozwijamy ofertę usług
dla klientów w całej Europie, jednocześnie zwiększając konkurencyjność w branży części zamiennych. Rozwój tej ważnej usługi jest centralnym elementem naszej strategii na przyszłość”. (KW)
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Tym, co wyróżnia Europart wśród konkurencyjnych dystrybutorów części, są produkty
własnej marki Europart Premium Parts. Asortyment obejmuje 7500 artykułów i każdego
roku powiększa się o kolejne 500. Są to produkty chemiczne, wyposażenie i urządzenia
do warsztatów, elementy montażowe i wiele
innych niezbędnych w codziennej pracy mechanika.
„Wizja oparta na wysokojakościowych produktach przynosi wymierne korzyści, czego
dowodem jest m.in. niewielki odsetek reklamacji, który w tej chwili wynosi mniej niż
0,027 %” – podkreśla Robert Krawczyk, prezes firmy. W związku z urodzinami Europart
Polska planuje promocje i konkursy, a na początku kwietnia odbędzie się premiera jubileuszowego filmu.
(KW)
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NOWA
GENERACJA USŁUG
TELEMATYCZNYCH
erizon Telematics, Fleetmatics i Telogis – trzy firmy oferujące oprogramowanie do zarządzania flotą i pracownikami mobilnymi zostały połączone pod
wspólną marką Verizon Connect. Rozwiązania i usługi Verizon Connect obejmują kompleksowe platformy oprogramowania do zarządzania flotą i pracownikami mobilnymi,
wbudowany sprzęt OEM oraz system Hum
Verizon – przeznaczone na rynek konsumencki
urządzenie z kategorii „connected vehicle”,
które pomaga kierowcom prowadzić pojazdy
w sposób bardziej bezpieczny i efektywny.

© Volvo Trucks

V
RUSZA VOLVO
TRUCKS DRIVER
CHALLENGE 2018
obrze znany konkurs The Drivers’ Fuel
Challenge wraca w tym roku pod nazwą
Volvo Trucks Driver Challenge. Jak co
roku jest otwarty dla wszystkich kierowców zawodowych z prawem jazdy kategorii C+E, niezależnie od marki samochodu ciężarowego i wieku
uczestnika.

D

Tegoroczna edycja rozpocznie się testem teoretycznym, dostępnym na stronie www.volvochallenge.pl. Trzydzieści pytań testowych ma dotyczyć
bezpieczeństwa ruchu drogowego, racjonalnej
jazdy oraz produktów i usług Volvo Trucks. Kierowcy, którzy wykażą się największą wiedzą, zakwalifikują się do drugiej części konkursu.

Jazdy odbędą się w kwietniu 2018 r., a do wyboru będzie 7 różnych lokalizacji w całej Polsce.
Podstawowym zadaniem jest przejazd po wyznaczonej trasie w jak najkrótszym czasie przy
zużyciu minimalnej ilości paliwa.
W finale pierwszą konkurencję stanowić będzie
przejazd drogami publicznymi z wybranego miasta
na Tor Jastrząb (autodrom w miejscowości Jastrząb
w woj. mazowieckim), a drugą test sprawnościowy, podczas którego kierowcy wykonają wiele
manewrów, w tym przejazd tyłem przez górę
i slalom. Zdobywca największej liczby punktów
w obydwu częściach zostanie zwycięzcą polskiej
edycji konkursu. Otrzyma on bon wakacyjny o wartości 20 tys. zł, a za drugie i trzecie miejsce zostaną przyznane kolejno tablet Apple’a i iPhone.
Zdobywca pierwszego miejsca kwalifikuje się do
finału światowego – ten odbędzie się we wrześniu 2018 r. w Goeteborgu.
(KW)

„Czymś, z czego jesteśmy najbardziej dumni
w Verizon Connect, jest ogromny wpływ naszych obecnych i przyszłych technologii na
społeczeństwo” – mówi Andrés Irlando, CEO
Verizon Connect, koncernu, który zatrudnia
ponad 3500 pracowników w 15 krajach. „Pracujemy z klientami nad utrzymaniem integralności łańcucha chłodniczego i bezpieczeństwa
towarów nietrwałych podczas transportu.
Oferujemy im monitoring i diagnostykę pojazdów, a także aplikację do rywalizacji, która
pomoże im rozpoznać i nagrodzić najbezpieczniej jeżdżących kierowców”.
(KW)

ELEKTRYCZNE RENAULT
OD 2019 R.
enault Trucks ogłosiło, że w 2019 r. wprowadzi do sprzedaży pojazdy całkowicie elektryczne, przeznaczone do pracy w obszarze miejskim i podmiejskim. Samochody będą produkowane seryjnie w fabryce Blainville-sur-Orne w Normandii.
Elektromobilność jest dziś na pierwszym miejscu w strategii energetycznej
Renault Trucks. Od 2009 r. firma inwestuje duże środki w badania i rozwój,
w ostatnim czasie są to przede wszystkim testy przeprowadzane w firmach
klientów. W ten sposób przetestowano e-pojazdy w segmencie od 12 do
16 t (lekka dystrybucja). Były normalnie użytkowane w takich koncernach jak
Guerlain, Carrefour, Nestlé i pozwoliły zebrać kluczowe informacje na temat
ich eksploatacji, zachowania baterii, infrastruktury ładowania i obsługi. Bardzo
pomocne są też badania i działania przeprowadzane w ramach grupy Volvo.
Od 2010 r. Renault Trucks ma już w ofercie pojazd elektryczny Maxity 4,5 t.
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© Renault Trucks

R

„Wprowadzenie do sprzedaży Maxity pozwoliło nam przygotować sieć dystrybucyjną do sprzedaży, obsługi i naprawy samochodów elektrycznych” –
tłumaczy François Savoye, dyrektor ds. strategii efektywności energetycznej Renault Trucks.
(KW)
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JUBILEUSZOWA
FLOTA MAN
AN obchodzi 25-lecie swojej obecności w Polsce, wprowadzając jubileuszową linię „Lion Inside”. Pojazdy
MAN TGX EfficientLine 3 w ciekawej stylistyce,
a przede wszystkim z doskonałymi parametrami
technicznymi i większym komfortem pracy kierowcy mają przekonać do siebie kolejnych przewoźników.
„Prezentujemy nasze nowe ciągniki w wielu biurach handlowych jednocześnie. Mamy się czym
chwalić. Zmiany co prawda dotyczą głównie wnętrza kabiny i rozwiązań technicznych, ale przeprowadziliśmy je po konsultacjach z naszymi klientami. To właśnie oni powiedzieli nam, co jest dla
nich najważniejsze” – mówi Bernard Wieruszewski,
dyrektor ds. sprzedaży pojazdów ciężarowych
i rozwoju produktu w MAN Truck & Bus Polska.
Każdy ciągnik wyposażony jest m.in. w systemy
Efficient Cruise i Efficient Roll, które dają o 6,4%
mniejsze zużycie paliwa w stosunku do poprzedniego modelu. Kabiny z serii MAN TGX gwarantują też najwyższy komfort wypoczynku i dużo
przestrzeni, w tym m.in. dwie leżanki. W ciągnikach znajdują się także urządzenia RIO box z aplikacją RIO Essentials, która m.in. pozwala na monitorowanie trasy pojazdu i umożliwia optymalizację
kosztów.
(KW)

© Daimler

M

NIEMCY TESTUJĄ ELEKTRYCZNEGO ACTROSA
ałkowicie elektryczne modele Mercedes-Benz Actros o zasięgu 200 km
przygotowano w wersjach 18 i 25 t
dmc., odpowiednio z dwiema i trzema osiami.

C

„To pozwoli nam odpowiedzieć na wiele pytań
i zyskać bardzo ważne opinie użytkowników. Z ich
uwzględnieniem uruchomimy produkcję seryjną
do roku 2021” – zapowiedział Stefan Buchner.

„Do prototypu wprowadziliśmy kilka zmian.
Energia dostarczana jest przez jedenaście systemów bateryjnych, zastosowaliśmy też nowe
komponenty, które są już gotowe lub prawie gotowe do produkcji seryjnej – mów Stefan Buchner, szef Mercedes-Benz Trucks.

Podstawą elektrycznej wersji jest rama konwencjonalnego Actrosa, ale architekturę pojazdu
przeprojektowano pod kątem elektrycznego układu napędowego. Zmodyfikowano np. oś napędową ZF AVE 130, sprawdzoną w autobusach
hybrydowych Mercedesa – została zamontowana
wyżej, zwiększając prześwit do ponad 200 mm.
Wyposażono ją w 2 silniki, każdy o mocy 125 kW
(170 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 485 Nm, umiejscowione w pobliżu piast
kół osi tylnej. Taki układ napędowy daje osiągi
porównywalne z osiągami ciężarówki z silnikiem
Diesla. Energii dostarczają 2 baterie litowo-jonowe o pojemności 240 kWh. Po rozładowaniu akumulatory trzeba ładować w czasie od 3
do 11 godzin.
(KW)

Elektryczne ciężarówki za kilka tygodni trafią
na testy do 10 przewoźników z Niemiec i Szwajcarii, którzy transportują różne rodzaje towarów
– od warzyw po materiały budowlane. Pojazdy
zostały wyposażone w różne nadwozia (m.in.
chłodnicze i kurtynowe) i będą wykorzystywane
do zadań, które normalnie wykonują samochody z silnikiem Diesla. Popracują przez rok,
po czym trafią do nowego zestawu klientów,
na kolejną serię testów.

NOWE FABRYKI:
MEILLER KIPPER I ARCONIC
eiller Kipper – producent wywrotek – całą produkcję w Austrii przenosi do jednej fabryki, która zostanie wybudowana w Oed-Öhling.
Do tej pory wywrotki Meillera pochodziły z dwóch zakładów:
w Waidhofen i Asten, oddalonych od siebie o ok. 65 km. Oed-Öhling znajduje się w połowie drogi między nimi. Do końca 2019 r. na prawie 6-hektarowej działce przy autostradzie w kierunku Wiednia powstanie budynek
biurowy oraz trzy hale produkcyjne o łącznej powierzchni 12 tys. m2.

M

„Zdolności produkcyjne zakładów w Waidhofen i Asten osiągają swoje granice, a logistyczne wyzwania związane z prowadzeniem dwóch fabryk są
ogromne” – tak firma uzasadniła decyzję o budowie nowej fabryki.
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Podkreślono przy tym, że zmiana lokalizacji nie będzie się łączyć ze zwolnieniami, a wręcz przeciwnie. Miejsca pracy czekają zarówno na wszystkich 85 pracowników zakładu w Waidhofen i wszystkich 35 pracowników
z Asten, a w ciągu najbliższych lat liczba zatrudnionych ma osiągnąć 160.
„Oed jest łatwo dostępny dla pracowników z obu istniejących zakładów. Mamy
nadzieję, że cała siła robocza podejmie z nami ten ważny krok” – podkreślał Herbert Haselsberger, dyrektor zarządzający Meiller Kipper.
Natomiast Arconic – producent kutych aluminiowych felg Alcoa – rozpoczął
budowę nowej fabryki w Székesfehérvár na Węgrzech. Dzięki inwestycji o wartości 130 mln USD firma podwoi produkcję felg w Europie, odpowiadając
na wzrost zapotrzebowania nie tylko na Starym Kontynencie, ale też w Azji,
Ameryce Łacińskiej i Australii. Obiekt ma być gotowy w 2019 r. Zatrudnienie
znajdzie w nim ponad 200 osób.
(KW)

| TECHNIKA |

Stalowo-aluminiowe
dylematy
Dariusz Piernikarski

iorąc pod uwagę postępującą tendencję do przewożenia ładunków
na coraz większe odległości, można
zauważyć, że naczepy samowyładowcze
mają zdecydowaną przewagę nad wywrotkami zabudowanymi na podwoziach
samochodów ciężarowych. Oprócz ładowności istotnym argumentem jest mniejsze zużycie paliwa ciągnika z naczepą
w porównaniu z 3- lub 4-osiowym samochodem ciężarowym. Jedynym ograniczeniem – poza mniejszą mobilnością
w terenie – jest mniejsza odporność skrzyni na niszczące działanie przewożonego
materiału. Stąd też naczepy samowyładowcze rzadko wykorzystuje się do
transportu najbardziej agresywnych materiałów, jak skały, kamienie czy gruz.

Wywrotka dobra na wszystko?
Nadwozia wywrotek mają różne kształty i rozmiary. Wyprodukowanie najlepszej wywrotki już na początku jest uzależnione od wyboru właściwego materiału
konstrukcyjnego, a potem od optymalnego dopasowania konstrukcji zabudowy
do właściwości zastosowanych w niej
materiałów. Duże znaczenie ma oczywiście masa własna pojazdu, która de-

© Schmitz Cargobull

Wywrotka stalowa czy aluminiowa? Dzisiejsza wiedza dotycząca
stosowanych materiałów konstrukcyjnych, takich jak stal i stopy
aluminium, jest bardzo duża, a ich nowoczesne gatunki są bardziej
wytrzymałe i odporne na zużycie i zniszczenie.

Wywrotka ze stalową muldą półokrągłą half-pipe znajdzie zastosowanie w transporcie
materiałów agresywnych ściernie, takich jak kamienie, żwir czy kreda

terminuje ładowność. Nieco kolokwialnie mówiąc, wszystko sprowadza się do
kilogramów i do tego, co chcemy tym pojazdem wozić.
Chcąc spełniać nawet najbardziej nietypowe oczekiwania klientów, producenci wywrotek powinni mieć w swoim
programie jak największą liczbę wariantów skrzyń obejmujących bardzo
duży przedział objętości, począwszy od
typowych 24 m3, a na wielkokubaturowych skrzyniach aluminiowych o pojemności ponad 80 m3 skończywszy. Tak
duża rozpiętość objętości wymusza rów-
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nież zróżnicowanie długości stosowanych ram i precyzyjne ich dopasowanie
do wielkości muldy. Stąd już niedaleko
do stosowania systemów modułowych:
pojazdy powstają z mniejszej liczby elementów, a ich wykonanie jest technologicznie prostsze. Zwiększona unifikacja podzespołów stosowanych w różnych
typach wywrotek pochodzących od jednego producenta nie tylko ułatwia produkcję i zmniejsza jej koszty, ale również
pozwala na bardziej sprawną obsługę
i naprawę pojazdu w trakcie eksploatacji – części zamienne są łatwiej osiągalne.

© D. Piernikarski
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Porównanie własności blach ze stali Hardox 450 (z lewej) i stali
typu S355 (z prawej) – obie o grubości 5 mm: po próbie udarnościowej odkształcenie plastyczne stali Hardox jest o 50%
mniejsze – głębokość wgniecenia wynosi 17 mm, w przypadku
S355 jest to 35 mm; chcąc uzyskać identyczne odkształcenie,
należałoby użyć blachy S355 o grubości aż 12 mm

ność. Półokrągły kształt skrzyni powoduje, że materiał sypki
znajduje się w jej najniższej części – obniża to położenie
środka ciężkości, ponadto utrudnia pozostawanie resztek materiału np. w narożach i przy krawędziach. Skrzynia jest także
łatwiejsza w produkcji – występuje mniej połączeń spawanych.
Szybko okazało się, że duża masa własna wywrotek stalowych ogranicza ich ładowność. Niemal równolegle ze stalową
skrzynią wywrotczą powstała wersja aluminiowa jako alternatywa do przewozu materiałów drobnoziarnistych i lekkich.
Aby zrekompensować nieco mniejszą wytrzymałość, naczepy
aluminiowe wyposaża się w specjalne pokrycia z blach aluminiowych o podwyższonej odporności na ścieranie lub nawet
pokrycia podłóg z blach stalowych. Lekkie (najlżejsze) naczepy
aluminiowe z aluminiową ramą są zazwyczaj wykorzystywane
do transportu sypkich ładunków objętościowych o stosunkowo
niewielkiej gęstości (a więc i ciężarze) – z tego też względu
wyposażane są w skrzynie ładunkowe o dużej kubaturze.

© D. Piernikarski

Problem nr 1: zużycie powierzchni
Mimo wyraźnej
różnicy w grubości
możliwości przenoszenia obciążeń
w przypadku stali
SSAB Strenx 900
o grubości 15 mm
i stali miękkiej
o grubości 40 mm
są identyczne

Intensywność zużycia powierzchni może się znacznie różnić
w zależności od rodzaju ładunku. Dlatego nie zawsze jest
możliwe połączenie rzeczywistej twardości stopu z jego odpornością na ścieranie. Stwierdzono, że w bardzo dużej mierze rodzaj ładunku jest tu czynnikiem decydującym. Wyroby
miękkie, takie jak ziemniaki, owoce, buraki cukrowe lub inne
produkty rolne mają działanie znacznie mniej ścierne niż pro-

reklama

Stalowe, aluminiowe, prostokątne, półokrągłe
Konstrukcja skrzyni ładunkowej, jej własności wytrzymałościowe oraz pojemność zależą od przeznaczenia pojazdu.
Muldy stalowe i aluminiowe (ze stopów aluminium) konstruuje się według podobnych zasad. Do transportu ładunków
najcięższych i ostrych (tj. powodujących duże zużycie powierzchni) wykorzystywane są zazwyczaj wywrotki stalowe,
a materiały lżejsze (o mniejszym ciężarze własnym) przewożone są w wywrotkach aluminiowych. W obu przypadkach
kształt muldy zależeć będzie od rodzaju przewożonego ładunku.
Wynika to choćby z faktu, że obciążenie może być skoncentrowane lokalnie i na bardzo małej powierzchni lub może być
rozłożone dość jednorodnie na całym dnie skrzyni wywrotki.
Rozwój technologii w zakresie obróbki plastycznej stali
pozwolił na łatwe konstruowanie muld półokrągłych, tzw.
half-pipe, znacznie lżejszych niż skrzynie wręgowe o porównywalnych objętościach. W konstrukcjach tych struktura nośna
utrzymuje właściwą skrzynię ładunkową niczym rama. W podłodze, która musi przenieść większość obciążeń związanych
z niszczącym oddziaływaniem przewożonego materiału, stosowane są blachy o większej grubości niż w ścianach bocznych. Dodatkowe wzmocnienia na dnie zwiększają sztyw-
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Izolowane termicznie naczepy przeznaczone do transportu
masy bitumicznej cieszą się rosnącym zainteresowaniem
klientów także w Polsce

Artur Zdunowski,
kierownik sprzedaży pojazdów
specjalnych w firmie EWT Truck
& Trailer Polska, będącej
generalnym przedstawicielem
Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull obecnie najwięcej uwagi skupia na udoskonalaniu swoich produktów i utrzymaniu bardzo wysokiej jakości.
Dużego zaangażowania wymaga promowanie najnowszych produktów – wśród nich są naczepy przeznaczone do transportu masy
bitumicznej oraz naczepy o dużej kubaturze (segment agro) z obniżoną lekką ramą stalową SG typu „gooseneck”.
Klienci dzisiaj skupiają się praktycznie na terminie dostawy naczep. W Polsce zostało rozpoczętych bardzo wiele projektów infrastrukturalnych, jest to dla nas naprawdę dobry, ale jednocześnie trudny czas. Musimy sprostać wymaganiom klientów i dostarczać
bardzo dużo sprzętu w możliwie najkrótszych terminach.
W EWT Truck & Trailer Polska 80% sprzedaży wywrotek stanowią naczepy z muldą aluminiową, chociaż w tym roku odczuwalne
jest dużo większe zapotrzebowanie na naczepy z muldą stalową.
Oznacza to, że wykonywanych jest dużo ciężkich robót budowlanych, gdzie istotna jest wytrzymałość naczep. W ostatnich latach
w przypadku naczep aluminiowych istotną wagę przywiązywano
do jak najniższej masy własnej, ma to oczywiście związek z żywotnością pojazdu, obecnie coraz więcej klientów jest zainteresowanych naczepami, w których masa własna oczywiście jest istotna,
ale równie ważna jest wytrzymałość aluminiowej muldy. Klienci
wybierają naczepy z tzw. odchudzonym podwoziem i maksymalnie wzmocnioną muldą, stawiając na eksploatację naczep przez co
najmniej 8 do 10 lat.
Wprowadzony do oferty przez firmę Schmitz półtora roku temu nowy
typoszereg lekkich stalowych ram SG typu „gooseneck” spotkał się
w Polsce z bardzo dużym zainteresowaniem. Obniżona wysokość
całkowita naczepy przy niezmienionej kubaturze umożliwia załadunek bez potrzeby użycia specjalistycznych ładowarek. Natomiast obniżony środek ciężkości został doceniony przez kierowców.
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dukty mineralne. W przypadku produktów mineralnych, takich jak kamień,
piach, cement, kreda itp., wielkość, kształt
(ostrość) i twardość przewożonego materiału jest najbardziej krytycznym czynnikiem w odniesieniu do ścierania (z badań
laboratoryjnych wynika, że nawet zmiana
typu piasku zwiększa zużycie do 35%).
Należy również brać pod uwagę liczbę
cykli wywrotu. Im częściej skrzynia jest
przechylana, tym częściej występuje
ścieranie. Liczba cykli liniowo wpływa na
masowe zużycie płyty podłogowej i ścian.
Poza tym wywrotki bywają wykorzystywane do wożenia innych produktów niż
ich pierwotne przeznaczenie, dlatego
wiarygodne obliczenie trwałości skrzyni
wywrotczej nie zawsze jest możliwe.

Standard wykonania: stale
o podwyższonej wytrzymałości
Nowoczesne stale wysokogatunkowe
muszą mieć wysokie wartości parametrów określających ich własności fizyczne,
takie jak granica plastyczności, granica
wytrzymałości na rozciąganie, udarność
oraz twardość. Muszą również być podatne na formowanie na zimno, obróbkę
skrawaniem, cięcie termiczne i spawanie.
Działający w segmencie motoryzacyjnym odbiorcy stali o podwyższonej
wytrzymałości oczekują możliwości zastosowania cieńszych blach w istniejących i nowych konstrukcjach i w konsekwencji zmniejszenia masy całych
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© D. Piernikarski

© D. Piernikarski

Skrzynie aluminiowych wywrotek prostokątnych wykonuje
się najczęściej jako
kombinację płyt oraz
zaciskanych i/lub spawanych wytłaczanych
profili aluminiowych

© D. Piernikarski

W stalach ze zwiększoną ilością pierwiastków stopowych
podnoszących hartowność, a więc i twardość, konieczne jest
wstępne podgrzewanie zarówno przed cięciem termicznym,
jak i spawaniem blach nawet o bardzo niewielkiej grubości

Płyta podłogi w prostokątnej naczepie aluminiowej jest wzmocniona poprzecznie
przyspawanymi profilami w kształcie litery
„U” tworzącymi charakterystyczne użebrowanie. Wzmocnienia
żebrami usztywniają
konstrukcję muldy, jak
również zwiększają jej
nośność. Prostokątne
muldy stalowe i aluminiowe konstruuje się
praktycznie według
identycznych zasad

biorcom – nawet małym warsztatom, dzięki czemu stosowane są odpowiednie technologie obróbki stali, istotna jest
również dostępność producentów wykorzystujących blachy
Hardox do części zamiennych, realizowana przez sieć WPP.
Szwedzki producent udziela również wsparcia technicznego
w zakresie indywidualnych projektów, specjaliści SSAB prowadzą również doradztwo techniczne w szerokim zakresie.
Zauważalne trendy w rozwoju stali UHSS (o podwyższonej wytrzymałości) i stali trudnościeralnych to dążenie do
lepszych rozwiązań z punktu widzenia założeń konstrukcyjnych, stosowanie ciągle ulepszanych i nowych produktów. Janusz Kuczyński dodaje: „W przypadku SSAB jest to wynikiem

reklama

produktów. „Ze względu na doskonałe parametry obróbcze i powtarzalność (jednorodność) parametrów stali, pojawia się
możliwość łatwiejszej i tańszej produkcji w procesach takich
jak cięcie i spawanie, jednocześnie można wprowadzać robotyzację procesów technologicznych” – wyjaśnia Janusz Kuczyński, regionalny menedżer sprzedaży w SSAB Poland.
W przypadku blach trudnościeralnych, zdaniem Janusza
Kuczyńskiego, istotne staje się wydłużenie okresu trwałości
elementów podlegających zużyciu. W przypadku oferowanych przez SSAB stali Hardox zastosowanie „wyższych” gatunków przy zmniejszeniu grubości blach pozwala na utrzymanie wymaganego czasu użytkowania. Jest to istotne nie tylko
w przypadku skrzyń wywrotek, ale również w produkcji np.
łyżek załadowczych czy łyżek koparek. Dodajmy, że firma
SSAB udziela szerokiego wsparcia technicznego swoim od-
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Wielton oferuje 3 typy naczep wywrotek:
Weight Master, Strong Master oraz
Scrap Master. Dwa pierwsze występują
w wersjach ze skrzyniami stalowymi lub
aluminiowymi, natomiast Scrap Master
dostępny jest z muldą stalową. Naczepy
mają bardzo szerokie zastosowanie –
od branży budowlanej po rolniczą

© Langendorf

Skrzynie półokrągłe można stosować z powodzeniem
również w wywrotkach aluminiowych. W przypadku prezentowanej wywrotki Langendorf SKA-HS ściana przednia ma grubość 6 mm, boczne 7 mm, a podłogę o grubości 10 mm wykonano z wysokowytrzymałego stopu
HK 34 i dodatkowo pokryto na całej długości zwiększającą odporność na ścieranie powłoką QuickSilver
o grubości 13 mm wykonaną na bazie polietylenu

Ewelina Ptak,
specjalista
ds. marketingu
w firmie KH-kipper

Rynkiem samochodów użytkowych niezmiennie od wielu lat
rządzi dążenie do zmniejszenia wagi zabudów przy jednoczesnym zachowaniu ich trwałości. Mniejsza waga pociąga za
sobą teoretycznie zmniejszenie sztywności i wytrzymałości. Aby
to zrekompensować, zabudowy dziś są projektowane z coraz
lepszych materiałów. Wytrzymałość nowoczesnych stali umożliwia stosowanie cieńszych blach, a przez to uzyskanie lżejszych
konstrukcji.
Przytoczyć można projekt nowej zabudowy kopalnianej KH-kipper (W1MV), w której w świetny sposób wykorzystano
sprężyste właściwości stali Hardox. Dodatkowych wzmocnień
w postaci profili poprzecznych w naszych zabudowach nie
stosujemy już od dawna. Mniejsza ilość lub całkowity ich brak
to obniżenie wagi zabudowy oraz mniej połączeń spawanych,
a więc mniejsze odkształcenia. To z kolei w znacznym stopniu podnosi jakość i trwałość produktu. Podłoga w zabudowie
WM1V kiedyś była wykonywana z 3 warstw: stali i gumy amortyzującej, teraz wykonuje się ją z jednej warstwy stali Hardox.
Pomimo prostszej konstrukcji podłogi energia kinetyczna uderzeń towarzyszących załadunkowi odłamków skalnych o dużej
frakcji jest doskonale rozpraszana.
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Zauważalne jest dążenie do zwiększania wygody pracy kierowcy
oraz podnoszenie intuicyjności obsługi. Jest to najbardziej widoczne na rynku skandynawskim. Urządzenia monitorujące lub
sterujące coraz częściej montowane są w obrębie kabiny w zasięgu ręki kierowcy. Wśród elektronicznych nowinek KH-kipper coraz większą popularnością cieszą się elektroniczne systemy monitorujące wagę pojazdu, bezpieczny kąt przechyłu
skrzyni w trakcie wyładunku czy system automatycznego smarowania skrzyni. System opcjonalnie montowany w zabudowach
KH-kipper składa się z czujników umieszczonych pod osiami i łatwego w obsłudze cyfrowego wyświetlacza w kabinie, który
wskazuje parametry załadunku dla każdej osi, grup osi i/lub
całego pojazdu. Istnieje możliwość doposażenia urządzenia
o sygnał dźwiękowy lub śledzenia obciążeń na odległość po odpowiednim podłączeniu urządzenia do kompatybilnego systemu monitorującego.
Coraz większego znaczenia nabiera projektowanie „pod
klienta”, nawet u producentów, u których modyfikacje pojazdu
były możliwe tylko w ograniczonym stopniu. Dziś klienci zwracają uwagę na to, aby pojazd był nie tylko praktyczny, ale
i dobrze wyglądał. Chcą, aby zaspokajał ich estetyczne gusty
i jednocześnie profesjonalnie prezentował ich wizerunek. Zabudowa stanowi integralną część całej ciężarówki, dlatego
również dążenie do estetyki nie omija także tak „technicznego”
produktu. Nowoczesne wzornictwo przemysłowe łączące funkcjonalność i estetykę w jednym, nabiera coraz większego znaczenia nie tylko w dziedzinach takich jak opakowania, telefony lub wyposażenie wnętrz, ale i w projektowaniu pojazdów
transportowych.
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Tendencją jest
optymalne wykorzystanie
przestrzeni mające na celu
zwiększenie objętości
skrzyni. Przy projektowaniu
zabudów wykorzystuje się
wszelkie zakamarki takie jak
np. przestrzeń pod górnymi
profilami skrzyni

olbrzymiego zaangażowania wszystkich
pracowników, a także otwartości, profesjonalizmu, innowacyjności oraz entuzjazmu naszych klientów”.

Hardox – stal inna niż wszystkie
Największe trudności w zakresie możliwości obróbki (spawanie, gięcie itp.) napotykamy w przypadku stali trudnościeralnych. „Obecnie szwedzka huta ma
ponad 7 różnych gatunków stali Hardox,
które sprawdzają się w najtrudniejszych
warunkach pracy, na jakie wystawiane
są przez naszych klientów” – wyjaśnia
Michał Ciszewski – design specialist/IWE,
Shape Services CEE w firmie SSAB.
Możliwość całopojazdowych badań walidacyjnych,
także wywrotek, mają obecnie dwa ośrodki w Europie.
Pierwszy z nich to Cargobull Validation Center, drugim
jest hamownia w Centrum Badawczo-Rozwojowym
Wielton w Wieluniu

© KH-kipper

Nowoczesne wzornictwo przemysłowe nabiera
coraz większego znaczenia również w projektowaniu pojazdów transportowych

Stale trudnościeralne mają zazwyczaj wysoką twardość, co bezpośrednio
wpływa na odporność na ścieranie. Jest
to oczywiście bardzo duża zaleta tych
stali, a jednocześnie wyzwanie dla firm
przetwarzających tego rodzaju gatunki.
„Nie jest trudno wykonać stal, która będzie miała twardość 500 HBW. Niestety

w wielu przypadkach taka twardość uzyskiwana jest poprzez zwiększoną ilość
pierwiastków stopowych podnoszących
hartowność stali, ale obniżających jej
spawalność. Powoduje to konieczność
wstępnego podgrzewania stali zarówno
przed cięciem termicznym, jak i spawaniem blach nawet o bardzo niewielkiej

grubości. Podraża to koszty produkcji. To
samo dotyczy innych procesów produkcyjnych, jak gięcie, frezowanie i wiercenie. Wzrost twardości stali powoduje
wzrost granicy plastyczności oraz kruchości stali. Przekłada się to bezpośrednio na podatność formowania stali na
zimno. Dlatego stale o większej wytrzymałości wymagają stosowania większych
minimalnych promieni gięcia, większych
szerokości stosowanych matryc oraz
większego kąta przegięcia, który jest
niezbędny w celu zniwelowania zjawiska
odsprężynowania stali” – wyjaśnia obszernie Michał Ciszewski.
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W zastosowaniach okołobudowlanych przedsiębiorcy stawiają
na uniwersalność wykorzystania pojazdu. Przykładem mogą
być 3-osiowe podwozia z zabudową w postaci wywrotki dwulub trójstronnej, dodatkowo wyposażone w żuraw załadowczy. Jak w przypadku zabudowy firmy Górecki – żuraw
umieszczony z tyłu pojazdu może z powodzeniem obsługiwać
również przyczepę, na której przewozi się np. różnego rodzaju
materiały budowlane

© Zabudowy Górecki

Zabudowa trójstronna przygotowana przez firmę Skibicki na
3-osiowym podwoziu waży ok. 4400 kg, podłogę wykonano
ze stali Hardox o grubości 6 mm, burty o grubości 4–5 mm
mogą być wykonane ze stali Domex lub Hardox; pojemność
skrzyni ładunkowej to 14–15 m3; dodatkowym wyposażeniem jest żuraw załadunkowy za kabiną

Stale trudnościeralne Hardox produkowane są inaczej. Bardzo intensywny
sposób hartowania, ograniczony skład
chemiczny i reszta procesu produkcyjnego powodują, że stal ta wyróżnia się
bardzo dobrą spawalnością, obrabialnością oraz podatnością na formowanie
na zimno w porównaniu z innymi gatunkami stali tej samej klasy twardości.

Aluminiowe naczepy samowyładowcze mają niską masę własną, dającą tym
samym dużą ładowność. Prostokątna
skrzynia wywrotcza z aluminium jest
przeciętnie o ok. 800 kg lżejsza w porównaniu z tradycyjną, stalową, o podobnych rozmiarach. Wywrotki stalowe
half-pipe ważą przeciętnie 5900–7200 kg
(wersje light – 4900 kg), wywrotki aluminiowe z ramą stalową 4700–4900 kg,
natomiast masa własna wywrotek aluminiowych z ramą aluminiową nie przekracza 4500 kg.
Przez specjalną obróbkę cieplno-chemiczną stosowanych stopów aluminium
ich zdolność do ścierania ograniczono do
minimum, uzyskując twardość na poziomie ok. 110 HB. Typowe grubości podłóg
z pojedynczego arkusza blachy aluminiowej to 6 mm w lekkich zastosowaniach (produkty rolnicze, węgiel, piach),
8 mm w średnich zastosowaniach (odpady do recyklingu), 10 mm w ciężkich
zastosowaniach (żwir) i do 12 mm w zastosowaniach ekstremalnych. W wielu
pojazdach spotkamy również podłogę
wzmacnianą (o większej grubości) jedynie w tylnej części skrzyni, w największym
zakresie narażonej na zużycie.

© Skibicki

Aluminium – alternatywa dla stali?

Wywrotka termoizolowana w wersji całkowicie aluminiowej –
ze stopów aluminium
wykonano również
ramę pojazdu

© Schwarzmüller

Atutem wywrotek ze skrzynią wykonaną ze stopów aluminium jest możliwość
przewozu ładunków objętościowych –
typowo producenci oferują aluminiowe
skrzynie ładunkowe o objętości rzędu
40–50 m3, ale są również pojazdy o pojemności skrzyni 60, 80, a nawet 90 m3.
Prostokątny kształt skrzyni ładunkowej
i szerokość wewnętrzna wynosząca
2440–2480 mm pozwala również prze-
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wozić ładunki spaletyzowane, co zwiększa możliwości wykorzystania pojazdu.
Stosunkowo duże zapotrzebowanie
rynku na naczepy samowyładowcze (nie
tylko w segmencie budowlanym), uniwersalność zastosowań oraz prostota
konstrukcji powodują, że pojazdy tego
typu znajdują się w programie produkcyjnym większości firm wytwarzających
wywrotki.

| PROMOCJA |

Fliegl wspiera branżę budowlaną
Branża budowlana bez transportu drogowego nie istnieje. Widać to na
każdym kroku – zarówno podczas przewożenia materiałów, jak i samych
maszyn. Producenci rozwiązań transportowych stale pracują nad
opracowywaniem jeszcze lepszych zabudów.

Przyczepy
marki Fliegl
– modele TPS
i TTS, TSK
(na dole)

© Fliegl

abudowy te nie tylko muszą spełniać wysokie wymagania wykonawców, ale także
mogą im pomóc w przestrzeganiu przepisów drogowych obowiązujących w poszczególnych państwach. Doskonale filozofię tę rozumie
firma Fliegl, która prezentuje szerokie portfolio produktów przeznaczonych dla budownictwa.
Należy dodać, że firma Fliegl w swoich działaniach
pod kątem branży budowlanej skupia się na produkcji zabudów pozwalających przewozić dużo
większe ilości materiału w porównaniu z konkurencją. Kluczem do sukcesu jest bardzo niska masa
wywrotek, naczep i przyczep. Inną kwestią jest
wytrzymałość konstrukcji. Żaden przedsiębiorca
nie może sobie pozwolić na częstą wymianę środków transportu, dlatego jakość zabudów ma w tej
branży ogromne znaczenie.

Fliegl do transportu maszyn i urządzeń
Branża budowlana potrzebuje transportu drogowego nie tylko w zakresie przewozu materiałów
sypkich. Fliegl ma w swojej ofercie również kilka
ciekawych propozycji do przewozu maszyn i urządzeń budowlanych. Oprócz całej serii naczep niskopodwoziowych standardowych 3-osiowych
i specjalistycznych 6-osiowych ma także przyczepy 1–4-osiowe.
Fliegl DTS 300 to przyczepa 3-osiowa, wykonana
w technologii niskopodłogowej. Jej konstrukcja
opiera się na osiach SAF/BPW, ma zawieszenie
mechaniczne i hamulce bębnowe. Przestrzeń ładunkowa może zostać poszerzona do 3 m. W komplecie znajdują się także najazdy i uchwyty do
mocowania ładunku przystosowane do mocowania maszyn budowlanych. Rama przyczepy
jest całkowicie ocynkowana. DTS 300 występuje
także w wersji z prostą, wydłużoną podłogą. Długość przestrzeni załadunkowej wynosi tu aż 8,1 m,
opcjonalnie nawet do 10 m.

Fliegl oferuje także wersję dwuosiową, jest to
przyczepa TPS 118 w wersji tandem. Produkt ma
aluminiowe burty o wysokości 40 cm, długość jej
powierzchni ładunkowej wynosi od 4,5 m do 5,5 m,
a szerokość 2,48 m. Zawieszenie zostało wsparte
na resorach. Ważną cechą tej przyczepy jest regulowana w szerokim zakresie wysokość sprzęgu
– od 700 do 950 mm. Masa całkowita TPS 118
wynosi 11 800 kg, masa własna 3100 kg, a ładowność aż 8700 kg. Przyczepa jest także dostępna
jako wywrotka trójstronna TSK 118 – wtedy wysokość burt zwiększa się do 500 mm (istnieje
możliwość dzielenia burty tylnej), długość powierzchni ładunkowej wynosi od 4,5 m do 5,5 m,
a szerokość 2,42 m. W specjalnej wersji TPS Bau
Tridem przyczepa 3-osiowa osiąga imponującą
masę całkowitą 30 t.
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Uzupełnieniem gamy produktów stworzonych
specjalnie z myślą o branży budowlanej jest seria przyczep TTS. Mają one ładowność od 4100
do 8500 kg. Wyróżnia je szerokość wewnętrzna
wynosząca 2050 mm. Standardowe rozwiązania
innych producentów mają ograniczenie szerokości do 1950 mm, co uniemożliwia transport
wielu maszyn budowlanych. W przypadku Fliegla
ta bariera już nie istnieje.
Oferta budowlana firmy Fliegl jest optymalna i dostosowana do różnych potrzeb przedsiębiorców.
Ważne jest to, że producent, którego przedstawicielem w Polsce jest firma Lux-Truck, konsekwentnie
dąży do obniżania wagi swoich zabudów, przez co
zwiększa się produktywność pracy, obniża zużycie
paliwa oraz poprawia stan naszych dróg. Wysoka
jakość produktów to już standard wyposażenia.
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Transport
i pompowanie
betonu
Arkadiusz Gawron

Każda branża ma swoje wymagania
dotyczące podwozi. Niektóre są
standardowe, inne przeciwnie – bardzo
specyficzne. Przekonajmy się, jakie
wymagania są stawiane, jeśli chodzi
o podwozia samochodów ciężarowych,
transport oraz pompowanie betonu.

ażdy odbiorca produktu, jakim jest
samochód ciężarowy, chciałby, aby
podwozie było możliwie jak najlżejsze, a ładowność jak największa. „Odchudzanie” odbywa się kosztem obniżenia wytrzymałości i/lub podwyższenia
ceny, kiedy wykorzystuje się lepsze materiały lub bardziej skomplikowane technologie. Czasami wytrzymałość i trwałość podczas eksploatacji jest ważniejsza
niż duża ładowność. Czego wymaga od
podwozia transport betonu?

Nośność
Ciężar właściwy betonu wynosi 2,4–
2,6 t/m3 i zależy od składu mieszanki betonowej. Jak widać to dość ciężki materiał, dlatego zdecydowanie ważniejsza
jest nośność podwozia niż pojemność
ładunkowa. Tak więc do transportu betonu poszukiwane są podwozia o dużej
ładowności, ale nie muszą zapewniać
dużej objętości dla ładunku.
Aby przewieźć duży ciężar, nie przekraczając dopuszczalnych nacisków na
podłoże, stosuje się dużą liczbę osi. Najpopularniejsze są podwozia 4-osiowe,

© Sermac/Ciepiela Technology Promotion

Rozłożona pompa do betonu uzmysławia,
jak imponujący zasięg musi się „zmieścić”
na długości przewidzianego podwozia
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ale oczywiście przy mniejszych objętościach „gruszek” (betonomieszarki samochodowe występują o pojemnościach od
6 do 15 m3 przy jeszcze raz większej geometrycznej objętości gruszki – wypełnienie betoniarki jest zazwyczaj na poziomie
50–60%) stosuje się 3, a nawet 2 osie,
Ciężki beton i „trudne” budowlane drogi
wymagają wzmocnionej ramy. Najczęściej
zwiększony jest wymiar zewnętrzny
profilu podłużnicy oraz sama
jego grubość
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Duża liczba osi pozwala lepiej rozłożyć znaczną masę
równomiernie na podłoże, a długie ramy są konieczne
do zmieszczenia zabudowy pompy do betonu

Zapotrzebowanie na energię przy transporcie
i podawaniu betonu jest uzależnione od wielkości zabudowy i jej wyposażenia, dlatego
wykorzystywane są jednocześnie różne PTO.
Ich dobór jest bardzo ważny

pod warunkiem że nie zostaną przekroczone naciski jednostkowe na podłoże.
Produkuje się także betonomieszarki na
podwoziach 5-osiowych, jednak takie
pojazdy są traktowane jako ponadgabarytowe (dmc. > 32 t) i w świetle naszych
krajowych przepisów administracyjnych
muszą poruszać się po drogach publicznych ze specjalnymi dopuszczeniami.
5-osiowe pojazdy są chętnie wykorzystywane na dużych placach budów, pozwalając przewieźć większą ilość mieszanki betonowej.
Konfiguracja podwozi 4-osiowych to
zwykle 2 zespoły osi, 1 kierowany z przodu i 1 tandemowy (podwójny) napędzany z tyłu. Ponieważ środek ciężkości
nadwozia betonomieszarki jest nieco
przesunięty do tyłu, coraz częściej wykorzystuje się 4-osiowe podwozia złożone z jednej kierowanej osi z przodu i potrójnego agregatu jezdnego z tyłu (czyli
3 osi złożonych w zespół). Lepszy rozkład
mas pozwala uniknąć w takich pojazdach
przeciążania tylnych osi oraz zachować

© Sermac/Ciepiela Technology Promotion

lepszą zwrotność, najczęściej bowiem
ostatnia oś jest w tridemie kierowana.
Nie pozostaje to bez znaczenia przy operowaniu w centrach miast, zwłaszcza
w porównaniu z podwoziem o dwóch
pierwszych osiach kierowanych, które
nie należą do najzwrotniejszych. Rozstaw osi na ramie jest ważny nie tylko
ze względu na dopuszczalne nośności,
ale także wymagania zabudowy, np. między przednie osie często muszą się zmieścić podpory przednie w gruszkopompach i pompach.

Napęd i zawieszenie
Kiedy na placu budowy potrzebny
jest beton, zwykle do punktu, gdzie ma
być wylewany, są już utworzone jakieś

22 | MARZEC 2018 | Transport – Technika – Biznes

Poza osiami pędnymi pozostałe zazwyczaj są skrętne.
Charakterystyczną cechą podwozi pod pompy do betonu
jest mieszane zawieszenie
mechaniczno-pneumatyczne

gruntowe drogi dojazdowe. W związku
z tym betonomieszarka nie musi cechować się najwyższą możliwą trakcją i zazwyczaj stosuje się pędne osie tylko
w tylnym wózku. Gdy gruszka ma obsłużyć miejskie budowy, użytkownicy decydują się na napęd tylko jednej osi bez
względu na konfigurację kół.
Zapewnienie trakcji to tylko połowa
sukcesu, lepsza przyczepność na drogach
technologicznych nie wyklucza konieczności pokonania dużych nierówności
na budowach. Z tego względu wykorzystuje się podwozia z dużą lub średnią wysokością zawieszenia ramy nad
podłożem. Uzupełnieniem są osie typu
budowlanego, czyli o zwiększonym prześwicie poprzecznym i to zarówno przy
osiach napędzanych, jak i nienapędza-
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Zwrotność przy transporcie betonu
jest bardzo ważna, zwłaszcza przy
długich podwoziach

nych. W osiach napędzanych możemy
spotkać również zwolnice w piastach
kół. W zawieszeniu kół stosowane są resory paraboliczne ze względu na ich wytrzymałość. Ponadto brak rozbudowanych układów prowadzenia kół (resor
jest także elementem prowadzącym)
zmniejsza złożoność konstrukcji, co w warunkach eksploatacji pozadrogowej jest
zaletą. W związku z tym, że betonomieszarka w przybliżeniu połowę swojego
„życia” spędza na asfalcie, w osiach napędowych dobiera się „szybkie” przełożenia, co jest kompromisem między właściwościami terenowymi a możliwością
ekonomicznego poruszania się po drogach utwardzonych. Najczęściej stosuje
się na wszystkich osiach hamulce tarczowe. Cechują się dużą wydajnością,
a w betonomieszarkach nie są tak mocno
narażone na zabrudzenia, co jest najsłabszą stroną hamulców tarczowych sto-

sowanych w pojazdach budowlanych.
W odmianach o średniej lub małej kubaturze gruszki zdarzają się pojedyncze
ogumienia na tylnych osiach. Koła są
wyposażane w opony o wysokim profilu
i bieżniku przeznaczonym do jazdy szosowo-terenowej, uzupełniane coraz częściej o felgi aluminiowe, obniżające masę
podwozia.

reklama

Ramy
Nierówne drogi, jakie musi pokonywać gruszka z ciężkim ładunkiem
betonu, wymuszają zastosowanie ram
o podwyższonej wytrzymałości, czyli wykonanych z grubszej blachy i/lub o większej wysokości profilu lub wręcz ze zdwojonych profili „C”. Konieczne jest także
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Przy zabudowie mniejszej gruszki można zrezygnować z napędu jednej osi tylnego wózka
i zwiększyć zwrotność
podwozia dzięki temu,
że jest skrętna

Betonomieszarki z pompami to pojazdy
o dużej funkcjonalności, jednak technicznie są bliższe gruszkom niż podwoziom pod pompy

zachowanie dużej sprężystości i odporności na pękanie, kiedy ramy są poddawane dużym naprężeniom podczas jazdy
po nierównościach. Ponieważ mamy do
czynienia z dużą gęstością przewożonego
materiału, dobiera się podwozia o stosunkowo niedużej długości ramy. Sprzyja
to zachowaniu sztywności, zwiększa wytrzymałość, poprawia rozkład mas na osie
i obniża masę (dłuższa rama więcej waży).

Układy napędowe
Pojazdy do przewozu betonu poruszają się zwykle w promieniu około 100 km
od węzła betoniarskiego. Nawet jeśli na
jakiejś budowie wystąpi konieczność skorzystania z mobilnej wytwórni mieszanek betonowych, to ta ustawiana jest
w takim miejscu, aby odległości nie były
większe. Podyktowane jest to opłacalnością transportu, po prostu na większe
odległości nie opłaca się transportować
betonu i czynnikiem decydującym o tym
wcale nie jest czas zastygania betonu od
momentu jego wytworzenia. W związku z operowaniem na niedużych odległościach, w dodatku w ruchu o cechach
transportu miejskiego, z obciążeniem na
poziomie 50% (betonomieszarka zawsze
wraca na pusto do punktu załadunku) stosowane są silniki o mocach od 370 do
450 KM (272–331 kW). To optymalny
wybór ze względu na ekonomikę zakupu
i samego transportu.

Skrzynie biegów coraz częściej mają
zautomatyzowane mechanizmy zmiany
biegów, w starszych betonomieszarkach
wyposażone są w pedał sprzęgła, ale
wciąż wybiera się także tradycyjne mechaniczne mechanizmy zmiany biegów.
Zwykle nie są uzupełniane retarderami,
a w roli hamulców długotrwałego działania wykorzystuje się hamulce silnikowe.
Podyktowane jest to chęcią zmniejszenia masy podwozia i względami dość
niskich średnich prędkości rozwijanych
przez takie pojazdy.

Przystawki odbioru mocy
To ważny element w każdej betoniarce i jeszcze ważniejszy w pompie do
betonu. W zależności od rozwiązania
konstrukcyjnego i zapotrzebowania na
moc do napędzania odpowiednich urządzeń stosuje się kilka rozwiązań przystawek odbioru mocy, które mogą być
wyprowadzane z 3 punktów: silnika przed
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sprzęgłem (przystawka jest napędzana
zawsze, kiedy pracuje silnik), silnika za
sprzęgłem (możliwość rozłączenia przystawki bez gaszenia silnika) oraz ze skrzyni biegów (możliwość uzyskania innej
prędkości obrotowej niż silnika na wyjściu). Pompogruszki mają pobór mocy ok.
51 kW. Pompy do betonu wyposażane są
w baterie pompujące o teoretycznej wydajności od 60 do 163 m3/h przy maksymalnym ciśnieniu pompowanego betonu
85–118 bar. Jak widzimy, pobór mocy
jest dość znaczny, a trzeba zasilić także
wiele innych urządzeń pomocniczych.
Dlatego dobór odpowiedniej przystawki
odbioru mocy jest tak ważny.

Kabiny
Jak już wspomnieliśmy w akapicie
dotyczącym układów napędowych, promień operowania betoniarki jest dość niewielki, w związku z tym stosuje się kabiny dzienne (kierowca nie spędza czasu
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Wzbudzanie tumanów kurzu
przy i tak bardzo wysokim zapyleniu
na budowie nie jest wskazane,
dlatego często stosuje się kominy
zamiast rur wydechowych

wypoczynku w kabinie), czyli niskie i krótkie, a ze względu na wagę i koszty zakupu najczęściej są wybierane te węższe
wersje szoferek o szerokości 2,3 m (jeśli
oferuje je dany producent podwozia).
Ponieważ samochód jest dość wysoko zawieszony, a kierowca kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie opuszcza
kabinę i do niej wchodzi, są one zawieszone możliwie jak najniżej, czyli mają
stosunkowo wysoki tunel silnika. Nie
jest to szczególną niedogodnością, gdyż
kierowca nie ma potrzeby poruszania
się w poprzek kabiny, za to na wygodę
jego pracy zdecydowanie ma wpływ wysokość, kiedy do niej wiele razy wchodzi. Zazwyczaj takie kabiny zawieszone
są na sprężynach śrubowych uzupełnionych amortyzatorami. Mechaniczne
zawieszenie jest bardziej wytrzymałe na
duże i częste wymuszenia drgań pochodzące z nierówności drogi i lepiej pochłania takie częstotliwości niż pneumatyczne. Wadą jest obniżony komfort
na równych drogach.
Najczęściej nie są one wyposażane,
poza klimatyzacją i elektrycznymi szybami, w rozbudowane pakiety w zakresie komfortu i systemów asystujących
kierowcy. Przyczyną jest charakter pracy
takich pojazdów, gdzie w trybie autostradowym poruszają się krótko, a dobra
znajomość lokalnych dróg, z jakich najczęściej kierowcy korzystają, nie wymusza dodatkowego wyposażania kabin.
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Niskie wejście do często opuszczanej
przez kierowcę kabiny jest ważniejsze
od przestrzeni zabieranej przez tunel silnika
czy bogatego wyposażenia. W tego typu
podwoziach wciąż stosuje się manualne
skrzynie biegów z tradycyjnym sprzęgłem

Podwozia pod pompy do betonu
Scharakteryzowane podwozia, na których montowane są betonomieszarki, są
bardzo zbliżone pod względem technicznym do podwozi wykorzystywanych
do zabudowy pompogruszek.
Jeśli chodzi o podwozia pod same
pompy do betonu, stawiane są tu już inne
wymagania. Cechą charakterystyczną są
podwozia o możliwie dużej długości, czyli
zupełnie odwrotnie niż w przypadku nadwozia z gruszką. Powód jest prozaiczny.
Pompa do betonu to bardzo wysoki „żuraw”, ramiona masztu rozdzielczego sięgają na wysokość lub odległość nawet
powyżej 60 m, tak więc jej długie ramiona gdzieś trzeba zmieścić. Dochodzą do
tego podpory stabilizujące, rama zabudowy, pompy hydrauliczne, zasobnik betonu, sama pompa i cały szereg urządzeń
pomocniczych. Siłą rzeczy waga takiej za-

budowy przy tych rozmiarach jest duża,
więc poza większą długością wymagana
jest także duża nośność podwozia.
Największe pompy do betonu są zabudowywane na podwoziach 5-, a nawet
6-osiowych. Z tych wszystkich osi napędzane są zwykle tylko dwie (z tych samych
względów co w betonomieszarkach), ale
za to wszystkie pozostałe są kierowane,
co przy dużej długości podwozia jest bardzo ważną cechą zapewniającą maksymalną zwrotność. W dodatkowych osiach
kierowanych stosuje się często zawieszenie pneumatyczne, co w kontekście
całości pojazdu, gdzie np. osie napędowe są oparte na resorach, tworzy zawieszenie mieszane. Przyczyną stosowania
takich rozwiązań są większe administracyjnie dopuszczalne naciski na oś zawieszoną pneumatycznie, gdyż jej oddziaływanie na podłoże jest łagodniejsze.
W związku z wymiarami takiego podwozia i masą zabudowy (44 t) stosuje się
mocniejsze silniki o mocach dochodzących do 510 KM (375 kW).
W zasadzie to podstawowe i jedyne
różnice w podwoziach przeznaczonych
do zabudowy samych pomp do betonu.
Ponieważ wymagania co do pozostałych
komponentów są bardzo zbliżone, kompletuje się je identycznie jak w przypadku gruszek.

Podsumowanie
Jak widzimy, „podwozia do betonu”
są czymś pośrednim pomiędzy ciężarówkami typowo budowlanymi a wersjami
szosowymi ciężkich pojazdów. Szybsze
przełożenia, tarczowe hamulce, napęd
wyprowadzony na dwie, a czasami nawet
tylko na jedną oś, pomimo dużej liczby
kół, a nawet aluminiowe felgi, to cechy
zbliżające takie podwozie do typowych
pojazdów szosowych. Wzmocnione ramy
oraz średnia lub duża wysokość zawieszenia jej nad jezdnią, wysokie profile
opon, osie o dużym prześwicie poprzecznym, wyprowadzenia różnych przystawek
odbioru mocy i krótkie dzienne kabiny
to z kolei cechy upodobniające podwozia
do transportu i pompowania betonu do
ciężarówek budowlanych.
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Dobre marki trzymają się razem
Felgi Alcoa Wheels z kutego aluminium są do 47% lżejsze od felg stalowych
w tym samym rozmiarze. Co to oznacza w praktyce? Obniżenie masy
całkowitej pojazdu, czyli zysk na ładowności i wymierny zysk wynikający
z transportu większej ilości towaru jednym kursem.

transporcie budowlanym, gdzie każdy kilogram ma znaczenie, właściciele flot zwracają uwagę na masę
własną pojazdów. Kiedyś sprzedawały się głównie
naczepy-wywrotki na felgach stalowych. Obecnie ten trend się zmienia i jak komentuje aktualną
sytuację Piotr Ogrodowicz, dyrektor handlowy
Wielton SA, coraz więcej klientów spółki z Wielunia kupuje naczepy-wywrotki na felgach aluminiowych. „Nasi klienci doskonale wyliczają sobie,
że im się to po prostu opłaca. A to prosta kalkulacja: zestaw z 6 felgami aluminiowymi Alcoa
Wheels zamontowanymi na naczepie-wywrotce
Wielton to oszczędność na masie rzędu nawet
120 kg. Właściciel może przewieźć więcej ła-

© Wielton

Katarzyna Biskupska

dunku, a to są dla niego wymierne korzyści i policzalne zyski. Mimo że felgi te nie są najtańsze,
to ostatecznie w rachunku ekonomicznym inwestycja się opłaca. Patrząc z perspektywy firmy na
cały rynek, widać, że udział felg Alcoa Wheels
w wywrotkach z roku na rok rośnie”.
Co jeszcze? Dobre przewodnictwo cieplne i mniejsze bicie promieniowe felg Alcoa Wheels zapewniają większą trwałość ogumienia. Podczas jazdy
felgi te są o 22°C chłodniejsze od felg stalowych,
co dodatkowo przedłuża żywotność opon. Rzadszy demontaż felg przekłada się bezpośrednio na
obniżenie kosztów operacyjnych.

Piotr Ogrodowicz,
dyrektor handlowy Wielton SA

Filozofią firmy Wielton jest kupowanie najlepszych dostępnych komponentów i tak
chcemy nasze produkty pozycjonować. Jeśli klient kupuje od nas naczepę-wywrotkę
i chce mieć aluminiową felgę, to my chcemy, aby to była felga najlepsza z dostępnych
na rynku. Dlatego w ofercie mamy felgi Alcoa Wheels. Jakość jest naszym pierwszym
kryterium doboru partnerów, a Alcoa Wheels to jest marka sama w sobie, jest synonimem jakości. Wielton od lat stawia na marki premium, proponując swoim klientom wybór
komponentów z najwyższej półki.
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Zużycie kołnierzy felg?
Już nie
Felgi Alcoa Wheels wykute z jednego bloku aluminium, bez spawania, są wyjątkowo mocne i aż
pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych.
Wyniki testów wykazały, że felga stalowa ugina
się o 5 cm przy obciążeniu 13 600 kg, natomiast
felga Alcoa Wheels ugina się o tę wielkość dopiero przy 71 200 kg. W transporcie budowlanym
często zamawiane są felgi Dura-Bright EVO oraz
szczotkowane felgi Brushed. Ze względu na ekstremalne warunki pracy ciężarówek budowlanych
coraz chętniej wybierane są felgi Dura-Flange. Powierzchnie tych felg poddaje się specjalnej obróbce,
podczas której tworzy się na nich warstwa ochronna
zapobiegająca zużyciu kołnierzy i znacznie przedłużająca trwałość obręczy. Wyniki testów dowiodły, że kołnierze felg Alcoa Dura-Flange nie
noszą śladów zużycia nawet po 240 000 km. Felgi
Alcoa Wheels są też trwalsze, co generuje kolejne
oszczędności. Felgi Dura-Flange są odpowiednie
do transportu ciężkich ładunków powodujących
boczne przechyły pojazdów, podczas których obszar stopki opon powoduje szybsze ścieranie się
kołnierza felg.
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Maszyny
na budowę
dowiozę…

Dariusz Piernikarski

Na każdej większej budowie na którymś etapie
jej realizacji pojawia się potrzeba dostarczenia
i użycia maszyn do prac ziemnych: koparek,
spychaczy czy ładowarek. Środkami do ich
transportu są przeważnie przyczepy lub
naczepy niskopokładowe.

łaski i obniżony pokład ładunkowy jest potrzebny do transportu
maszyn roboczych, których własna maksymalna prędkość jest zbyt mała, aby mogły przemieszczać się samodzielnie na większe odległości. Odnosi
się to szczególnie do pojazdów budowlanych o maksymalnej prędkości ruchu
do 25 km/h. Takimi pojazdami są koparki, ładowarki kołowe, frezarki, żurawie
budowlane i podnośniki koszowe.
Na drogach spotkamy różne kombinacje wykorzystywane do transportu maszyn budowlanych. Szczególnie w miastach coraz większą popularność zyskują
uniwersalne połączenia wieloosiowych
wywrotek i przyczep niskopodwoziowych, jednak za klasyczne rozwiązanie
należałoby uznać zestaw drogowy utworzony najczęściej przez 3-osiowy ciągnik
siodłowy połączony z 3- lub 4-osiową

Naczepy Faymonville MegaMAX cechują się niezwykłą
zwrotnością. Jest to optymalne rozwiązanie w transporcie ładunków o dużej
wysokości, elementów
instalacji przemysłowych
oraz maszyn roboczych.
Belki pokładu znajdują się
na wysokości zaledwie
225 mm, zawieszone hydraulicznie osie wahadłowe
(nośność 12 t) mają kąt
skrętu do 60°, skok zawieszenia to aż 600 mm

© Faymonville
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© Goldhofer

Goldhofer do transportu maszyn budowlanych może zaproponować m.in. naczepy
z rodziny STZ w wersjach 3- lub 4-osiowych
(L3/L4). Pojazdy te zostały zaprojektowane
z myślą o przewożeniu dużych samobieżnych maszyn roboczych. Potężne wnęki
na koła pozwalają na znaczne obniżenie
wysokości zestawu z ładunkiem. Naczepy
STZ-L4 łatwo można przekształcić w typowe pojazdy niskopodwoziowe z płaskim
pokładem, co pozwala na przewóz mniejszych pojazdów gąsienicowych lub materiałów budowlanych. Ładowność naczepy
to 43 t lub 50 t – zależnie od obowiązujących lokalnie przepisów – jeśli zastosowano zawieszenie typu MPA

naczepą niskopodwoziową. Bywa, że jest
to jedyny sposób na dostarczenie ciężkiego sprzętu na plac budowy.

Przyczepa czy naczepa?
Najprostsze konfiguracje pojazdów
niskopodwoziowych to przyczepy centralnoosiowe lub z obrotnicą, które są zwykle

łączone z ciężarówkami budowlanymi,
począwszy od Unimoga aż po 5-osiowe
ciężkie wywrotki o dmc. 50 t. Przyczepa
niskopodwoziowa z maksymalnie pięcioma osiami pozwala na przewiezienie
ładunku do 40 t.
Przy starannej obsłudze i dbałości
o stan techniczny niskopodwoziówki osiągają dość „biblijny” wiek, pod względem
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trwałości są więc podobne do cystern
i silosów. Nie ma również problemu z doposażeniem takich pojazdów po pierwszej dekadzie użytkowania w układy oświetleniowe czy hamulcowe nowszych
generacji – jest to często tańsze niż ponowna instalacja starej pneumatyki hamulcowej i starej technologii oświetleniowej.
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Przyczepy Fliegl DTS 300
Greenlight mogą przewozić
ładunki o ciężarze do 24,5 t,
a wysokość pokładu wynosząca
830 mm rozszerza możliwości
ich wykorzystania. W tej lekkiej
konstrukcji użyto stale o podwyższonej wytrzymałości, zachowując oczekiwaną trwałość.
Przyczepę wyposażono w 8 par
pierścieni mocujących o wytrzymałości 10 t, ładunki można ulokować na pokładzie wykonanym
z utwardzanego drewna o grubości 70 mm

szają się na gąsienicach o standardowej
szerokości całkowitej 2,7 m. W wielu krajach o uproszczonych systemach zezwoleń dopuszcza się pojazdy nawet o takiej
szerokości pokładu ładunkowego.

Optymalizacja zadaniowa
Dowóz sprzętu budowlanego na miejsce pracy nie jest głównym celem działania, a stanowi jedynie fragment szerszej
aktywności – istotą jest przecież prowadzenie prac ziemnych. W związku z tym
firmy decydują się na sprzęt niezawodny,
trwały i w miarę możliwości na tyle uniwersalny, by można było go wykorzystywać do wielu zadań. Nie mniej istotnym warunkiem jest też cena zakupu.
Nawet w małych klasach ładowności
naczepy niskopodwoziowe muszą być dokładnie zaprojektowane. Jak będzie wy-

© Kässbohrer

W przypadku wykorzystania naczep
niskopodwoziowych do przewozu maszyn
budowlanych często kluczowym warunkiem jest utrzymanie całkowitej długości
zestawu poniżej 16,5 m oraz wysokości
w ramach dopuszczonych normatywnie
4 m. Limity te wymusiły wprowadzenie
wielu istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, wśród których można wymienić
pokłady ładunkowe z zagłębionym łożem,
zawieszenia o regulowanej wysokości
czy wreszcie możliwość zmiany długości
i szerokości naczepy stosownie do wielkości przewożonego ładunku.
W wielu konstrukcjach naczep przewidziano możliwość poszerzania szerokości pokładu ładunkowego typowo
z 2550 mm do 3000 mm – poszerzenie
przestrzeni ładunkowej odbywa się w „normalnych” naczepach niskopodłogowych
dzięki prostym obrotowym lub rozkładanym konsolom, na których układane są
drewniane deski lub blachy aluminiowe.
Metoda ta jest prosta i praktyczna, ponieważ nawet średnio ciężkie koparki
gąsienicowe o masie własnej 20 t poru-
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glądała moja koparka za dziesięć lat?
Czy będę musiał przewozić więcej materiałów na paletach, kontenerów budowlanych i materiałów o dużej długości?
Pierwszym błędem jest zawsze wybór
zbyt małej ładowności, a drugim ograniczenie możliwości zmiany długości, tj.
wybór zbyt krótkiej naczepy (czyli standardowej 13,6 m).
W grupach pojazdów o większej ładowności specjaliści zarówno po stronie
producenta, jak i użytkownika często
muszą uwzględniać bardzo specyficzne funkcje, którymi musi dysponować
konkretny środek transportu. Dlatego
w tych ciężkich klasach tonażowych, powiedzmy powyżej 120 t ładowności, dwa
identyczne pojazdy rzadko opuszczają
linie produkcyjne. Udany biznes jest
w tym przypadku dziełem specjalistów
współpracujących po obu stronach.

Niskopodwoziowe naczepy Kässbohrer K.SLL 2
mają prześwit wynoszący tylko 300 mm,
co pozwala na transport ładunków o wysokości
do 3700 mm bez przekraczania 4-metrowego
limitu wysokości. Odpinana łabędzia szyja
ułatwia załadunek. Naczepę można wydłużyć
o 5550 mm, osie z zawieszeniem hydraulicznym
zapewniają maksymalną mobilność na każdym
rodzaju nawierzchni
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Należący od zeszłego roku do Grupy Wielton niemiecki Langendorf od 1956 r. ma
w swojej ofercie m.in. przyczepy i naczepy niskopodwoziowe. Podstawę tworzą 3i 4-osiowe naczepy z rodziny SATÜ 30/SATÜV 40, które mogą mieć m.in. rozszerzane
pokłady czy wnęki na koła. Z kolei modele z rodziny SATÜ-H 30 mają wzmocnioną konstrukcję przystosowaną do przenoszenia obciążeń punktowych oraz hydraulicznie podnoszony podest wjazdowy umożliwiający transport maszyn także na pokładzie balkonu.
Modele z rodziny SATAH wyposażone są w odłączaną i regulowaną łabędzią szyję,
w wersji SATAHV mają również rozciągany pokład. Do transportu maszyn budowlanych o wysokości do 3,5 m i ciężarze do 45 t doskonale nadają się modele z rodziny
SATBÜ wyposażone w obniżony pokład i specjalne podesty pozwalające na samodzielny wjazd maszyny na część obniżoną

Naczepy niskopodwoziowe są używane nie tylko do transportu maszyn –
wszystko, co jest potrzebne na budowie,
musi być tam dostarczone. Często poja-

wia się pytanie o to, jakie wyposażenie
jest wymagane do zabezpieczenia ładunku oprócz łańcuchów i pasów. W wielu
krajach do blokowania sprzętu na pokła-
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dzie wymagane jest użycie zamków (rygli)
kontenerowych rozmieszczonych zgodnie z wymiarami ISO, dzięki czemu sprzęt
o małej wielkości może być mocowany
i przewożony bez większych problemów.
Kieszenie na kłonice blokujące, dodatkowe pierścienie do mocowania ładunku,
wnęki na łyżki i ramiona koparek, różne
konfiguracje ramp itp. – w tym obsza-
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Najnowszy produkt Nooteboom
to naczepy z rodziny Manoovr.
5-osiowy Manoovr z muldą koparkową ma w przybliżeniu taką
samą ładowność jak 4-osiowa
naczepa zagłębiona z osiami
Pendel sprzężona z jednoosiowym wózkiem Interdolly. Naczepa niskopodwoziowa Manoovr MPL z osiami wahliwymi ma
w Europie nacisk 12 t na oś i zapewnia operatorowi transportowemu ładowność ok. 67 t

rze rozwiązań stosowanych w pojazdach
niskopodwoziowych wynaleziono i zastosowano już chyba wszystko…
Powierzchnię ładunkową naczep i przyczep niskopodwoziowych można konfigurować w dość szerokim zakresie dzięki
powszechnie stosowanej przez producentów modułowości konstrukcji. Konstrukcja platformy (pokładu) jest ściśle
dostosowana do rodzaju przewożonego
ładunku, np. rozmieszczenie wnęk na
koła dopasowuje się do rozstawu osi
przewożonych maszyn. Wiele dostępnych typów naczep niskopodwoziowych
ma łoża wymienne, tym samym zmienia
się przeznaczenie pojazdu. Zastosowanie pomostów bocznych i wzdłużnych
dostępnych w różnych długościach i dobranych do stopnia rozsunięcia, hydrauliczna (teleskopowa) regulacja długości
łoża oraz możliwość zmiany położenia zamocowania tylnego zespołu osiowego
pozwalają na przygotowanie powierzchni
ładunkowej o żądanych wymiarach, praktycznie w trzech, niezależnie od konfiguracji osi.
Załadunek i rozładunek może się odbywać zarówno od przodu (odłączalna
łabędzia szyja), jak i od tyłu. Sterowane
hydraulicznie rampy najazdowe montowane są na końcu pojazdu i umożliwiają
szybki i bezproblemowy załadunek lub
nawet samodzielny wjazd maszyny roboczej na pokład. W lżejszych wersjach

naczep najazdy są przewożone w stanie
złożonym, np. w specjalnych wnękach
pod pokładem.
Łabędzia szyja może być ruchoma –
jej długość i kąt pochylenia są regulowane w zależności od rodzaju współpracującego ciągnika i położenia siodła oraz
obciążenia przypadającego na sprzęg.
Po zdemontowaniu łabędziej szyi i opuszczeniu pokładu przedniego załadunek
i rozładunek może się odbywać również
od przodu. Aby skrócić długość najazdów
tylnych, w niektórych pojazdach część
ramy znajdująca się za ostatnią osią bywa
lekko skierowana ku dołowi. Z kolei aby
uzyskać jak najmniejszy kąt podjazdu
(typowo poniżej 11°), stosuje się najazdy
składane z fragmentów – po zmontowaniu są one na tyle długie, że wjazd na
pokład np. koparki gąsienicowej nie stanowi najmniejszego problemu.

Może wystarczy sama wywrotka?
Współczesne realia ekonomiczne zmuszają firmy budowlane do poszukiwania
rozwiązań transportowych najlepiej przystosowanych do prowadzonej działalności. Jednym z tego przykładów jest wykorzystanie zestawów transportowych
samochód–wywrotka i przyczepa niskopokładowa. Przyczepy wykorzystywane do transportu maszyn budowlanych
to zazwyczaj lekkie konstrukcje 3- lub
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4-osiowe mające zadziwiająco dużą ładowność, przekraczającą nawet 23 t. Przypomnijmy, że dozwolona przepisami masa
całkowita nie wymagająca specjalnego
zezwolenia to 24 t, tak więc przyczepy
o dmc. wynoszącej 30 lub 40 t to już pojazdy ponadnormatywne.
Alternatywnym rozwiązaniem może
być zastąpienie przyczepy niskopokładowej przez przyczepę samowyładowczą.
Najczęściej na podwoziu typu tandem,
z hydraulicznym mechanizmem wywrotu
dwu- lub trójstronnego. Zasilanie hydrauliki wywrotu w przyczepie uzyskuje się
zazwyczaj poprzez połączenie z instalacją hydrauliczną holującej wywrotki. Pojazdy te wyposaża się również w doczepiane podesty najazdowe, pozwalające
na załadunek np. niewielkiej koparki.
Jest to interesująca propozycja skierowana nie tylko do firm typowo budowlanych, ale również do przedsiębiorców
zajmujących się np. pracami ogrodowymi, kształtowaniem krajobrazów czy pracami komunalnymi. Przykład typowego
wykorzystania takiej przyczepy wywrotki
wyglądałby następująco: rankiem na plac
budowy na przyczepie dowożona jest minikoparka lub ładowarka kołowa, w ciągu dnia przyczepa pełni funkcję typowej
wywrotki do przewożenia ziemi czy materiałów budowlanych, a na zakończenie
powtórnie zostaje wykorzystana do transportu maszyn.
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Dwupokładowa MegaMAX
z dołączaną osią
Sterowana czwarta, dołączana i przerzucana obrotowo, oś jest najnowszą
opcją dla naczepy Faymonville MegaMAX z podwójnym pokładem. Produkt
ten oferowany będzie początkowo na rynku północnoamerykańskim.
Rozwiązanie to pomaga maksymalnie wykorzystać dopuszczaną prawnie
ładowność i zapewnia jeszcze większą wszechstronność pojazdu
eksploatowanego na terenie różnych stanów USA.

dołączanej i przerzucanej osi zastosowano mechanizm skrętu wymuszonego sterowany przez względne
zmiany położenia siodła i sworznia królewskiego.
Oś jest bardzo przyjazna w obsłudze, a jej zastosowanie stwarza nowe możliwości transportowe. Przy
obciążeniu osi wynoszącym 20 tys. lb (9072 kg)
naczepa może mieć ładowność do 95 tys. lb
(43 091 kg). Przy maksymalnym obciążeniu technicznym osi, które wynosi 22 700 lb (10 297 kg),
w konfiguracji 4-osiowej naczepa MegaMAX może
przewozić ładunek o ciężarze do 105 900 lb
(47 990 kg), wliczając w to ciężar dołączanej osi.
Naczepa w wersji podstawowej ma masę własną
ok. 40 000 lb (18 144 kg).
Gdy wykorzystanie czwartej osi nie jest konieczne,
można ją w łatwy sposób odłączyć od pojazdu lub
przerzucić na pokład wózka jezdnego, aby skrócić długość kombinacji (jazda bez ładunku). Przy
powtórnym opuszczeniu osi na powierzchnię nie
jest konieczna jakakolwiek regulacja jej położenia.
Prosty w użyciu i wytrzymały mechaniczny układ
skrętu pomiędzy 3-osiowym wózkiem jezdnym
i sprzęgiem siodłowym nie wymaga komponentów hydraulicznych.

Sterowanie mechaniczne skrętem osi pozwala
na uzyskanie doskonałej manewrowości i ułatwia
poruszanie się w wyjątkowo ciasnych przestrzeniach, takich jak place budowy, elektrownie lub
ulice w zabudowie miejskiej, będących zawsze wyzwaniem podczas transportu ładunków nienormatywnych. Hydraulicznie odłączana łabędzia szyja
pozwala na bezstopniową regulację wysokości
i uzyskanie maksymalnej elastyczności podczas
za- i rozładunku maszyn budowlanych.
Opisywana naczepa Faymonville MegaMAX oferowana jest z dwoma pokładami ładunkowymi: rozciąganym oraz mini. Przy wysokości do jazdy wynoszącej 13,8 cali (350 mm) pokład rozciągany
należy do najniższych na rynku i pozwala na przewożenie ładunku nawet pod bardzo niskimi wiaduktami. Pokład może mieć długość od 25 stóp
(7620 mm) do 42 stóp (12 801 mm) i może być
wydłużony jeszcze bardziej dzięki możliwości zastosowania specjalnych przedłużek, które są mocowane przed tylnym wózkiem jezdnym. Pokład
rozsuwany może być wykorzystany do przewożenia
ciężkich i długich ładunków różnego rodzaju: komponentów przemysłowych, pojazdów wojskowych,
wagonów, maszyn lub ponadwymiarowych kon-

tenerów. Natomiast minideck ma wysokość załadunku wynoszącą 10,8 cali (274 mm) i jest
idealny do przewożenia ładunków takich jak transformatory czy generatory. Całkowicie stalowa
konstrukcja pozwala na przenoszenie maksymalnych obciążeń punktowych.
Faymonville jest jedynym europejskim producentem działającym na rynku północnoamerykańskim,
który w swoich pojazdach stosuje elementy elektryczne i pneumatyczne, certyfikowane w systemie DOT. Oznacza to, że również części zamienne
są łatwo dostępne na terenie USA i Kanady za
pośrednictwem działającej tam sieci dealerskiej
Faymonville. Podobnie jak pozostałe pojazdy Faymonville naczepa MegaMAX z dołączaną osią ma
części metalowe zabezpieczone w procesie metalizacji natryskowej, co zapewnia maksymalną
ochronę przed korozją.
Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Faymonville
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Wywrotka z małym
żurawiem hydraulicznym
Fassi i aluminiowymi
burtami pomalowanymi
według specyfikacji
klienta

Małe wywrotki

Katarzyna Wachowiak

Mają wiele zalet. Są uniwersalne, zużywają mało paliwa, radzą sobie w ruchu
miejskim i na autostradzie. Są zwrotne i łatwo nimi wjechać w wąskie bramy.
Zamawiają je klienci z różnych branż.

la branży budowlanej lekkie pojazdy samowyładowcze wożą piasek, gruz, cement czy kruszywo.
Przydają się też do transportu narzędzi
i maszyn. Na budowę często trudno jest
dojechać z cięższym sprzętem (z powodu ograniczenia tonażu dróg, wąskich
bram, podjazdów itp.). Wtedy mała wywrotka sprawdza się idealnie, zwłaszcza na podwoziu 4×4.
Poważnym kupcem wywrotek na samochodach 3,5 t do 7,5 t są firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną opału.
Bardzo popularne rozwiązanie w tej branży stanowi skrzynia z przegrodami, dzięki
której możliwy jest transport węgla do
kilku klientów na raz. Do skrzyni można
dodać żuraw HDS, wtedy kierowca staje

Standardowa
wywrotka
ze stalowymi
burtami

się całkowicie samowystarczalnym dostawcą. Żuraw hydrauliczny jest też typowo montowany na pojazdach, które
dostarczają towar na paletach.
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Wywrotki służą firmom zajmującym
się zielenią – do zbioru liści czy pociętego drewna. Do nich zazwyczaj montuje
się podwyższane burty z siatki stalowej.
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Podobne pojazdy zamawiają też firmy prowadzące selektywną zbiórkę odpadów. Sporo zamówień spływa od sadowników i rolników.
W ogromnej większości małych wywrotek napęd hydrauliki wywrotu zapewnia zestaw elektrohydrauliczny (elektryczny napęd pompy hydraulicznej). Napęd za pośrednictwem odsilnikowej przystawki odbioru mocy PTO stosowany
jest głównie w samochodach o dmc. 7,5 t i z HDS-em. Rozstawy osi dobiera się w zależności od potrzeb. Krótsze zapewniają lepszą manewrowość. Dłuższe wybierane są do przewozu np. tarcicy lub gdy użytkownik sporadycznie korzysta
z samochodu jako wywrotki.

Zabudowa do selektywnej zbiórki odpadów: z siatkami, aluminiowymi
drzwiami, plandeką. Całość w firmowej kolorystyce klienta

„Jeśli zamówienie jest bardziej skomplikowane, sprzedawca odsyła klienta do nas, żeby dopiąć szczegóły. Standardowy, szybki termin odbioru to dwa tygodnie. Tyle trwa spawanie konstrukcji, ocynkowanie ramy pośredniej, malowanie
i montaż na samochodzie. Czasami do tego dochodzi czas
oczekiwania na dostawę podwozia, ale z reguły zabudowa
jest gotowa zanim podwozie przyjedzie z fabryki” – podkreśla
Piotr Żołądź.

Zdjęcia: © Romcar

reklama
Wariant wywrotki z przegrodą i burtami aluminiowymi

Służą ponad 10 lat
„Klienci oczekują przede wszystkim wysokiej jakości wykonania i niezawodności” – mówi Piotr Żołądź z Romcaru, jednej ze znanych firm zabudowujących, specjalista od wywrotek na samochody dostawcze.
W wywrotkach kluczowa dla długiej żywotności jest konstrukcja ramopodłogi. Musi ona być jednocześnie lekka i bardzo wytrzymała. Dlatego Romcar w miejscach, gdzie można wyeliminować profile, stosuje odpowiednio giętą blachę. Aby
zabezpieczyć powłokę lakierniczą przed uszkodzeniami mechanicznymi, o które szczególnie łatwo w transporcie materiałów budowlanych, piaskuje lub śrutuje konstrukcję ramopodłogi i burt stalowych, a następnie lakieruje proszkowo. Rama
pośrednia jest cynkowana ogniowo. Tak przygotowana wywrotka ma szanse przy normalnej eksploatacji i konserwacji
służyć co najmniej 10 lat.
„Nawet po tak długim czasie, jeśli wymieni się zużyte elementy i powtórnie zabezpieczy przed korozją, to wywrotka
posłuży kolejne lata. Klienci przekazują mi, że zwykle jest
sprawna dłużej niż sam samochód” – mówi Piotr Żołądź.

Gotowa w dwa tygodnie
Klient, który zamawia podwozie w salonie, zwykle ustala
ze sprzedawcą specyfikację: rozstaw osi samochodu, wymiary
zabudowy, rodzaj i wysokość burt oraz ewentualne dodatki.
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Opony do zadań
budowlanych

Renata Pawliszko

© pixabay

Jazda w trudnym terenie wymaga odpowiedniego przygotowania.
Pojazdy poruszające się w takich warunkach muszą być wyposażone w opony
charakteryzujące się dużą odpornością na uszkodzenia oraz mające możliwość
przenoszenia dużych obciążeń.
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Jacek Młodawski

,
Fleet & Retail Business Manager
w Continental Opony Polska

Janusz Krupa

,
menedżer marketingu
opon użytkowych w regionie
Polska–Ukraina w firmie
Goodyear Dunlop Polska

Karol Górski

,
menedżer produktu na region
Europy Środkowo-Północnej
w firmie Michelin Polska

dpowiedzi na kilka pytań dotyczących opon budowlanych udzielili nam:
• Jacek Młodawski, Fleet & Retail Business Manager w Continental Opony
Polska,
• Janusz Krupa, menedżer marketingu
opon użytkowych w regionie Polska–
Ukraina w firmie Goodyear Dunlop
Polska,
• Karol Górski, menedżer produktu na
region Europy Środkowo-Północnej
w firmie Michelin Polska.
„Samochody Specjalne”: Na co zwracają uwagę klienci, wybierając opony budowlane?
Jacek Młodawski: Nabywcy opon do maszyn budowlanych zwracają uwagę głównie na trwałość takich opon oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przede
wszystkim jednak kluczowe znaczenie
ma odpowiednie dopasowanie opony do
warunków, w jakich będzie użytkowana.
Przed jej wyborem warto odpowiedzieć
sobie na następujące pytania: na jakim
podłożu będzie pracowała (błoto, kamienie, żwir), czy będzie pracowała tylko
w jednym, określonym miejscu, a może
będzie przemieszczała się na większe
odległości?
Opony do maszyn budowlanych, ze względu na specyficzne warunki pracy, muszą
zapewnić bezpieczeństwo oraz niezawodną pracę maszyn i zminimalizować
ryzyko awarii. Z tego względu ogumienie w ofercie Continental jest dopasowane do ekstremalnych warunków panujących na placach budowy. Cechuje je
duża odporność na uszkodzenia i bardzo
dobre właściwości jezdne po terenach
nieutwardzonych, a oprócz tego ciche
działanie i świetne osiągi na twardej nawierzchni. Opony te są przystosowane do
przewożenia wielotonowych ładunków,
takich jak np. skały, oraz gwarantują
wydłużone przebiegi i można je poddać
ponownemu bieżnikowaniu.
Janusz Krupa: Transport mieszany jest
szczególnym wyzwaniem dla opon ciężarowych, charakteryzuje się bowiem
bardzo wymagającymi parametrami eksploatacyjnymi. Odporność na uszkodzenia, szybkie samooczyszczanie bieżnika,
ochrona przed zakleszczaniem kamieni,
dobra przyczepność to najważniejsze

wyzwania dla opon pracujących na terenie budów oraz na normalnej asfaltowej drodze. Użytkownicy tego rodzaju
ogumienia oczekują przede wszystkim
jak największej trwałości ogumienia, które na co dzień jest narażone na rozcięcia i przebicia uniemożliwiające późniejsze bieżnikowanie karkasu. Ponadto
klienci zwracają też uwagę na możliwość dokonania szybkich napraw ogumienia, gdyż zapewnia to utrzymanie
pełnej mobilności floty.
Karol Górski: Biorąc pod uwagę trudne warunki użytkowania i częstotliwość
występujących szkód mechanicznych
w transporcie budowlanym, spora grupa
klientów w tym segmencie rynku kieruje
się przy wyborze opon ceną. To jednak
się zmienia, bo coraz częściej klienci zaczynają dostrzegać zalety opon premium.
Dla firm zakup droższych opon to pewna
forma inwestycji ze względu na to, że
opony marek premium są bardziej wytrzymałe, odporne na uszkodzenia oraz
zapewniają mobilność, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie kosztownych przestojów. Nadal jednak pewna część klientów obawia się inwestować w dobre
opony. Są to szczególnie te firmy, które
nie mają podpisanych kontraktów długoterminowych na swoje usługi, a zakup
opon premium byłby dla nich inwestycją
na dłuższy okres.
Natomiast firmy lepiej zorganizowane
są bardziej zainteresowane droższymi
i lepszymi produktami, choćby po to, by
zapewnić swoim klientom jak najlepszą
jakość obsługi.
Co jeszcze przemawia za inwestowaniem w dobre opony budowlane?
Janusz Krupa: Finalna cena opony to
wypadkowa wielu czynników, takich jak
miejsce oraz koszty produkcji, wykorzystane surowce, a także zastosowane
technologie. Ogumienie bazujące na innowacyjnych rozwiązaniach jest najdroższe w produkcji, ale zastosowane w nim
technologie przekładają się bezpośrednio na zwiększenie efektywności paliwowej czy wytrzymałości, a co za tym idzie
na realne oszczędności użytkowników.
Dodatkowo marki premium, takie jak
Goodyear czy Dunlop, oferują wiele rozwiązań wspierających operatorów flot
w zarządzaniu ogumieniem. Wszystkie
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Continental

Goodyear

W ofercie opon budowlanych firmy Continental klienci znajdą
wiele różnych modeli ogumienia. Przykładowo: opona HSC1 na
oś kierowaną dzięki 3- i 4-rowkowemu wzorowi bieżnika charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, a jej
specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia odporność na
przecięcia i uszkodzenia. Opona zapewnia wysoką trwałość oraz
duże przebiegi. Produkt ten sprawdzi się w szczególnie trudnym terenie, kiedy wymagana jest maksymalna trwałość.
Z kolei HSO Sand, także na oś kierowaną, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego, trwałość oraz odporność na uszkodzenia. Ponadto opona gwarantuje wysoką trakcję nawet w najtrudniejszym terenie, co zawdzięcza specjalnej
geometrii bieżnika. Opona oznaczona jest symbolem M+S, czyli
przeznaczona jest na śnieg i błoto.
Na oś napędową producent oferuje oponę HDC1, którą można bieżnikować dzięki wzmocnionej konstrukcji opasania i wytrzymałemu karkasowi. Ponadto konstrukcja bieżnika gwarantuje bardzo dobrą przyczepność i prowadzenie na drodze
i w terenie. Inną oponą na oś napędową jest model HDO,
jak podaje producent – o dużej odporności na uszkodzenia.
Bardzo trwała konstrukcja karkasu zapewnia oponie maksymalną żywotność w trudnych warunkach eksploatacji poza
drogami utwardzonymi. Model wyróżnia homologacja M+S
(śnieg i błoto).
Na oś naczepową Continental oferuje modele HTC1 oraz HCS1.
Pierwsza z nich charakteryzuje się optymalną konstrukcją
czoła bieżnika, co zapewnia ochronę osnowy i zmniejsza podatność na uszkodzenia. Oponę cechują też dobre właściwości jezdne po terenach nieutwardzonych oraz odporność na
przecięcia. Drugi model o solidnej konstrukcji jest odporny na
rozcięcia i rozdarcia. Jej struktura i geometria bieżnika zapewniają dobrą trakcję nawet w ekstremalnych warunkach.
Model ma oznaczenie M+S.

Oferta ciężarowych opon budowlanych Goodyear obejmuje
ogumienie Omnitrac MSS II na oś kierowaną, MSD II na oś napędową oraz MST na osie naczep.
Opony Goodyear Omnitrac MSS II i MSD II wyróżniają się zastosowaniem technologii Omnitrac Max – to zestaw najnowszych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych obejmujących
mieszankę bieżnika odporną na uszkodzenia, solidną konstrukcję osnowy i zoptymalizowany wzór bieżnika. Przekłada
się to na bardzo dużą żywotność opony podczas jazdy po drogach i nieutwardzonych nawierzchniach, a także dobre właściwości trakcyjne. Opony charakteryzują się także szerszym
bieżnikiem dla dłuższych przebiegów, rozwiązaniami wspomagającymi samooczyszczanie z błota i kamieni oraz możliwością bieżnikowania. Ulepszenia konstrukcji bieżnika obejmują
również lepsze parametry hamowania i redukcję hałasu.
Opony na oś kierowaną Goodyear Omnitrac MSS II charakteryzują się szerokim bieżnikiem ze „slalomowymi” rowkami
centralnymi i solidnymi żebrami barku. Jego konstrukcja utrudniająca zakleszczanie kamieni w połączeniu z podwójnym rowkiem zapewnia lepszą odporność na przebicie i sprawniejsze
samooczyszczanie rowków. Przekłada się to na wydłużenie przebiegów, poprawę hamowania na drodze i nawierzchni nieutwardzonej oraz lepszą odporność na uszkodzenia. Wzór
bieżnika ma cztery lub pięć żeber w zależności od rozmiaru oraz
właściwości zmniejszające hałas.
Z kolei najważniejsze zalety opon na oś napędową Goodyear
Omnitrac MSD II to wydłużone przebiegi i mniejszy opór toczenia,
co przekłada się na niższe rachunki za paliwo. Opony te mają
szerszy bieżnik, który wpływa na wydłużenie przebiegów. Inne
właściwości tego produktu to masywne żebro centralne, poprawiające charakterystykę zużycia opony. Znajduje się ono pomiędzy ciągłymi, otwartymi rowkami nachylonymi w kierunku
barków, co zapewnia lepsze samooczyszczanie bieżnika. Przyczepność w błocie zwiększa przesunięcie krawędzi bloków
barku. Podobnie jak w przypadku Omnitrac MSS II, konstrukcja ma właściwości zmniejszające poziom hałasu.
Opona na oś napędową Omnitrac MST II o szerokim bieżniku
i wielokątowej budowie zapewnia równomierne zużycie i wydłużenie przebiegów. Zygzakowaty rowek centralny i zmienny
kształt krawędzi klocków bieżnika poprawia przyczepność na
drogach i w terenie, a solidne żebra środkowe zwiększają odporność na uszkodzenia.
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te czynniki wpływają na finalny koszt zakupu opony, ale równocześnie mają istotne przełożenie na niższy pojedynczy
koszt przejechanego kilometra, nie mówiąc o znaczącym zmniejszeniu ryzyka
niespodziewanych przestojów, co jest
dotkliwym obciążeniem dla firmy. W rezultacie operatorzy flot coraz częściej
dostrzegają, że początkowa wyższa inwestycja w ogumienie przekłada się na
późniejsze oszczędności w czasie eksploatacji i niejednokrotnie po podliczeniu
wszystkich kosztów pozornie droższe,
ale lepsze jakościowo opony okazują się
bardziej ekonomicznym wyborem.

Michelin
W odpowiedzi na potrzeby klienta firma Michelin wprowadziła
do oferty w segmencie opon budowlanych w 2017 r. nowe
produkty. W zależności od warunków użytkowania każdy klient
będzie mógł znaleźć odpowiednią oponę dla swojego pojazdu.
Michelin dzieli swoją ofertę opon budowlanych na następujące
segmenty:
• X Works Z/D/T – opony przeznaczone do samochodów
ciężarowych użytkowanych najczęściej na drogach i dojazdach na place budowy, tj. więcej niż 80% przebiegu pojazdu
na drogach,
• X Works HD Z/D – produkty do samochodów ciężarowych
użytkowanych często na placach budowy i drogach nieutwardzonych, tj. mniej niż 80% przebiegu pojazdu na drogach,
• X Force ZH – ogumienie do samochodów ciężarowych użytkowanych niemal wyłącznie na placach budowy, drogach nieutwardzonych i w kamieniołomach.
Trudne warunki użytkowania pojazdów ciężarowych na placach
budowy wymagają opon będących w stanie zagwarantować
osiągi na drogach asfaltowych oraz wytrzymałość na nierównym, agresywnym podłożu pełnym dziur, kamieni czy prętów
zbrojeniowych. Dzięki technologiom zastosowanym w Michelin X Works oraz X Force ich użytkownicy mogą w pełni korzystać z wysokich osiągów ogumienia – większej trwałości
i odporności na użytkowanie w trudnych warunkach. Jest to
możliwe dzięki nowoczesnemu procesowi mieszania składników gumy (technologia Carbion), który wpływa na większy
przebieg opon, lamelom typu Z (zwiększają trakcję i przyczepność na drodze w zimowych warunkach, szczególnie na śniegu),
a także nowej generacji karkasu (nazywanego w terminologii
Michelin Powercoil), który jest bardziej odporny na uszkodzenia. Dodajmy, że opony Michelin X Works mogą być dwukrotnie
bieżnikowane w technologii Remix.

W jaki jeszcze sposób można przekonać
klientów do zakupu opon premium?
Karol Górski: Usługą dodatkową, którą
chcemy zachęcić klientów do zakupu opon
premium, jest wprowadzona w ubiegłym
roku Gwarancja na uszkodzenia. Usługa
ta obejmuje przypadkowe zniszczenie
opon z gamy Michelin X Works zakupionych zarówno na rynku wymiany, jak
również jako oryginalne wyposażenie.
W przypadku uszkodzenia sprzedawca
zwraca właścicielowi opony jej wartość
w postaci noty kredytowej, a jej wartość
wyliczana jest w oparciu o przyjętą cenę
zakupu oraz pozostałej i niewykorzystanej przez użytkownika głębokości bieżnika. Organizując tę akcję, chcieliśmy zachęcić klientów do wypróbowania naszych
opon, a także pokazać, że są one wytrzymałe i sprawdzają się w bardzo trudnych
warunkach. Mimo że początkowo ich cena
jest wyższa, w rezultacie koszty eksploatacji tych opon są niższe.
Kupując tańszą oponę, jesteśmy narażeni na ryzyko przestoju, a to generuje straty w postaci kar za opóźnienia, dodatkowych kosztów obsługowo-serwisowych
oraz kosztów zakupu nowej opony. Patrząc w ten sposób, klient może obliczyć, ile opon w ciągu roku wymienia ze
względu na uszkodzenia. Tak więc jednostkowo opona kiepskiej jakości jest
tania, ale z racji awaryjności trzeba ich
kupić w skali roku zdecydowanie więcej. Nasza gwarancja na uszkodzenia
ma zachęcić klientów do inwestowania
w opony Michelin, pokazując, że w ogólnym rozrachunku są najtańsze w eksploatacji.

© pixabay
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Mercedes-Benz Arocs 4148 8×8/4 AK
w wersji Grounder z półokrągłą wywrotką
stalową KH-kipper W1U – specjalista
od pracy w trudnym terenie

Dariusz Piernikarski

Nadciąga jazda ciężka
Jeszcze jesienią ubiegłego roku mieliśmy okazję przetestować Arocsa 4148
8×8/4 AK w wersji Grounder – na tym właśnie podwoziu KH-kipper zabudował
półokrągłą wywrotkę tylnozsypową W1U do transportu ciężkiego.

ercedes-Benz Arocs jest „kompletnym” samochodem budowlanym. Dostępny jest pełny
zakres konfiguracji osi: 4×4, 6×4, 6×6,
8×4, 8×4 (lekki), 8×6 oraz 8×8 (te dwie
ostatnie wersje w odmianie Grounder).
W standardzie znajduje się wiele dobrze
znanych opcji wyposażenia, jak np. wspomagania przy ruszaniu pod górę, blokada
przed staczaniem się ze wzniesienia, kompensacja obciążenia osi przedniej, odłączalny (terenowy) ABS, 4 typy układów
wydechowych, oszczędne i ekologiczne
silniki Euro VI drugiej generacji czy różne
warianty kabin.

Arocs 4148 8×8/4 AK Grounder
Modele Arocs Grounder to najmocniejsze podwozia budowlane w ofercie
Mercedes-Benz, fabrycznie przystosowane do realizacji szczególnie trudnych
zadań. Zbudowano je na wzmocnionej
i bardzo stabilnej ramie z podłużnicami
o grubości aż 9 mm, wykonanej z wysokowytrzymałej stali. Stosowane jest
również wzmocnione zawieszenie – wielopiórowe resory paraboliczne o sztywnej
charakterystyce (nośność osi przednich
na resorach 4-piórowych 2×9 t, nośność
osi tylnych 2×16 t) – pozwalające nie
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tylko na pewną eksploatację w trudnych
warunkach terenowych, ale również na
obciążenia nieco wyższe od normatywnych. Rozstaw osi wynosił 4850 mm,
zwis ramy – 800 mm.
Testowany przez nas Arocs 4148 8×8
napędzany był przez silnik OM 471 drugiej generacji o pojemności 12,8 dm3,
spełniający wymagania normy Euro VIc,
o maksymalnej mocy 350 kW (476 KM)
przy 1600 obr/min i momencie obrotowym
2300 Nm przy 1100 obr/min. Wyposażony był również w zautomatyzowaną
skrzynię biegów PowerShift 3 (12-biegowa skrzynia G 330-12 o rozpiętości
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przełożeń 11,63–0,77) współpracującą
z turbosprzęgłem z retarderem TRK. Rozdział mocy na wszystkie osie następował
za pośrednictwem skrzyni rozdzielczej
VG2800-3W/1,45-1,04. Na przednich
osiach skrętnych zamontowano opony budowlane Michelin X Works 385/65 R 22,5,
z tyłu – opony o rozmiarze 315/80 R 22,5.
Maksymalna masa techniczna samochodu to 41 t. Bez ładunku wywrotka
waży całkiem sporo – 16 700 kg, ale to
wciąż są pokaźne rezerwy ładowności,
jeśli będziemy samochodem operować
poza drogami publicznymi. Na drogach
publicznych, jak każdy samochód 4-osiowy, Arocs ma dopuszczalną masę całkowitą ograniczoną do 32 t. Producent na
zespół napędowy udziela 3-letniej gwarancji lub do 250 tys. km przebiegu.

Turbosprzęgło z retarderem
W jednym zespole konstrukcyjnym
połączono funkcje hydrodynamicznego
sprzęgła rozruchowego oraz retardera
– tak powstało turbosprzęgło TRK (Turbo-Retarder-Kupplung). Rozwiązanie
to typowo stosowane jest w modelach
Actros/Arocs SLT wykorzystywanych
w ciężkim transporcie nienormatywnym,
jednak TRK znajdziemy także w ciężkich
wywrotkach budowlanych typu Arocs
Grounder.

Kabina M Classic Space,
choć wysoko zawieszona,
daje wystarczający komfort
pracy; rozkład przełączników
na desce rozdzielczej intuicyjny, uznanie wzbudza
duża liczba schowków

Jak działa turbosprzęgło z retarderem? Umieszczone naprzeciw siebie wirniki przekładni hydrokinetycznej (ruchoma
pompa po stronie silnika i nieruchoma
turbina po stronie skrzyni biegów) przekazują strumień mocy za pośrednictwem
oleju. Turbosprzęgło działa tylko podczas
ruszania z miejsca i jazdy z niewielką
prędkością na niskich biegach, zapew-

niając maksymalną wydajność, zwłaszcza gdy wymaga tego znaczne obciążenie. Wciśnięcie pedału gazu powoduje
wpompowanie za pomocą sprężonego
powietrza oleju do wnętrza turbosprzęgła,
dzięki czemu następuje zamknięcie siłowe między silnikiem a wałem wejściowym skrzyni biegów. Przekładnia pracuje
z dużym poślizgiem, przenosząc pełny

Jazda nawet na stromych podjazdach
i po kiepskiej drodze
nie stanowiła większego problemu; turbosprzęgło pomagało
przy ruszaniu, dołączanie napędów i blokad
przełącznikiem rotacyjnym ułatwiało
właściwe konfigurowanie napędów
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moment obrotowy silnika. Po ruszeniu
z miejsca turbosprzęgło zostaje szybko
opróżnione (w kabinie słychać charakterystyczne syknięcie sprężonego powietrza), a połączenie silnika i skrzyni biegów realizowane jest mechanicznie przez
zwykłe, jednotarczowe, suche sprzęgło
cierne. Podczas hamowania wirnik pompy w turbosprzęgle zostaje unieruchomiony i następuje ponowne wpompowanie oleju – urządzenie przejmuje funkcję
wysokosprawnego retardera pierwotnego.
Niezależnie od liczby zatrzymań i ruszeń z miejsca oraz siły, z jaką naciśniemy pedał gazu, nie ma szarpnięć,
a pojazd płynnie rusza do przodu. Nie ma

Solidne osłony pod stalowym zderzakiem, kratki ochronne na reflektorach,
wahliwy najniższy stopień: Arocs nie
boi się eksploatacji w terenie; nie zapomniano o antypoślizgowym wykończeniu stopni wejściowych

przy tym także żadnego zużycia elementów mechanicznych. Podstawowym
zwalniaczem pierwotnym jest 3-stopniowy hamulec silnikowy High Performance Engine Brake o mocy ok. 410 kW
przy 2300 obr/min. Turbosprzęgło jako
drugi zwalniacz pierwotny (w tym przypadku retarder) działa w zależności od
prędkości obrotowej silnika (nie pojazdu!),
a więc możliwe jest uzyskiwanie wymaganych opóźnień nawet w niskich zakresach prędkości jazdy – tych, przy których
najczęściej realizowane są najcięższe
przewozy.

Komfort na co dzień
Kabina średniej długości ClassicSpace M ma szerokość 2,30 m, w środku
znajdziemy tunel silnika o wysokości
320 mm. Jest to bardzo dobrze zakomponowane miejsce pracy, o idealnej ergonomii, choć aby dostać się do wnętrza,
niezbędna jest wspinaczka po 4 stopniach. Za kierownicą jest bardzo wygodnie – fotel i kolumna kierownicy mają
szerokie zakresy regulacji, zawsze ustawimy dogodną pozycję.

Siedzi się wysoko, ale dzięki dobrze
ustawionym lusterkom i względnie wąskim słupkom A widoczność do przodu
i w lusterkach do tyłu jest bez zarzutu.
To mocny atut, zwłaszcza gdy pojawia
się konieczność precyzyjnego ustawienia samochodu do za- lub rozładunku.
Nie brakuje również schowków – w dostępnych z zewnątrz schowkach po obu
stronach można umieścić najważniejsze
narzędzia czy rękawice robocze, na tunelu silnika można odłożyć sporo drobiazgów. Pozostawiono również trochę
miejsca za fotelami – da się tam umieścić np. niewielką torbę podróżną.

Wywrotka tylnozsypowa
KH-kipper W1U
Wywrotek produkowanych przez KH-kipper specjalnie reklamować nie trzeba,
mają one doskonale ugruntowaną pozycję na rynku, producent radzi sobie
świetnie – eksport to 90% produkcji. Tyl-

Solidna i sprawdzona zabudowa W1U
KH-kipper: pochylenie ściany
przedniej i półokrągły przekrój
muldy zmniejszają przywieranie
ładunku, łatwo zaciągana
plandeka, brakowało
jedynie hydraulicznej
klapy tylnej
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Zbiornik paliwa o objętości 290 dm3, o wąskim
i niskim przekroju, jest osłonięty od spodu płytą
stalową, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia; zbiornik AdBlue ma pojemność 25 dm3

tem Hyfix dodatkowo mocujący skrzynię do ramy po zamknięciu. Producent
określa wagę zabudowy na ok. 4420 kg.

Gotowy na ekstremum

nozsypowe wywrotki budowlane half-pipe
z serii W1U to jeden z żelaznych punktów programu produkcyjnego KH-kipper,
oczywiście konstrukcja podlega stałym
modyfikacjom i udoskonaleniom usprawniającym obsługę, obniżającym ciężar
zabudowy czy podnoszącym trwałość
i niezawodność konstrukcji.
Testowany Arocs 4148 miał skrzynię
o długości ok. 6100 mm, z burtami o wysokości 1550 mm, co przy szerokości

gabarytowej ok. 2500 mm dawało pojemność ładunkową wynoszącą 20,2 m3.
Podłogę wykonano ze stali Hardox 450
o grubości 7 mm, burty o grubości 5 mm
wykonano ze stali Strenx. Ścianę przednią i klapę tylną pochylono pod kątem
10°. Klapa tylna uchylała się grawitacyjnie przy uniesieniu skrzyni. Zastosowano
przedni siłownik hydrauliczny Hyva Alpha stabilizowany z krótkim kielichem,
był także stabilizator nożycowy oraz sys-

reklama

Mercedes-Benz Arocs 4148 8×8/4 AK
został przygotowany do realizacji najtrudniejszych zadań budowlanych na
drogach nieutwardzonych i bezdrożach.
Potwierdza to m.in. napęd 4 osi (8×8)
z możliwością blokad mechanizmów różnicowych – robimy to po kolei, korzystając
z obrotowego przełącznika na desce rozdzielczej, turbosprzęgło z retarderem,
zautomatyzowana skrzynia PowerShift 3
z programem zmiany biegów typu „Power”, solidne zawieszenie mechaniczne
i hamulce bębnowe na wszystkich kołach. Tylne osie napędowe wyposażono
w zwolnice w piastach kół, przełożenie
przekładni głównej wynosiło 4,14.
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Przetwornik hydrodynamiczny, czyli turbosprzęgło, usprawnia jazdę
z niskimi prędkościami, a szybkie czasy przełączania skrzyni
PowerShift 3 minimalizują
przerwy w dopływie mocy
na koła: po prostu jest
bezpieczniej

Wpływ na sprawne kierowanie samochodem ma wspomaganie układu
kierowniczego ZF Servotwin, zwłaszcza
przy jeździe manewrowej z niewielkimi
prędkościami. Dzięki elektrohydraulicznej sile wspomagania, która nie zależy
od prędkości obrotowej silnika, wychylenie dwóch przednich osi kierowanych
nie wiąże się z koniecznością wjechania
na łuk drogi, na którym z pomocą przyszłaby geometria zawieszenia. Istotne
jest również to, że podczas jazdy w terenie nawet pokaźne nierówności nie
powodują przenoszenia drgań na koło
kierownicy – samochód można bardzo
pewnie utrzymać na wybranym kierunku
jazdy, zachowując cały czas dużą precyzję manewrowania. W momencie, gdy
wyjeżdżamy na szosę, układ Servotwin
redukuje siłę wspomagania, dzięki czemu tym ciężkim 4-osiowym samochodem
można precyzyjnie kierować, również
jadąc z wyższymi prędkościami.
Zawieszenie mechaniczne zmienia
też swoje właściwości, gdy w skrzyni znajdzie się kilkanaście ton ładunku – samochód „osiada”, a komfort jazdy znacznie się poprawia w porównaniu z jazdą
ciężarówką bez ładunku. W żadnych wa-

runkach (z ładunkiem, na pusto) nie pojawiały się jednak jakiekolwiek drgania
czy uderzenia, które kierowca odczuwałby jako nieprzyjemne czy irytujące.
Owszem, na dojazdach w terenie, bez
ładunku, Arocs podskakiwał na nierównościach, słyszalne były odgłosy pracującej skrzyni, ale wystarczyło odpowiednio dostosować prędkość jazdy do jakości
drogi – taka „chropowatość” jest przecież
typowa dla zawieszeń mechanicznych.
Podczas jazd testowych z ładunkiem
panowały zimowe warunki – spadł śnieg,
było mokro, a więc podłoże nie było zbyt
przyjazne. Arocs spisał się wyśmienicie
– bez żadnych niespodzianek pewnie ruszał z miejsca, nawet pokonanie stromego podjazdu z kruszywem w skrzyni
nie stanowiło najmniejszego problemu.
Choć była to droga prowizorycznie utwardzona, to jednak śnieg i nawiezione na
płyty betonowe w sporych ilościach mokre
błoto i piach skutecznie obniżały przyczepność. W naszym przypadku wystarczyło dołączenie napędu przedniej osi
i zablokowanie mechanizmu różnicowego na osi tylnej. Wyraźnym ułatwieniem jest obecność turbosprzęgła. Na
pojazdach można zatrzymać się i ponow-
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nie ruszyć z miejsca bez obawy o przeciążenie układu przeniesienia napędu. Na
trasie, podobnie jak w terenie, docenimy
możliwości silnika – ruszanie z miejsca
przy włączaniu się do ruchu czy na skrzyżowaniach przebiega bardzo sprawnie,
samochód płynnie rozpędza się do prędkości podróżnej.
Arocs Grounder 8×8 ma spory apetyt na paliwo z racji napędu wszystkich
osi – odprowadzając pusty samochód
do Warszawy, spaliłem 33,8 l/100 km.
W tym kontekście 290-litrowy zbiornik
paliwa mógłby zostać zastąpiony nieco
większym…
Na pochwałę zasługuje skuteczność
i pewność działania zwalniacza – 3-stopniowego hamulca silnikowego i dodatkowego retardera. Jest to nieodzowne
narzędzie pozwalające na utrzymanie
bezpiecznej prędkości na większych zjazdach. Równie chętnie sięgamy do dźwigni
zwalniacza także na szosie, gdy zachodzi konieczność obniżenia prędkości np.
przy dojeździe do ronda.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Przesunięte
granice zużycia
Dla operatorów flot samochodowych
najważniejsze są liczby. Te najistotniejsze
to koszty, jakie będą generować samochody
w przeliczeniu na przejechane kilometry
i przewiezione tony ładunków. Ważne też
jest to, w jaki sposób utrzymać te koszty
na jak najniższym poziomie.

stotny wpływ na koszty eksploatacji floty samochodowej mają usługi serwisowe oraz naprawy, które przeprowadzane są w czasie
użytkowania pojazdu. Mogą to być np. standardowe naprawy wynikające ze zużycia części, jak wymiana elementów systemu sprzęgła w układzie
napędowym. Pamiętać jednak należy, że wpływ
na zużycie części może też mieć wiele różnych
czynników zewnętrznych. Ogólne założenia trwałościowe przyjmowane przez mechaników w przypadku dalekobieżnych samochodów ciężarowych
to milion przejechanych kilometrów. Ciężarówki
i autobusy poruszające się w ruchu miejskim wymagają wymiany sprzęgła na nowe po maksymalnie 600 000 km. Te szacunkowe przebiegi
przewidziane się jednak dla optymalnych warunków pracy. Niekiedy okres między wymianami
sprzęgła może się znacznie skrócić, zwłaszcza
w trudnych warunkach pracy, np. w transporcie
budowlanym czy ruchu miejskim.
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Oprócz kosztów naprawy istotny jest także czas
przestoju spowodowany ewentualną naprawą.
Im łatwiejsza naprawa, tym szybciej samochód
będzie mógł znowu wrócić na drogi i generować
zyski dla firmy.

Dłużej nawet o 50%
Dla rynku motoryzacyjnego części zamiennych
Schaeffler oferuje LuK RepSet SmarTAC, czyli
rozwiązanie naprawcze sprzęgła do samochodów użytkowych. Rozwiązanie to nie tylko znacznie ułatwia naprawę, ale także wydłuża okres
między przeglądami oraz umożliwia przewoźnikom
i operatorom flot bardziej precyzyjne planowanie
czasu pracy dla każdego pojazdu. Jedynym warunkiem jest zamontowanie w pojeździe sprzęgła
LuK SmarTAC.
Skrócenie czasu przestoju oraz wydłużenie okresu eksploatacji sprzęgieł to zadanie całej palety
produktów oferowanych przez Schaefflera. Najwyższa jakość produktu oraz wysoki komfort jazdy były również głównymi założeniami podczas
opracowywania nowego zestawu LuK RepSet
SmarTAC. Jednym z partnerów projektu jest Mercedes-Benz, który od 2014 r. wyposaża modele
Antos i Atego w sprzęgła z samoregulacją LuK.
Zestaw naprawczy RepSet SmarTAC dostępny jest
na rynku części zamiennych od 2015 r.
Zestaw ten składa się z tarczy, docisku sprzęgła
oraz łożyska oporowego. TAC jest skrótem od „travel adjusted clutch”, co oznacza zastosowanie systemu samoregulacji, który samoczynnie kompensuje zużycie tarczy sprzęgła. Stopniowe zużycie
okładzin ciernych automatycznie aktywuje działanie systemu kompensacji. W przeciwieństwie do
konkurencyjnych produktów system samoregulacji
TAC działa stopniowo w zależności od potrzeb.
Umożliwia to maksymalne wykorzystanie sprzęgła
z zachowaniem komfortu jazdy oraz łatwości
obsługi przez cały okres użytkowania – od pierwszego uruchomienia silnika aż do całkowitego
zużycia sprzęgła.

Precyzyjny jak szwajcarski zegarek

Przesunięta granica zużycia

Samoregulacja zamontowana jest bezpośrednio
na płycie dociskowej. Przy każdym załączeniu i rozłączeniu sprzęgła mechanizm ten utrzymuje stałe
odległości pomiędzy kołem zamachowym, tarczą
i płytą dociskową. Można powiedzieć, że „wykrywa” zużycie okładzin ciernych na tarczy sprzęgła.
Zużycie okładzin powoduje zmianę odległości osiowej pomiędzy tarczą a powierzchniami ciernymi
docisku i koła zamachowego. Zmiana ta zostaje
przeniesiona na obrót koła zębatego mechanizmu
kompensacji zużycia okładzin ciernych, co następnie wpływa na ustawienie sprężyny talerzowej.
Sprężyna płytkowa, przytwierdzona do korpusu docisku, dotyka drugą stroną do koła zębatego, połączonego z wrzecionem. Obrót wrzeciona połączonego z mechanizmem nastawczym powoduje
jego przestawienie.
Każda zmiana skoku płyty dociskowej (w wyniku
zużycia okładzin ciernych) powoduje odziaływanie sprężyny płytkowej na koło zębate, a wynikiem
tego jest obrót wrzeciona o jeden stopień. Ruch
obrotowy wrzeciona powoduje przemieszczenie
kątowe pierścienia z klinami i przyczynia się do
kompensacji osiowej (kompensuje zużycie okładzin). Zarówno skok sprężyny talerzowej, jak również siła potrzebna do załączenia sprzęgła zostają
utrzymane w stanie odpowiadającym niezużytym
okładzinom (jak dla nowego sprzęgła).
Proces nastawczy działa z precyzją szwajcarskiego zegarka. Dzięki zastosowaniu specjalnego mechanizmu zapadkowego w konstrukcji TAC przestawienie następuje w krokach co 0,002 mm.
Dzięki temu mechanizm nastawczy działa w sposób prawie ciągły, czyli układ ten skompensuje
zużycie okładzin o 0,2 mm co setne naciśnięcie
pedału sprzęgła. Po połączeniu układu TAC z nową
generacją okładzin ciernych typu HD30 PLUS
okres eksploatacji został zwiększony nawet o 50%.

Rozwiązanie LuK RepSet SmarTAC oferuje wydłużoną o 6 mm granicę zużycia dzięki zastosowaniu nowej generacji okładzin ciernych LuK HD
30 PLUS. Granica zużycia zwiększyła się niemal
dwukrotnie w porównaniu z tradycyjnym sprzęgłem. Należy pamiętać, że okładzina cierna postrzegana jest jako kluczowy element każdego
systemu sprzęgła. To od jej jakości zależy w dużej
mierze długość użytkowania, przeniesienie mocy
oraz komfort zmiany biegów.
Inżynierowie firmy Schaeffler zbadali, że w warunkach rzeczywistych okładzina LuK HD 30 PLUS
jest co najmniej 30% bardziej wytrzymała niż jej
tradycyjny odpowiednik. Oznacza to rzadsze przestoje oraz wyższe zyski dla operatorów flot. Nowa
okładzina charakteryzuje się ekstremalną wytrzymałością, odpornością na pękanie i wysokie temperatury. Cechy te gwarantują łagodne ruszanie
oraz komfortową zmianę biegów przez cały okres
użytkowania okładziny, a podczas wykonywania
manewru parkowania precyzję działania na najwyższym poziomie. Tarcza z innowacyjną okładziną LuK HD 30 PLUS jest już dostępna we wszystkich najpopularniejszych obecnie wymiarach.
Schaeffler stosuje unikatową metodę produkcji
mającą na celu połączenie w jednym produkcie
wszystkich pożądanych przez użytkowników cech,
takich jak ekstremalna wytrzymałość, długi czas
użytkowania i wysoki komfort jazdy. W porównaniu z powszechnie używanymi okładzinami konwencjonalnymi LuK HD 30 PLUS zbudowany jest
z dwóch osobnych warstw. Warstwa spodnia
zapewnia wyjątkową stabilność temperaturową,
natomiast warstwa wierzchnia odpowiada za
komfort jazdy przy jednoczesnym niskim zużyciu
oraz wysokiej wydajności przy przeniesieniu momentu obrotowego. We wszystkich przeprowadzonych testach włókna będące główną składową
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1. Docisk sprzęgła
2. Mechanizm regulacji
3. Sprężyna styczna
4. Pierścień nastawczy
5. Sprężyna talerzowa
6. Pierścień oporowy
7. Obudowa
8. Sprężyna płytkowa
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Poszczególne komponenty
zestawu naprawczego
LuK RepSet SmarTAC
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Okładzina cierna
LuK HD 30 PLUS
od Schaefflera
zbudowana jest
z dwóch różnych
warstw materiału

Dłuższa gwarancja na sprzęgła
od Schaefflera
Od początku grudnia 2017 r. firma Schaeffler
Polska udzieliła przedłużonej do 3 lat gwarancji na zestawy LuK RepSet CV do samochodów ciężarowych.

okładziny LuK HD 30 PLUS uzyskały dwukrotnie
większą odporność na rozerwanie w porównaniu
z produktami konkurencji. Oprócz niezwykłej wytrzymałości oraz unikatowych cech zwiększających
komfort jazdy okładziny cierne Scheffler spełniają
najwyższe wymogi dotyczące ochrony środowiska. W procesie produkcji nie używa się rozpuszczalników, a użyte materiały nie zawierają azbestu, ołowiu, kadmu, rtęci ani chromu VI.

Mniej hałasu i wibracji
LuK RepSet SmarTAC ma wbudowany na tarczy
sprzęgła tłumik drgań skrętnych z 6 sprężynami,
dzięki czemu zestaw gwarantuje jeszcze więcej
komfortu podczas zmiany biegów, mniej wibracji, cichszą i bardziej delikatną pracę układu napędowego. Tłumik ten wspomaga jazdę z niską
prędkością obrotową silnika, co ma coraz większe znaczenie w erze downsizingu. Dzisiejsze silniki pracują na ekstremalnie niskich prędkościach
obrotowych, a coraz większe momenty obrotowe
przenoszone są poprzez lżejsze i ekonomiczniejsze przekładnie. Głównym celem producentów
pojazdów jest ciągłe ograniczanie zużycia paliwa
i emisji CO2.
Podczas testów laboratoryjnych system z sześcioma sprężynami udowodnił swoją wysoką wytrzymałość i nawet po przekroczeniu 10 mln zmian
obciążenia wciąż był sprawny. Konkurencyjne
produkty użyte w testach przeważnie ulegały
awarii po mniej niż 2 milionach zmian obciążenia.

Komfortowy, wytrzymały, korzystny
LuK RepSet SmarTAC to zestaw naprawczy najwyższej jakości – sprawdzony w seryjnej produkcji przez producentów pojazdów. Oferuje on
przewoźnikom i operatorom flot możliwość optymalizacji kosztów dzięki wydłużeniu okresów eksploatacji oraz maksymalnemu skróceniu czasów
przestoju. W porównaniu z tradycyjnymi systemami
sprzęgła LuK RepSet SmarTAC umożliwia osiągnięcie większego przebiegu, a dzięki wytrzymałości i jakości, gwarantowanej przez Schaefflera,
operatorzy mogą zapewnić większą mobilność
i elastyczność swoich flot.
Warsztaty samochodowe czerpią korzyści dzięki
łatwości doboru i montażu zestawu naprawczego, a także dzięki wiedzy przekazywanej przez
Schaefflera oraz wsparciu technicznemu, które jest
dostępne na platformie internetowej REPXPERT
(www.repxpert.pl). Zestaw LuK RepSet SmarTAC
dostępny jest zarówno do sprzęgieł ciągnionych,
jak i pchanych. Obecnie zestaw naprawczy oferowany jest do autobusów oraz samochodów
ciężarowych takich jak np. Mercedes-Benz Antos
i Atego oraz wielu innych modeli produkowanych
przez DAF-a, MAN-a, Neoplana oraz Scanię.
Zdjęcia: © Schaeffler

Schaeffler pod marką LuK oferuje najwyższej jakości produkty, w tym produkty do samochodów
użytkowych. „Wysoka jakość pierwszego montażu oraz trwałość zestawów sprzęgieł do samochodów ciężarowych LuK wpłynęły na to, że
postanowiliśmy zaoferować naszym klientom
rozszerzone warunki gwarancji na ten produkt” –
powiedział Krzysztof Künstler, dyrektor Automotive Aftermarket Schaeffler Polska.
Wszystkie sprzęgła LuK RepSet CV kupione od
1 grudnia 2017 r. u wszystkich dystrybutorów
Schaeffler w Polsce będą mieć rozszerzony
3-letni okres gwarancji. Warunkiem jej otrzymania jest przedstawienie dowodu zakupu
zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

news

Schaeffler ze swoimi
markami LuK, INA, FAG
oraz Ruville oferuje rozwiązania dla łożysk tocznych
i ślizgowych, technologii systemów liniowych i napędów bezpośrednich,
a także dostarcza elementy do silnika, przekładni i układów napędowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Działająca globalnie grupa osiągnęła w roku 2017 obrót w wysokości 14 mld euro.
Zatrudniając ponad 90 tys. pracowników na całym świecie, Schaeffler jest jedną z największych
europejskich firm rodzinnych.
(RP)
Zdjęcie: © Schaeffler
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Volvo Group Trucks Poland
podsumowuje rok
bardzo dobrym dla branży
roku 2017 zarejestrowano
w Polsce 27 333 samochody
ciężarowe o dmc. > 6 t – w tym 25 314
nowych pojazdów ciężarowych o dmc.
powyżej 16 t.
Ogólnie klienci odebrali 4378 samochodów ciężarowych marki Volvo o dmc.
> 6 t (4. miejsce z udziałem w rynku
16,02%). W segmencie ciężkim (dmc.
> 16 t) Volvo Trucks, sprzedając 4356 samochodów, zajęło 3. miejsce z udziałem
rynkowym wynoszącym 17,2%. Z wielkiej Siódemki szwedzki producent odnotował największy spadek sprzedaży wynoszący –3,2% r/r. Warto zauważyć, że

Volvo Trucks bardzo dobrze radziło sobie
ze sprzedażą ciężkich podwozi – przekazując 664 samochody, producent w porównaniu z konkurencją odnotował największy wzrost sprzedaży, bo aż o 36,9%
więcej niż w 2016 r. Zwiększono też sprzedaż części zamiennych (14% r/r/).
W 2017 r. zarejestrowano również
1762 samochody Renault (dmc. > 6 t),
co dało marce udział w rynku wynoszący
6,5% przy wzroście sprzedaży wynoszącym 7,4% r/r. W segmencie ciężkim klienci
odebrali 1741 pojazdów – o 9,3% więcej
niż w 2016 r. – w tym 1530 ciągników
siodłowych (wzrost sprzedaży o 8,9% r/r)
oraz 211 podwozi (+12,2% r/r). Odnoto© Volvo Trucks

Przedstawiciele Volvo
Group Trucks Poland,
czyli polskiego importera
samochodów ciężarowych
marki Volvo i Renault,
podsumowali działania
firmy w 2017 r.
Przedstawiamy najważniejsze informacje
na ten temat.

Dariusz Piernikarski

Ważną rolę
w działaniach
Volvo Trucks
w 2018 r. odgrywa
akcja 4Poland
(Wspieramy Polski
Transport)
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wania godny jest fakt, że był to największy wzrost sprzedaży samochodów ciężkich wśród 7 największych importerów.
Usługi Finansowe Volvo (Volvo Financial Services) obsługujące klientów obu
marek zwiększyło w ubiegłym roku obroty o 16%, obecnie w portfelu znajduje się
8815 pojazdów, sprzedaż przekroczyła
2 mld zł. Sfinansowano 40% sprzedaży pojazdów nowych, udało się również pomóc
klientom w zakupie 237 pojazdów używanych (25% sprzedaży w tej grupie). VFS
sfinansowało również 80% ubezpieczeń.

Volvo Trucks dba o polski transport
W ubiegłym roku Volvo Trucks bardzo aktywnie działało na rzecz polskiej
branży transportowej oraz zwiększenia
bezpieczeństwa na drogach. Efektem tych
starań są konkursy, kampanie sprzedażowe i akcje marketingowe.
Ważną rolę odgrywa akcja 4Poland
(Wspieramy Polski Transport) – pozytywne doświadczenia zebrane w poprzednich latach w kampanii Wspieramy Polski Transport dały impuls do kolejnej akcji,
tym razem skierowanej do grupy firm
działających w transporcie lokalnym lub
regionalnym. W ubiegłym roku w ramach kampanii Volvo Trucks zaoferowało klientom pojazdy dostosowane do krajowych przewozów oraz produkty i usługi
im towarzyszące. Także w 2018 r. filozofia sprzedaży 4Poland, a tym samym
dalsze odnowienie i unowocześnienie lokalnego taboru drogowego, będzie jednym z priorytetów firmy. W centrum zainteresowania zespołu Volvo Trucks była
także wydajność i ekonomika paliwowa.
Specjalna edycja pojazdów Fuel & Performance pozwoliła klientom Volvo Trucks
z jednej strony uzyskać wyższe osiągi,
z drugiej poprawić ekonomikę paliwową.
Istotą akcji było zapewnienie rentowności klientom Volvo Trucks.
We wrześniu ub. r. otworzono nowy
autoryzowany serwis Volvo Trucks w Bełku (województwo śląskie). Jego gospodarzem jest spółka TMiK Tomasz Dzida,
która od wielu lat prowadzi autoryzowany punkt serwisowy samochodów ciężarowych Volvo w Pszczynie. Nowy punkt
mieści się w budynku zaprojektowanym
i zbudowanym zgodnie ze standardami
Volvo w zakresie wyposażenia i troski
o środowisko naturalne. Stacja ma autoryzację na świadczenie usług serwisowych i sprzedaż oryginalnych części

Małgorzata Kulis,
dyrektor zarządzająca Volvo Group
Trucks Poland, wiceprezydent
Volvo Group Trucks Baltic Sea Market

„Samochody Specjalne”: Volvo było w ubiegłym roku jedyną marką,
która odnotowała spadek sprzedaży. Z czym to należy powiązać?
Małgorzata Kulis: Stawiamy na stabilny wzrost i nasze wskaźniki na
2017 r. zostały zrealizowane. Chcemy rosnąć, ale nie za wszelką cenę. Rok 2017 to historycznie rekordowe wyniki naszych serwisów.
Od 3 lat sprzedajemy rocznie ponad 4 tysiące samochodów Volvo, promujemy przy tym bardzo mocno kontrakty serwisowe. To jest to, o co
nam chodzi. Mamy również rekordowy wynik sprzedaży pojazdów
używanych – 1300 samochodów, które trafiały głównie do klientów końcowych – też często z kontraktem serwisowym i naszym finansowaniem
oraz produktem ubezpieczeniowym. Jeśli chodzi o sprzedaż pojazdów
nowych – tak, sprzedaż była mniejsza, ale udziały rynkowe nie są naszym głównym priorytetem.
Sprzedaliście mniej ciągników siodłowych, ale za to bardzo wyraźnie
wzrosła sprzedaż podwozi. Czy to powód do gratulacji?
Ten cel nakreśliliśmy sobie jeszcze na początku roku 2016. Oczywiście zaistnieć w podwoziach z dnia na dzień się nie da, ale było to już lekko
widoczne dwa lata temu i teraz. W roku 2017 uczyniliśmy znaczny postęp. Głównie były to modele FM oraz FMX, niekoniecznie tylko w gamie typowo budowlanej jako wywrotki, ale również jako betonomieszarki czy pojazdy zaopatrzenia placu budowy. Przygotowaliśmy spory
stok rotacyjny, są tam między innymi betonomieszarki, hakowce i bramowce z zabudowami różnych producentów – te samochody będziemy
prezentować naszym klientom.
Wyraźnie zarysowuje się w branży rosnące zapotrzebowanie na podwozia, zwłaszcza dystrybucyjne. Czy Volvo Trucks chce się wpisać w ten
trend?
Jak najbardziej, zwłaszcza że wkrótce będziemy mieć samochody elektryczne z gamy FL i FE – pokażemy je jeszcze w tym roku. Na przyszły
rok są planowane premiery elektrycznych wersji FM i FMX. Branża dostawczo-dystrybucyjna będzie w centrum naszego zainteresowania.
Mamy również przygotowaną szeroką ofertę samochodów komunalnych.
Jeszcze mocniej niż w ubiegłym roku będziemy przestawiać nasze
służby sprzedażowe na zainteresowanie tym segmentem, dopasowaliśmy również odpowiednio do tego systemy motywacyjne.
Czyli nie chcecie już być wyłącznie dostawcą działającym niemal
wyłącznie w transporcie dalekobieżnym? Czy tak chcecie zrównoważyć spadek sprzedaży ciągników?
Tak. Grupa Volvo w Polsce mówi o tym już od kilku lat i konsekwentnie wprowadza tę strategię w życie – mamy teraz wyspecjalizowane
działy w Volvo i Renault do tego, aby wspierać służby sprzedażowe.
Wspieramy ich w przygotowaniu ofert, rozwiązań, dokumentów do
przetargów, robimy obliczenia – jest to w wielu przypadkach skomplikowany proces. Mam nadzieję, że przyniesie to oczekiwane skutki.
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Volvo Trucks w roku 2018
Producent zamierza w 2018 r. wprowadzić do sprzedaży pierwsze pojazdy
FM LNG i FH LNG zasilane skroplonym
gazem ziemnym, a w przyszłości możliwe będzie również tankowanie biogazem. Klienci będą mogli kupić zarówno
klasyczne ciągniki siodłowe, jak i same
podwozia w wersji z dwiema lub trzema
osiami. Modele FH LNG oraz FM LNG,
wyposażone w 13-litrowe silniki, osiągają moc od 420 do 460 KM (309–339 kW)
i moment obrotowy od 2100 do 2300 Nm
– są to obecnie najmocniejsze seryjne silniki gazowe dostępne w samochodach
ciężarowych. Silniki te w niemal 95% zasilane są skroplonym gazem ziemnym,
a w 5% olejem napędowym.
Volvo Trucks kilka lat temu zainicjowało największy na świecie konkurs
dla mechaników VISTA, w którym bierze udział prawie 18 tys. mechaników
z międzynarodowej sieci autoryzowanych
warsztatów Volvo Trucks i Volvo Busses.
Głównym założeniem konkursu jest promowanie pracy zespołowej przy jednoczesnym zachęcaniu do samorozwoju i doskonaleniu kompetencji. Finał konkursu
odbędzie się w czerwcu 2018 r. w brazylijskiej Kurytybie.
W roku 2018 wypadają dwa ważne
jubileusze: 90-lecie Volvo Trucks oraz
25-lecie modelu Volvo FH. Na obie te
rocznice zostaną przygotowane specjalne
edycje pojazdów. Początek roku został zainaugurowany kampanią sprzedażową
Fire & Ice (Ogień i Lód). W ramach tej
akcji oferowane są dwa typy pojazdów:
edycja Fire – pojazdy, które są ukierunkowane na dynamikę i właściwości jez-

dne oraz edycja Ice – pojazdy wyspecyfikowane pod doskonałą ekonomikę
paliwową. Kampania sprzedażowa Fire
& Ice potrwa do końca czerwca br.
W 2018 r. Volvo Trucks nadal będzie prowadzić działania na rzecz polskiej
branży transportowej zmagającej się z problemem braku odpowiednio wyszkolonych kierowców samochodów ciężarowych. Dlatego planowana jest trzecia
edycja programu „Profesjonalni kierowcy”.
Volvo Trucks w Polsce jest inicjatorem
tej akcji, której celem jest podnoszenie
kwalifikacji przyszłych zawodowych pracowników transportu. W ramach II edycji akcji w 2017 r. odbyło się 14 szkoleń.
Po rocznej przerwie powraca także
konkurs dla kierowców Volvo Trucks Driver Challenge. Zapoczątkowana w 2011 r.
akcja cieszy się olbrzymią popularnością
w Polsce – do eliminacji w 2016 r. zarejestrowało się aż 886 kierowców. Siódma
edycja konkursu ma lekko zmodyfikowaną formułę (stąd też nowa nazwa), ponieważ kierowcy zawodowi będą musieli przejść najpierw eliminacje teoretyczne
(test na stronie internetowej), a potem
najlepsi zmierzą się w konkurencjach

samych produktów, zwłaszcza gamy T.
Każdy, kto choć raz miał z nią styczność,
wie, że to doskonałe narzędzie pracy i po
prostu dobry wybór. Zarówno z punktu
widzenia samego przedsiębiorcy (koszty
eksploatacji, bezawaryjność, obsługa serwisowa), jak i z punktu widzenia kierowcy spędzającego najwięcej czasu w samym pojeździe. Wzrost sprzedaży to
również zasługa sił sprzedażowych i serwisowych Renault Trucks, które skutecznie utrzymują obecnych klientów i docierają do nowych, a także efektywnej
strategii handlowej.
W 2017 r. dużym sukcesem dla marki
była m.in. kampania Truck 4 Comfort,
która pomogła skutecznie dotrzeć z ofertą
do nowych klientów. Była to limitowana
edycja komfortowo wyposażonych pojazdów z pakietem bezpieczeństwa, nastawiona również na ekonomikę paliwową. Kampania nie tylko odpowiadała
na potrzeby kierowców, przekaz mocno
skupiał się na bezpieczeństwie biznesowym właściciela. Każdy pojazd został
wyposażony w pełny, 4-letni kontrakt
serwisowy, co stanowi rzadkość na rynku,
a także gwarancję braku niespodziewa-

© Renault Trucks

zamiennych Volvo, ale realizuje również
w pełnym zakresie naprawy powypadkowe. Ponadto w budynku działa okręgowa stacja kontroli pojazdów i myjnia.
Volvo Trucks od kilku lat, na poziomie
globalnym i lokalnym, również w Polsce,
angażuje się w akcję pt. Zatrzymaj się–
Spójrz–Pomachaj (Stop–Look–Wave),
która ma uświadomić młodym uczestnikom ruchu drogowego, że wokół samochodu ciężarowego znajdują się tak
zwane martwe pola, w nich piesi (i rowerzyści) są niewidoczni. Już sama nazwa akcji wskazuje, jak powinno zachować się dziecko na ulicy, po której porusza
się samochód ciężarowy. Akcja w 2017 r.
odbyła się w kilku polskich miastach.

Gama Renault Trucks

praktycznych ukierunkowanych nie tylko
na ekonomikę paliwową, ale również na
bezpieczeństwo jazdy i umiejętności skutecznego manewrowania pojazdem.
Konkurs wystartuje w marcu i będzie otwarty dla wszystkich kierowców
zawodowych, niezależnie od marki samochodu ciężarowego, którym jeżdżą.
Finał konkursu w Polsce odbędzie się
14 czerwca, a światowy we wrześniu.

Renault Trucks: na fali wznoszącej
W roku 2017 Renault Trucks realizował strategię skupiającą się wokół poprawy wizerunku marki. Producentowi
udało się przekonać wiele firm do zmiany
pojazdów na Renault. To duża zasługa
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nych kosztów w tym czasie. Wydatki
związane z techniczną stroną eksploatacji pojazdów zawiera kontrakt Excellence.
W 2017 r. Renault Trucks wspierało
program Profesjonalni Kierowcy, gdzie
są doszkalani młodzi stażem kierowcy.
Renault Trucks pamiętało też o kierowcach z większym doświadczeniem. Dla
nich w 2017 r. została przeprowadzona
ósma już edycja konkursu Optifuel Challenge, która zgromadziła łącznie 501
kierowców.
Ważnym wydarzeniem było dostarczenie pierwszego zasilanego gazem
pojazdu D16 z nadwoziem do zbiórki
śmieci, który trafił do PGK Śrem. Zaprezentowano także pojazd z niskowej-
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Ewa Jezierska,
dyrektor sprzedaży
Renault Trucks Polska

„Samochody Specjalne”: Ze statystyk sprzedaży wynika,
że Renault Trucks radziło sobie w ubiegłym roku w Polsce bardzo dobrze, zwłaszcza w segmencie ciężkim.
Ewa Jezierska: Ze sprzedaży w segmencie ciężkim jesteśmy
rzeczywiście zadowoleni. Z roku na rok widać, że nowa
gama pojazdów przekonała do siebie firmy transportowe.
Stworzyliśmy także program #get_to_know (#zyskujemy
przy poznaniu), dzięki któremu klienci z rynku transportowego lepiej poznali ofertę Renault Trucks. Ci, którzy znali
nas poprzednio zobaczyli nas po zmianach. Ważne jest również to, że co roku zwiększamy liczbę nowych klientów
i utrzymujemy grupę tych wiernych, znających markę od
lat. Mamy wielu ambasadorów naszej marki – są to duże
firmy o zasięgu międzynarodowym.
Czy można powiedzieć, że w przeszłości zaszkodziła marce
reorganizacja sieci serwisowej?
Wręcz odwrotnie. Pomogła. Pokrycie sieci jest teraz gęstsze, a większość serwisów jest dwumarkowa. Wpływa to
doskonale na optymalną obsługę, pomaga także w doborze i szkoleniu fachowej kadry mechaników. Po reorganizacji, której dopełnienie wymagało jednak kilku lat, mamy
w firmie dwie równorzędne marki. Jesteśmy dla siebie konkurencją, tworzymy osobne strategie działania.
Ale w powszechnej opinii marka Renault Trucks jest pozycjonowana niżej niż Volvo.

ściową kabiną D Access, zabudowany
nadwoziem EcoCel. Przed sprzedażą samochód przeszedł testy w firmach komunalnych, gdzie cieszył się dużym zainteresowaniem.

Rok 2018 w Renault
Rok 2018 zapowiada się dla Renault
Trucks bardzo interesująco. Przedstawiciele marki chcą uzyskać udziały w rynku
około 8%. Kontynuowana będzie dotychczasowa strategia związana z poprawą
wizerunku marki. „Tajną bronią” marki
mają być ciągniki gamy T z silnikiem
13-litrowym, 440 KM (324 kW), zautomatyzowaną skrzynią Optidriver i kabiną Sleeper Cab. Renault Trucks jest prze-

W portfolio grupy są dwie marki, każda obejmuje inny segment rynku. Faktycznie pojazdy Volvo postrzegane są
jako pojazdy premium. Rolą Renault Trucks w ofercie
grupy jest dostarczanie niezawodnych, ekonomicznych
i wygodnych rozwiązań transportowych – i to jak widać
po dynamice wzrostu sprzedaży udaje nam się znakomicie. Przecież chodzi o to, by dać klientom pojazd dokładnie taki, jakiego oczekują. Nic więcej, nic mniej.
W jakim obszarze należy postrzegać największe szanse
Renault Trucks na wzrost sprzedaży na polskim rynku?
Na pewno chcemy mocniej zaistnieć na rynku przewozów
lokalnych, gdzie dominują podwozia. Jeszcze dużo przed
nami, bo historyczny udział sprzedaży podwozi w Renault
Trucks sięgał 40% i nie ma powodu, żeby było inaczej teraz. Mamy szeroką gamę pojazdów, z którymi pokrywamy większość potrzeb rynku transportowego. Segment
przewozów lokalnych i regionalnych jest znacznie mniejszy niż transportu dalekobieżnego, który to jest rynkiem
wolumenowym, z dominacją ciągników. Nasza szeroka
oferta świetnie odpowiada na potrzeby tego rodzaju transportu, samochody z gamy D są cenione przez zachodnioeuropejskich przewoźników, podobnie wysoką markę
ma gama K i C.
Renault Trucks ma szansę wejść ze swoimi pojazdami
w pierwszym rzucie elektryfikacji. Jesteście na to w Polsce gotowi?
Faktycznie od lat z powodzeniem różne samochody elektryczne Renault są testowane we Francji i jeżdżą u dużych
klientów. Kilka firm dokonało już pierwszych zakupów.
Może na dzień dzisiejszy jest to jeszcze nisza, ale to się
szybko zmieni. Na ten elektryczny start w Polsce się szykujemy. Renault Trucks w Polsce jest gotowe. Pytanie
brzmi czy polska infrastruktura i legislacja jest gotowa na
pojazdy elektryczne.

konane, że specjalnie przygotowana oferta
handlowa, finansowa oraz ubezpieczeniowa sprawi, że samochody te staną się
prawdziwym bestsellerem rynku 2018.
Renault Trucks Polska nadal aktywnie zamierza zwiększać sprzedaż podwozi ciężkich oraz rozwijać swoją ofertę
pojazdów gazowych. Segment, który
firma zamierza szczególnie zaktywizować, to pojazdy dystrybucyjne. Szczególną uwagę producent zwraca na samochody gamy D, licząc szczególnie na
transport chłodniczy. Promowane będą
również pojazdy z segmentu budowlanego, zwłaszcza ciężkie wersje budowlane gamy K w konfiguracjach 8×4 i 8×6.
Poza wyżej wspomnianymi działaniami w Polsce rok 2018 dla Renault Trucks

będzie rokiem nowości. Do sprzedaży trafią pojazdy X-Road – niespotykana do tej
pory oferta „nowych” samochodów używanych. Wyselekcjonowane pojazdy gamy T, które pierwsze życie mają już za
sobą, trafiają do fabryki Renault Trucks
i są poddawane modyfikacji. Obejmuje
ona zmianę opon, przełożenia tylnego
mostu, zawieszenia, siodła, oprogramowania skrzyni biegów, a także zmiany estetyczne w wyglądzie kabiny. Oczywiście samochód jest „odbudowywany”, tzn.
wszelkie wymagające tego elementy są
wymieniane na nowe. W ten sposób
przygotowany pojazd gamy T upodabnia
się nieco do samochodu gamy C, stając
się doskonalą ofertą dla rynku pojazdów
budowlanych.
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Dźwigniki o ruchu
nieprostoliniowym
Dariusz Piernikarski
Pomysł odseparowania kontenera ładunkowego
(jednostki ładunkowej) od pojazdu ciągnącego na czas
załadunku i rozładunku jest tak stary, jak ruch
towarowy na lądzie. W zależności od dziedziny
zastosowania dzisiaj do wyboru mamy urządzenia
bramowe oraz hakowe.

© Meiller Kipper

Jednostka
ładunkowa zawieszona na łańcuchach
pomiędzy dwoma ramionami obrotowymi – oto
system bramowy
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źwigniki o ruchu nieprostoliniowym to urządzenia służące do
przemieszczania ładunków, zwykle na niewielką wysokość, przeważnie
wykorzystujące napęd hydrauliczny. Zamontowane na pojeździe służą zazwyczaj
do załadunku kontenerów lub innych
zunifikowanych jednostek ładunkowych.
Potocznie nazywamy je urządzeniami
hakowymi lub bramowymi, a tak wyposażone samochody to oczywiście hakowce lub bramowce, wykorzystywane
głównie w branży komunalnej, gospodarce odpadami oraz w firmach budowlanych i coraz częściej w rolnictwie.

Potrzeba matką wynalazku
W czasach pojazdów ciągniętych
przez zaprzęgi konne można było dość
łatwo oddzielać zwierzęta pociągowe od
przyczepy z dyszlem. Wraz z wprowadzeniem samochodu ciężarowego z nadwoziem oddzielenie pojazdu ciągnącego
od jednostki ładunkowej stało się możliwe wyłącznie w przypadku przyczepy.
Jeszcze w latach 80 ub. w. nie był niczym
wyjątkowym widok przewożącej drobnicę 3-osiowej przyczepy z zabudową
plandekową podstawionej pod rampę
magazynu. Ciężarówka służyła do dostaw bezpośrednich.
Pierwszym wynalazkiem zmierzającym do oddzielenia kontenera z ładunkiem od przewożącego go pojazdu była
demontowalna wywrotka, najwyraźniej
opracowana równolegle przez Bennesa
Marrela (Francja) i Franza Xavera Meillera (Niemcy) po 1945 r. Pierwsze zgłoszenia patentowe, na jakie udało mi się
natrafić podczas przygotowywania tego
artykułu, pochodziły z wczesnych lat 50.
ub. w. Szczególną cechą demontowanej
skrzyni ładunkowej była jej niewielka
szerokość ze względu na obecność ramion obrotowych. Pierwszym systemem
ze skrzynią (pojemnikiem) o szerokości
pojazdu była wywrotka linowa Terhona
z 1945 r. (Finlandia), później zmodyfikowana przez zastosowanie wciągników
łańcuchowych. Najnowszą, a zarazem
najbardziej udaną wersją dla demontowalnych pojemników (kontenerów) o szerokości pojazdu jest urządzenie hakowe.

© HEWEA
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Systemy bramowe mogą być montowane na podwoziach różnej wielkości –
na tych mniejszych są chętnie wykorzystywane przez służby komunalne

Urządzenie bramowe
System bramowy tworzą dwa ramiona zamontowane na obracającym się wale
z tyłu ciężarówki. Są one przenoszone razem przez dwustronnie działający siłownik hydrauliczny, dziś często również
oddzielnie sterowane w celu łatwiejsze-

go ustawiania pojemników. Aby przechylić pojemnik, zostaje uruchomiony
hydraulicznie obracany w łożysku hak zaczepowy, dzięki czemu możliwy jest obrót
kontenera nawet o 90°. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia operacji
za pojazdem jest wsparcie podwozia
z tyłu dwoma hydraulicznymi stemplami.

reklama

Połączenie między ramieniem obrotowym a kontenerem tworzą dwie linki
łańcuchowe z każdej strony, które są zaczepione w dwóch kołkach zawieszenia
po obu stronach kontenera.
Urządzenia bramowe zaprojektowane
są do nieco węższego zakresu zastosowań niż hakowce. Obsługują kontenery
używane zwykle do usuwania gruzu i odpadów ogólnych. Kontenery takie wykorzystuje się na mniejszych placach
budowy czy podczas remontów lub prac
porządkowych w zabudowie miejskiej.
Zaletą systemu bramowego jest przede wszystkim to, że pojemniki z ładunkiem – poza zamierzonym wysypywaniem z nich zawartości (wywrotem) –
zawsze przemieszczane są w położeniu
poziomym. Poza tym do załadunku i odstawienia kontenera bramowiec potrzebuje zdecydowanie mniej miejsca niż
hakowiec. Istotną wadą jest natomiast
to, że maksymalna szerokość zabieranego pojemnika jest ograniczona do 2 m.
Zatem zastosowanie systemów bramo-
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Oryginalny szkic urządzenia bramowego zgłoszonego
do Niemieckiego Urzędu Patentowego przez firmę
F.X. Meiller w sierpniu 1958 r.

© Bundespatentamt

tenery wyposażone w łożyska po obu
stronach, upłynie jeszcze sporo czasu –
jednostki ładunkowe tego typu mogą
być bowiem eksploatowane nawet przez
2 dekady.

Warianty konstrukcyjne
bramowców
wych jest zawężone do jednostek ładunkowych o znormalizowanych wymiarach
(według DIN lub ISO). Trzeba zaznaczyć, że kontenery wykorzystywane do
przewozu ładunków systemami bramowymi dość późno poddano standaryzacji, dlatego np. w unormowaniach niemieckich DIN 30720 część 1 i 2 oraz
DIN 30730 znajdują się symetryczne
i asymetryczne pojemniki o objętości
ładunkowej od 10 do 20 m3.

Mocowanie kontenerów
na bramowcach
Problemem, który towarzyszy systemom bramowym od czasu ich wynalezienia, jest niewystarczające zabezpieczenie kontenera wraz z przewożonym
w jego wnętrzu ładunkiem na podwoziu
pojazdu. Teoretycznie wystarczyć powinno wykorzystanie odciągów łańcuchowych, aby zapobiec uderzeniu pojemnika w kabinę ciężarówki, a także
zsunięciu się z tyłu pojazdu. Przed wypadnięciem na boki chronią skutecznie
obrotowe ramiona.

Komitet normalizacyjny DIN dokonał
w 2006 r. przeglądu norm kontenerowych i w następstwie tego aktualizowano arkusz nr 17 dyrektywy VDI 2700
dotyczącej sposobów zabezpieczania
ładunków. Teraz standardowa praktyka
polega na zabezpieczeniu kontenerów
podłużnie i poprzecznie podczas transportu. Zalecenia dotyczące tego, w jaki
sposób kierowca powinien prawidłowo
mocować różnego rodzaju kliny zabezpieczające, jeśli nie mieszczą się już one
między ścianą pojemnika a ramieniem
obrotowym nawet w przypadku szerokich pojemników, zostały prawdopodobnie opracowane właśnie w odniesieniu do urządzeń starszego typu, wciąż
obecnych na rynku.
Urządzenia bramowe nowszych generacji zapewniają hydrauliczne unieruchomienie kontenera w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. W ten sposób kierowca
zostaje zwolniony z obowiązku ciągłego
umieszczania klinów bezpieczeństwa na
platformie ładunkowej. Zanim jednak
kontenery starego typu z jednostronnym ułożyskowaniem w części tylnej
zostaną całkowicie wyparte przez kon-

Oryginalna koncepcja konstrukcyjna
dwóch równoległych ramion obrotowych
dość szybko została uzupełniona o możliwość indywidualnego sterowania ich położeniem. W rezultacie kontenery mogą
być również odstawiane i załadowywane
pod kątem do przewożącego je pojazdu.
Kolejną optymalizacją były teleskopowe
ramiona wychylne i ramiona o profilu
„Z”. To rozwiązanie pozwala na uzyskiwanie większego zasięgu z tyłu. Możliwe
stało się również bardziej precyzyjne
manewrowanie kontenerami w przestrzeniach poniżej poziomu, na którym
stoi pojazd (np. kontenery odstawiane
w wykopach poniżej poziomu gruntu),
a także można je było przenosić i odstawiać ponad murkami/ogrodzeniami
bez demontażu tych ostatnich.
Obecnie stosowane są zarówno systemy hydrauliczne pozwalające na napięcie łańcuchów, na których jest zawieszony pojemnik, jak i bezpośrednie
blokowanie kontenera za pomocą ramion obrotowych. Obie metody wymagają co prawda w miarę nienaruszonych
pojemników, jednak pozwalają na ich
przechylanie bez mocowania haków.

© D. Piernikarski

W firmie Skibicki można zamówić systemy hakowe obsługujące ciężkie kontenery, wykorzystywane zarówno jako typowe kontenery komunalne,
jak i skrzynie wywrotek tylnozsypowych
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W 1949 r. mieszkający w Finlandii trzej bracia
Mikko, Mauno and Martti Terho opracowali wymienny system załadunku, który pozwalał na przewożenie
różnych typów nadwozi. Pomysł braci Terho w Finlandii polegał na wyposażeniu ramy w dwie wciągarki. Były one w stanie wciągnąć na ramę muldę wywrotki. Zdejmowanie odbywało się grawitacyjnie przy
wysoko uniesionej ramie wywrotu. W celu łatwiejszego wciągania pojemnika (skrzyni ładunkowej)
wyposażono go w dwie rolki obrotowe na dolnej krawędzi tylnej, a na ścianie przedniej w haki, do których podczepiano liny wciągarek. Metoda ta została
nazwana techniką „multilift” – podobnie jak działający
od 1949 r. producent tego rozwiązania, firma Multilift, obecnie część firmy Hiab.
Podobnym wariantem była technologia, w której
wykorzystywane są również łańcuchy, jednak zamiast przechylnej ramy stosowany jest centralny
dźwigar skrzynkowy, który za pośrednictwem zaczepionych o kontener łańcuchów wciąga go na samochód. Kontener ma w części dolnej układ centrujący.
Procedura ta wymaga również specjalnych adapterów zamocowanych na pojemniku.
Używane obecnie systemy hakowe w większości
mają dwuczęściowe centralne ramię podnośnika hydraulicznego. Jego przegub obrotowy może zostać zablokowany – wtedy podnośnik pozwala na wysypanie
ładunku z kontenera jak w wywrotce tylnozsypowej.
W celu odstawienia, podniesienia lub przesunięcia
pojemnika ramię podnoszące zostaje odblokowane,
a pionowo zamontowany na ramieniu hak obraca
kontener na małym promieniu. Kontener podczas
wciągania na podwozie samochodu jest prowadzony
osiowo dzięki dwóm talerzowym krążkom. Rozszerzeniem konstrukcji jest możliwość teleskopowej
zmiany długości części ramienia podnoszącego wyposażonego w hak.
Zaletą urządzenia hakowego jest wszechstronność
zastosowań. Można je z łatwością przenieść na przyczepę (od tyłu lub przy konstrukcji z obniżonym dyszlem również od przodu). Wadą jest zmniejszona
długość załadunku (długość kontenera) wynikająca
z ograniczonej długości ramienia podnoszącego.

Pochwała hakowca
W przeciwieństwie do typowych bramowców
urządzenia hakowe mogą zabierać kontenery komunalne o objętości przekraczającej 20 m3 wykorzystywane typowo w zakładach przemysłowych i na
większych placach budów. Zamiast unosić pojemnik
(kontener) na pojazd, ramię hydrauliczne współpracuje z rolkami umieszczonymi na nadwoziu pojazdu
(ramie pomocniczej) i na pojemniku, aby przeciągnąć
kontener na łoże i w podobny sposób go z niego
zsunąć. Podczas transportu hak pomaga również zabezpieczyć kontener w bezpiecznej pozycji.

reklama

Na początku był Multilift
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We wszechstronnych możliwościach
przetwarzania odpadów luzem żadne inne
rozwiązanie nie pokona hakowca. Możliwość upuszczania i załadunku wszystkich
rozmiarów i typów kontenerów w prawie każdym środowisku operacyjnym
daje hakowcom ogromną przewagę operacyjną.

Do obsługi tak wyrafinowanych
technicznie urządzeń jak systemy
hakowe na ciężkich podwoziach
wieloosiowych Meiller Kipper proponuje panele zdalnego sterowania

© D. Piernikarski
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Producenci podwozi chętnie podejmują współpracę z lokalnymi
dostawcami systemów hakowych
i bramowych, gdyż znajomość pozwala skuteczniej dotrzeć z całościową ofertą do samorządów
mniejszych miast, a jednocześnie
wspierana jest regionalna sfera
produkcyjna. Na zdjęciu zabudowa hakowa marki King
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W wielu przypadkach pojawia się
również możliwość wykorzystania ciężarówki z urządzeniem hakowym również
jako konwencjonalnej wywrotki. Niezależnie od tego, czy pojazdy te będą wykorzystywane na wysypiskach śmieci,
składowiskach odpadów w sortowniach,
miejscach rozbiórki, przy remontach komunalnych, czy nawet w transporcie niebezpiecznych odpadów przemysłowych,
hakowiec jest prawdziwym rozwiązaniem uniwersalnym – słowem: „wszystko w jednym”.
Oferta producentów wytwarzających
urządzenia hakowe obejmuje pełny zakres tonażowy – mogą one być montowane zarówno na podwoziach samochodów dostawczych o dmc. 3,5 t, jak
i na 32-tonowych podwoziach 4-osiowych. Ważne jest zawsze to, aby maksymalnie odpowiadały oczekiwaniom
klientów w zakresie wytrzymałości, odporności na często brutalne warunki
eksploatacji, trwałości i bezwzględnie –
bezpieczeństwa użytkowania.
Typowo udźwig urządzeń hakowych
mieści się w zakresie od 3 t do 30 t.
Obsługują one większość kontenerów
przemysłowych o długości od 3,5 m do
7 m i objętości od 5 m 3 do 40 m 3 .
Umieszczone w kabinie pneumatyczne
systemy sterowania pozwalają na łatwą
obsługę i pewność działania hydrauliki
w każdych warunkach eksploatacji. Do
budowy ramion wysięgników stosuje się
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Hakowiec na podwoziu
Renault C 460 P 6×2 E6
do transportu i opróżniania
kontenerów o długości 5–7 m.
Zabudowę do odbioru odpadów komunalnych wykonała
firma HEWEA

© HEWEA / M. Saluk

Podsumowanie

stale o wysokiej wytrzymałości, maksymalizujące wytrzymałość, niezawodność
i ładowność. Producenci szczególną uwagę zwracają również na jak najniższe
położenie środka ciężkości pojazdu gwarantujące jego stabilność i dobre prowadzenie. Gdy hakowiec pełni funkcję
wywrotki tylnozsypowej, wysuwane ramię wysięgnika pozwala na uzyskanie

dużych kątów wywrotu. W wielu przypadkach oferowane są również automatyczne systemy zaciągania plandeki na
kontener. Jest również szeroka gama
opcji, w tym sprzęgi przyczepowe, pokładowe systemy ważenia kontenera,
skrzynki narzędziowe, dodatkowe oświetlenie, kamery cofania, dźwiękowe systemy ostrzegawcze itp.

reklama

Systemy bramowe i hakowe umożliwiły oddzielenie procesów załadunku
i rozładunku od procesu transportu na
długo przed powstaniem kontenerów
ISO i nadwozi wymiennych. Wcześniej
do dyspozycji przewoźników była jedynie
naczepa. Podstawowe rozwiązania technologiczne stosowane w bramowcach
i hakowcach są obecnie na tyle dojrzałe,
że producenci mogą bardziej włączyć
się w takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo operacyjne (np. zdalne sterowanie radiowe), serwis, dokumentacja
(pokładowe systemy technologii ważenia
pojemników) i lokalizacja (identyfikacja
miejsca pozostawienia kontenera).

| BIZNES |

MAN Truck & Bus Polska
podsumowuje rok 2017
Dariusz Piernikarski
6 lutego br. firma MAN Truck & Bus Polska zorganizowała doroczną konferencję
prasową, podsumowującą wyniki roku 2017 w zakresie sprzedaży samochodów
ciężarowych, autobusów, części zamiennych i usług serwisowych.

Piotr Stański,
prezes zarządu MAN
Truck & Bus Polska

ym razem konferencja odbyła się
w muzeum Diesel House w Kopenhadze. Muzeum to działa od
2006 r. i znajduje się na terenie elektrowni H.C. Ørsted Værket. W potężnym
gmachu zbudowanym w 1932 r. znajduje
się gigantyczny dwusuwowy silnik wysokoprężny B&W 2000, zbudowany przez
firmę Burmeister & Wain w 1933 r. Firma
MAN Diesel & Turbo sfinansowała konwersję budynku do celów wystawienniczych i obecnie sponsoruje działalność
Diesel House. B&W 2000 to silnik, który
przez ponad 30 lat był największym na
świecie silnikiem wysokoprężnym. Jego
rozmiary to: 24,6 m długości, 12,5 m wysokości, masa to 1400 t, maksymalna
moc – 15 MW. Silnik do końca lat 60.
ubiegłego wieku pełnił regularnie rolę dodatkowej jednostki wytwarzającej energię elektryczną dla Kopenhagi w godzinach szczytu, od sieci odłączony został
ostatecznie dopiero w 2004 r. Obecnie

Wszystkie samochody, które wychodzą obecnie z naszych rąk,
są sprzedawane z pakietem telematycznym, za chwilę będzie to
system Rio. Przez pierwsze 3 miesiące będziemy nieodpłatnie
podejmować komunikację z nimi, co oznacza, że każdy kierowca,
który do tej pory korzystał z samochodów innej marki, albo
nigdy nie miał zacięcia, by lepiej poznawać auto, którym jeździ,
będzie w stanie przez te 3 miesiące tych wszystkich rzeczy na
żywym organizmie się dowiedzieć. Wierzymy, że i kierowcom,
i właścicielom przyniesie to dużo korzyści.

rozruch tego giganta odbywa się dwa
razy w miesiącu – oczywiście mieliśmy
okazję to zobaczyć.
W muzeum Diesel House, u podnóża
silnika B&W 2000, o najważniejszych
wydarzeniach dla firmy w Polsce opowiadali: Piotr Stański – prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska, Bernard Wie-
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ruszewski – dyrektor ds. sprzedaży pojazdów ciężarowych na rynku polskim,
oraz Kamil Gromek odpowiadający za
sprzedaż autobusów. Bartłomiej Ciemiński opowiedział o działalności podsprzedażnej MAN Truck & Bus Polska, a Grzegorz Rogalewicz o wynikach sprzedaży
nowego modelu TGE.
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Podsumowanie roku
W roku 2017 firma MAN Truck & Bus
Polska dostarczyła w sumie 4732 samochody ciężarowe o dmc. > 6,1 t, rezultat
ten dał firmie drugie miejsce z udziałem
w rynku wynoszącym 17,3%.
Trzeba w tym miejscu dodać, że był
to najlepszy historycznie wynik marki
MAN w Polsce. W segmencie ciężkim
(> 16 t dmc.) dostarczono 4204 samochody (mniej o 5 niż w 2016 r.), co wystarczyło tylko na zajęcie czwartego miejsca w tym segmencie za markami DAF,
Scania i Volvo, z udziałem rynkowym
16,6%. Tradycyjnie MAN był najchętniej kupowaną marką samochodów ciężarowych segmentu średniego o dmc. pomiędzy 10,1 a 15,9 t – w ubiegłym roku
zrealizowano 370 zamówień (spadek
16,7% r/r), co w efekcie dało producen-

Na stabilnym rynku autobusów o dmc.
> 8 t spółka wypadła lepiej niż w 2016 r.,
sprzedając 110 pojazdów (wzrost o 14,6%,
8,9% udziałów w rynku), w tym 82 autobusy miejskie. Do najważniejszych
kontraktów należy zaliczyć dostawę 25
autobusów MAN Lion’s City – A21, A37
i A26 dla MZK Gorzów Wielkopolski, 25
autobusów MAN Lion’sCity – A21 i A23
dla PKM Katowice, 11 autobusów MAN
Lion’sCity – A37 dla spółki Michalczewski oraz 9 autobusów hybrydowych MAN
Lion’s City dla Kalisza i gminy Rędziny.
Wśród 55 autokarów warto wymienić
26 autobusów MAN Lion’s Coach R07
przekazanych dla MON (w Polskiej Armii
jeździ obecnie 129 nowoczesnych autobusów turystycznych firmy MAN), 26
autobusów turystycznych MAN Lion’s
Coach R07 i R08 dla polskich przewoźników oraz 3 autobusy międzymiastowe
MAN Lion’s Intecity R60 dla polskich
przewoźników.

Bernard Wieruszewski,
dyrektor ds. produktu
i sprzedaży ciężarówek

Pozycja producenta na rynku w coraz mniejszym stopniu zależy od
tego, jaki on ma produkt. Oczekiwania firm transportowych są tak
wysokie, że my czasami świadomie podejmujemy decyzję, aby nie
uczestniczyć w dużych kontraktach sprzedaży flotowej. To już nie chodzi o cenę, coraz częściej zakup jest związany z oferowaniem najmu,
albo zagwarantowaniem odkupu pojazdów. Pamiętajmy, że na używane
samochody Euro VI b i Euro VI c nie ma rynku poza Europą.

towi udział rynkowy w tym segmencie
na poziomie aż 41,2%. Najgroźniejszy rywal – firma Iveco – sprzedała tylko 189 szt.
(spadek 6% r/r, udział rynkowy 21,0%),
co dało włoskiemu producentowi dopiero trzecią pozycję – na drugie miejsce
przesunął się Mercedes-Benz, któremu
udało się zwiększyć sprzedaż o 21%
i przekazać 233 pojazdy (udział 25,9%).
W segmencie lekkim (6,1–10,0 t dmc.)
dominująca pozycja Iveco jest od lat niezagrożona (764 szt., aż 89,8% udziału
w rynku), natomiast MAN ze sprzedażą
153 pojazdów znalazł się na drugim
miejscu z udziałem w rynku wynoszącym
13,9% (wzrost sprzedaży aż o 363,6% r/r
– 33 szt. w 2016 r.).

Sprzedaż pojazdów używanych od
kilku lat utrzymuje się na bardzo dobrym
poziomie. W 2017 r. MAN TopUsed
sprzedał 1448 samochodów używanych
(39,2% więcej niż w 2016 r.) i 60 autobusów. We wrześniu 2017 r. rozpoczęto
sprzedaż nowego modelu MAN TGE – samochód cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, sprzedano bowiem aż 119
szt., było to o 47% więcej niż zakładano.
W 2017 r. MAN Academy Polska
przeprowadziła szkolenia techniczne,
w których wzięło udział 720 uczestników, w szkoleniach „miękkich” uczestniczyło 189 osób, natomiast treningi
jazdy ekonomicznej MAN ProfiDrive odbyło 885 kierowców.

Sprzedano także 1440 kontraktów
serwisowych (penetracja na poziomie
31%) – aktualnie z aktywnymi kontraktami serwisowymi porusza się 3739 ciężarówek MAN należących do polskich
przewoźników. Sprzedaż całkowita części
zamiennych wzrosła o 17%, zbliżając
się do poziomu 190 mln zł, a sprzedaż
całkowita serwisów (bez części) należących do sieci importera wzrosła o 10%,
sięgając wartość ok. 34 mln zł.

MAN gotów na wyzwania
przyszłości
MAN intensyfikuje prace nad swoimi
ciężarówkami elektrycznymi – rozwijany jest projekt eTGM CNL, w październiku rozpocznie się przedseryjna
produkcja modelu eTGE, w grudniu na
drogi wyruszy autobusowa flota demo
miejskiego autobusu MAN Lion’s City
EL4C. Na grudzień 2020 r. planowane
jest rozpoczęcie seryjnej produkcji samochodu ciężarowego.
W bieżącym roku firma MAN Truck
& Bus zamierza również wprowadzić na
rynek nową linię autobusów miejskich
L4C, w ciężarówkach TGX pojawi się
udoskonalona wersja aktywnego tempomatu ACC.

Kluczowy przekaz
MAN Truck & Bus przechodzi przemianę od producenta pojazdów ciężarowych do dostawcy kompleksowych, inteligentnych rozwiązań transportowych.
Firma chce stać się wiodącym w Europie producentem pojazdów użytkowych
o napędzie elektrycznym. Także w MAN
Truck & Bus pojazdy ciężarowe stają się
częścią cyfrowej rzeczywistości – firma
uczestniczy w tym procesie od samego
początku. Ponieważ automatyzacja pojazdów użytkowych niesie ze sobą zarówno potencjał rozwoju efektywności
ciężarówek, jak i stosowanych w nich
systemów bezpieczeństwa, MAN pracuje
nad licznymi projektami w tym obszarze. Producent stale rozwija swoją ofertę
oraz dostosowuje ją do zmieniającego się
otoczenia biznesowego.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Koniunktura na cement
Czy rynek przewoźników cementu jest ustabilizowany? Dlaczego cementonaczepy
rzadko trafiają na rynek wtórny? Jak wygląda konserwacja silosa? O odpowiedzi m.in.
na te pytania poprosiliśmy Wojciecha Rutę, prezesa zarządu firmy Ruta Transport.

„Samochody Specjalne”: Czy teraz jest
dobry czas dla przewoźników cementu?
Wojciech Ruta: Tak, w ostatnich latach
zapotrzebowanie na nasze usługi się
zwiększa. Jest to bezpośrednio związane
ze wzrostem inwestycji budowlanych
w Polsce. Tendencja wzrostowa rozpoczęła się na początku 2017 r. i powinna
potrwać jeszcze około dwóch, trzech lat.
Czy w związku z tą koniunkturą przybywa konkurencji?
Rynek transportu cementu luzem jest
dość rozdrobniony. Istnieje tylko kilku
dużych graczy dysponujących flotą powyżej 50 cementowozów, jednak zdecydowana większość przewoźników ma
mniejszy tabor. Większość dużych firm
transportujących cement działa na rynku
od wielu lat i doskonale zna jego realia.
Jakie to realia?
Transport cementu luzem jest transportem specjalizowanym, w którym o wiele
trudniej rozwinąć się w krótkim czasie
niż na bardziej uniwersalnym rynku, np.
przewozów plandekowych, ponieważ
liczba zleceniodawców – czyli głównie
producentów cementu – jest ograniczona.

Poza tym na fabrycznie nową naczepę do
przewozu cementu, np. marki Spitzer,
czeka się ponad 12 miesięcy od daty
złożenia zamówienia, a rynek wtórny
w zasadzie nie istnieje. Zatem szybka
reakcja na potrzeby rynku praktycznie
jest niemożliwa, a inwestycje w specjalistyczny sprzęt należy planować ze sporym wyprzedzeniem.

tów ubezpieczeń pojazdów. Duży popyt
na usługi transportowe wpłynął również na ceny zakupu nowych ciągników
siodłowych i naczep.
Natomiast jeśli chodzi stricte o transport
cementu luzem, to największym problemem jest sezonowość dostaw. Rynek
budowlany jest mocno uzależniony od
warunków atmosferycznych. Zimą liczba
przewozów jest znikoma. Wprawdzie
ostatnie zimy były dość łagodne, jednak
były takie lata, kiedy branża cementowa
kończyła pracę w grudniu i zaczynała
dopiero w marcu kolejnego roku, co
oznaczało trzymiesięczny przestój.
Kolejnym problemem tego rynku jest
duży udział przejechanych kilometrów
bez ładunku z powodu małej liczby punktów załadunkowych. Również brak regularności dostaw, nawet w sezonie, i mała
pojemność magazynowa klientów mają
wpływ na efektywne funkcjonowanie
takich firm jak nasza.

Największy problem branży to…
…ogólnie mówiąc, ciągły wzrost kosztów. Wynika on m.in. z niedostatku wykwalifikowanych kierowców, drożejących
materiałów eksploatacyjnych czy kosz-

Flota Ruta Transport ma ponad 140 naczep silosowych, w tym ponad 50% floty
stanowią cementonaczepy. Na co zwracacie szczególną uwagę w eksploatacji
tak specjalistycznych pojazdów?

Wojciech Ruta

,
prezes zarządu Ruta Transport
– rodzinnej firmy transportowej
z 31-letnim doświadczeniem
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Na terminową wymianę elementów narażonych na największe zużycie. Są to
wszelkiego rodzaju połączenia i uszczelnienia w nich. Dbanie o ich dobrą jakość
gwarantuje brak ubytków powietrza,
jednocześnie przyspiesza rozładunek,
a tym samym zmniejsza zużycie paliwa
podczas tego procesu. Szczelność połączeń w złączach przewodów wyładowczych zapobiega wydostawaniu się z nich
transportowanego materiału, zanieczyszczeniu miejsca rozładunku, jak również
chroni oczy i drogi oddechowe operatora
przed zapyleniem. Oprócz tego, rzecz
jasna, należy w sposób szczególny zarówno dbać o zawory bezpieczeństwa
i przeciwpodciśnieniowy, jak i sprawdzać prawidłowość wskazań manometrów. Ważnym elementem jest utrzymywanie we właściwym stanie sprzęgu
naczepy z ciągnikiem siodłowym. Odpowiednie nasmarowanie tego elementu
powoduje brak naprężeń między ciągnikiem a naczepą, by w efekcie zapobiec
pęknięciom zbiornika oraz konstrukcji samonośnej naczepy.
Jak długo służy tak starannie konserwowana cementonaczepa?
W Ruta Transport eksploatujemy cementowozy około 15 lat. Tak długą żywotność
uzyskujemy dzięki systematycznym przeglądom technicznym i wymianie na czas
najbardziej wrażliwych na zużycie komponentów. Dodatkowo starsze naczepy
są poddawane generalnym remontom,
włączając w to lakierowanie całego zbiornika. Aby uniknąć przestojów w sezonie,

Cementonaczepy Spitzer Silo
we flocie Ruta Transport
Wykorzystanie najnowszych technologii
i materiałów w produkcji naczep pozwala osiągnąć ich niską masę własną,
zapewnia solidną konstrukcję i bezawaryjność. Silosy wyposażone są w komponenty wiodących producentów osi,
felg, osprzętu i armatury wyładowczej
(m.in. węże, zawory, przepustnice, maty
spulchniające).
W taborze firmy znajdują się silosy leżące
o poj. 34 m3 i 37 m3 oraz silosy podnoszone o poj. 45 m3 i 60 m3. Silosy leżące
w Ruta Transport są przystosowane do
przewożenia materiałów o wysokiej gęstości nasypowej i dużej pylistości, np. cementu, wapna, gipsu czy popiołów lotnych. W silosach podnoszonych firma
transportuje neutralne materiały chemiczne, paszowe i materiały budowlane.

gruntowne prace remontowe są wykonywane zimą. Flota pojazdów musi być
odpowiednio przygotowana do sezonu,
jest to jeden z najważniejszych elementów efektywnego wykorzystania środków transportu.
Co dzieje się z mocno wysłużonym już
pojazdem?
Nasza branża spotyka się obecnie z bardzo dużym popytem na swoje usługi.
Przewoźnicy nie sprzedają cementowozów, gdy bez problemu mogą zapewnić
im pracę. W Ruta Transport zastępu-

jemy nowymi jednostkami jedynie starsze naczepy, które nie wpisują się już
w politykę jakościową firmy. Nabywcami tych starszych cementowozów są
głównie małe firmy transportowe.
Pana firma korzysta wyłącznie z naczep
jednego producenta. Czy to dla ułatwienia organizacji zaplecza technicznego?
Zdecydowaliśmy się na wybór pojazdów
Spitzer Silo-Fahrzeugwerke – jednego
z dwóch wiodących w Europie producentów – ze względu na liczne zalety
techniczne, rozbudowaną sieć serwisów
naprawczych w Europie oraz doskonałą
obsługę posprzedażową. Nasza współpraca zawsze układała się dobrze. Jesteśmy partnerami w biznesie, a relacje
między obiema firmami bazują na wzajemnym zaufaniu. Świadczą o tym tempo
i kierunek rozwoju naszych kontaktów
handlowych. Pierwszą nową cementonaczepę Spitzer zakupiliśmy w 2002 r.,
a już w roku 2005 podpisaliśmy umowę
serwisową z firmą Spitzer, stając się tym
samym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym naczep silosowych
tej marki. W ten sposób zapewniliśmy
sobie sprawnie funkcjonujące zaplecze
techniczne, gwarantujące gotowość naszych pojazdów do natychmiastowej realizacji usług transportowych.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Wachowiak
Zdjęcia: © Ruta Sp.J.
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Gdzie diabeł
nie może, tam
ciężarówkę pośle
Dariusz Piernikarski
Samochody o podwyższonej mobilności terenowej
umożliwiają pewne dotarcie tam, gdzie inne pojazdy
nie są w stanie dojechać. Mogą bowiem pokonać
ekstremalne przeszkody terenowe i wykonać zadania
leżące poza zasięgiem typowych ciężarówek – nawet
tych wyposażonych w napęd wielu osi.

bardzo różnorodnej rodzinie
samochodów o podwyższonej mobilności terenowej
znajdziemy np.: pojazdy dla służb energetycznych, samochody komunalne, pojazdy pożarnicze i ratownictwa technicznego, samochody służb technicznych,
służby zdrowia, lotniskowe oraz mobilne
agregaty prądotwórcze. Sporą grupę
tworzą pojazdy wojskowe – wykorzystuje
się je jako taktyczne środki transportu,
a także jako nośnik uzbrojenia i specjalistycznych urządzeń wojskowych. Szczegóły konstrukcji podwozia, rodzaj zastosowanej zabudowy oraz wyposażenie
dodatkowe zależą od przeznaczenia.
Przyjrzyjmy się nieco specyfice konstrukcji samochodów ciężarowych, o których można powiedzieć, że są to pojazdy
o podwyższonej mobilności terenowej.

© D. Piernikarski

Mercedes-Benz Unimog
to niekwestionowana
ikona mobilności wśród
samochodów terenowych; seria U5000 budowana jest z przeznaczeniem do realizacji zadań
wymagających ponadprzeciętnych możliwości
poruszania się w trudnym terenie
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Wiele pojazdów o poszerzonych możliwościach jazdy terenowej możemy zakwalifikować jako samochody specjalne.
Przypomnijmy, że zgodnie z definicją zawartą w Prawie o ruchu drogowym jako
pojazd specjalny określamy pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone
do wykonywania specjalnej funkcji, która
powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być
przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Okazuje się, że
tak określona definicja pozostawia jednak wiele możliwości interpretacyjnych.
Nieco upraszczając, można powiedzieć,
że za pojazdy specjalne należy uważać
takie, które spełniają następujące wymagania:
• konstrukcyjnie są przystosowane do
wykonywania czynności na drodze
(np. polewaczki, piaskarki, pługi odśnieżne),
• stanowią ruchome urządzenia (podnośniki, żurawie, agregaty prądotwórcze, koparki, koparko-spycharki,
ładowarki),
• służą do prowadzenia określonej
działalności (kina ruchome, ambulanse radiologiczne, laboratoria techniczne, warsztaty naprawcze, do prac
wiertniczych).
Niestety, nie można uznać za pojazdy specjalne środków transportu –
pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu określonego rodzaju
ładunków, np. cementu (cementowozy,
silosy), paliwa (cysterny), śmieci (śmieciarki) czy nieczystości (pojazdy asenizacyjne). Zadaniem tych pojazdów jest
przewóz tych konkretnych rzeczy (cementu, paliwa, śmieci, nieczystości itp.),
ale nie można przyjąć, że przeznaczone
są do wykonywania specjalnej funkcji.
Ich funkcją jest transport ściśle określonych towarów.

Samochody terenowe
poruszają się na oponach o agresywnej
rzeźbie bieżnika; pokonywanie przeszkód terenowych wymaga
niekiedy jazdy z obniżonym ciśnieniem
w ogumieniu

© D. Piernikarski

Samochody specjalne

Ciężarowy samochód terenowy
Samochody terenowe wykorzystuje
się zazwyczaj w budownictwie, górnictwie, energetyce, leśnictwie czy rolnictwie.
Czynnikami wpływającymi na zdolności
terenowe pojazdów mogą być warunki
atmosferyczne, takie jak temperatura otoczenia, zapylenie powietrza, opady atmosferyczne, wiatr. Dodatkowym utrudnieniem w poruszaniu się pojazdem są
przeszkody wynikające z ukształtowania
terenu, np. nierówności, rowy, poprzeczne i wzdłużne pochylenia terenu, zbiorniki wodne, rzeki, kanały. Opisane warunki użytkowania pojazdów terenowych
wymuszają specjalistyczną budowę takich pojazdów, różniącą się od klasycznych samochodów ciężarowych. Główne
różnice między samochodami terenowymi i szosowymi to:
• Układ napędowy, który zapewnia
uzyskiwanie dużych sił napędowych

•

•

•
•

•

na kołach potrzebnych do pokonania
wysokich oporów ruchu (wzniesień
i toczenia), jak również umożliwiający jazdę z dużą prędkością w terenie.
Wzmocniona konstrukcja (rama, osie
jezdne, zawieszenie) przystosowana
do przenoszenia sporych obciążeń,
które pojawiają się podczas jazdy po
nierównościach terenu (doły, kamienie, rowy).
Układ jezdny przystosowany do jazdy
na podłożu o niskiej nośności (piasek,
śnieg, błoto).
Wymiary pojazdu, które pozwalają na
jazdę po znacznych nierównościach.
Duża stateczność i zwrotność, pozwalające na bezpieczne manewrowanie np. na pochyłościach i na ograniczonej przestrzeni.
Specjalistyczne wyposażenie, używane np. podczas pokonywania przeszkód wodnych lub samoewakuacji
podczas ugrzęźnięcia.

© MAN Truck & Bus

Napęd w konfiguracji 4×4, kabina
załogowa oraz osprzęt specjalistyczny, np.
w postaci żurawia za kabiną – takich pojazdów poszukują specjalistyczne służby
działające np. w branży energetycznej
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Terenowe ciężarówki muszą spełniać
swoje zadania w najtrudniejszych warunkach. Muszą świetnie sprawdzać się
zarówno na leśnych podjazdach, jak również w grząskim terenie, jak np. błoto czy
piasek. Dlatego najczęściej do takich celów stosuje się podwozia dwuosiowe z napędem na wszystkie koła, co pozwala
na szybki, bezpieczny i bezproblemowy
przejazd nawet w ekstremalnie trudnym
terenie nieutwardzonym. Jeśli wymagana
jest większa ładowność, to do akcji wkraczają samochody 3- lub 4-osiowe. Jednak wraz ze wzrostem liczby osi (a więc
i wielkości, i ciężaru pojazdu), możliwości jazdy w najtrudniejszym terenie
ulegają pogorszeniu.

Typowe wymiary samochodu
terenowego
Samochody terenowe mają podwozie i układ jezdny dostosowane do pokonywania terenu o zmiennym ukształtowaniu. Możliwości pokonywania przeszkód
terenowych określają następujące parametry: rozstaw osi, zwis tylny, zwis przedni,
kąt natarcia, kąt zejścia, kąt rampowy,
prześwit (patrz rysunek).
Liczba osi oraz ich rozstaw ma decydujące znaczenie podczas pokonywania poprzecznych rowów oraz wgłębień
terenu. Wartość kąta natarcia decyduje
o możliwości najazdu pojazdem bez za-

wadzenia przodem o podłoże. Aby zwiększyć wartość kąta, przednia część pojazdu jest krótka i ukształtowana przez
ścięcie w części dolnej. Z kolei wartość
kąta zejścia decyduje o możliwości zjazdu
z pochyłości. Kąt rampowy definiuje największe pochylenie rampy, na którą może
wjechać samochód; mniejsze wartości
tego kąta spotyka się w pojazdach ze
zwiększonym rozstawem osi. Zwis przedni
w samochodzie terenowym powinien być
jak najmniejszy, gdyż decyduje on o wartości kąta natarcia. Analogicznie – zwis
tylny decyduje o wartości kąta zejścia.
Prześwit decyduje o możliwości jazdy
w terenie o sporych nierównościach. Jego
wartość zależy w dużej mierze od średnicy kół oraz konstrukcji mostów napędowych. Aby zwiększyć prześwit, stosuje
się zwolnice w piastach kół pozwalające

Parametr
kąt natarcia
kąt zejścia
kąt rampowy
prześwit pod osią przednią
© Mercedes-Benz

prześwit pod osią tylną
prześwit między osiami

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

Tabela. Minimalne wartości wymiarowe,
jakie musi spełniać pojazd kategorii N3
jako samochód terenowy [2]
Wartość
min. 25°
min. 25°
min. 25°
min. 250 mm
min. 250 mm
min. 300 mm

Istotnym i wspólnym elementem wyposażenia (niezależnie od wielkości pojazdu czy liczby osi) są specjalne opony
dostosowane do jazdy w błocie i po nieutwardzonych nawierzchniach. Ponieważ
wiele tych samochodów przygotowywanych jest z myślą o realizacji bardzo
specjalistycznych zadań w terenie (np.
samochody gaśnicze, pogotowie energetyczne), do których wykonania konieczne
jest wyposażenie zabudów w osprzęt specjalistyczny (np. żuraw, kosze podnośnikowe, wiertnica), również cechą bardzo
pożądaną jest duża nośność podwozia.

© Mercedes-Benz

Pożądaną cechą samochodów o podwyższonej
mobilności terenowej jest fabryczne przygotowanie do pokonywania przeszkód wodnych –
określa to głębokość brodzenia

Typowe samochody budowlane po wzmocnieniu ramy nośnej i wyposażeniu w napęd
wszystkich osi (8×8) mogą działać nawet w najtrudniejszych warunkach
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Zawieszenia samochodów o podwyższonej
mobilności terenowej
wyposażone są we
wzmocnione resory mechaniczne oraz wysokowydajne amortyzatory
o dużym skoku

na zmniejszenie rozmiarów mostu napędowego i jednoczesne uzyskanie wysokiego przełożenia przekładni głównej.
Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy
2007/46/WE [2] pojazdy ciężarowe kategorii N3 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, których
maksymalna masa przekracza 12 t) uważa
się za pojazdy terenowe, jeżeli wszystkie ich koła zaprojektowane są tak, aby
były napędzane równocześnie (dotyczy
to również pojazdów, w których napęd
na jedną z osi może zostać odłączony), lub
jeżeli napędzana jest co najmniej połowa
kół, mają co najmniej jeden mechanizm
różnicowy z blokadą lub urządzeniem
o podobnym działaniu oraz mogą pokonywać wzniesienia o nachyleniu 25%,

liczone dla pojazdu bez przyczepy. W tabeli zestawiono najważniejsze wymagania wymiarowe, jakie musi spełniać
pojazd kategorii N3, aby można było go
zakwalifikować jako terenowy, muszą być
spełnione co najmniej cztery z sześciu
wymagań.

Moc ujarzmiona
Pojazdy terenowe rozwijają dużą siłę
napędową na kołach, która jest niezbędna do pokonywania znacznych oporów
toczenia oraz przeszkód wynikających
z ukształtowania terenu. Moc jednostkowa silników takich pojazdów wynosi zazwyczaj kilkanaście kilowatów na tonę
[kW/t]. Układ napędowy przekazuje moment obrotowy na wszystkie koła oraz
ma blokady mechanizmów różnicowych
w mostach napędowych, a także w skrzyniach rozdzielczych przekazujących napęd
odpowiednio na przednie i tylne osie.
Im więcej kół, tym mniejsze naciski
jednostkowe na podłoże, co pozwala na
łatwiejsze pokonywanie gruntu o niskiej
nośności. Z drugiej strony zbyt rozbudowany układ napędowy niekorzystnie
wpływa na równomiernie rozdzielany
moment obrotowy na wszystkie koła.

© D. Piernikarski

Samochody ratowniczo-gaśnicze muszą
dotrzeć na miejsce działania w jak najkrótszym czasie, niezależnie od warunków terenowych

© WISS

Wieloosiowe
ciężarówki terenowe często
wykorzystywane
są jako pojazdy
wsparcia w ekstremalnych rajdach terenowych, takich jak
np. Rajd Dakar
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Tatra Phoenix to samochód ciężarowy o podwyższonej mobilności, w którym zamiast klasycznej ramy podłużnicowej zastosowano centralną rurę nośną, tzw. ramę królewską, oraz niezależne zawieszenie wszystkich napędzanych osi

© Tatra

Wymaga to stosowania międzymostowych mechanizmów różnicowych. Brak
tych mechanizmów skutkuje występowaniem tzw. mocy krążącej, objawiającej się
zwiększonym zużyciem paliwa, przekładni głównej i opon.
Do skręcania kół kierowanych w przypadku jazdy po elastycznym podłożu potrzebna jest większa siła niż do jazdy po
utwardzonej nawierzchni. Spowodowane
jest to przesuwaniem oraz ścieraniem
warstwy podłoża przez skręcane koła,
które znajdują się w koleinach. Z tego
względu układ kierowniczy samochodów terenowych połączony jest zazwyczaj z rozbudowanym mechanizmem
wspomagania. Aby zapewnić wymaganą
zwrotność pojazdów terenowych, stosuje
się kierowanie kołami więcej niż jednej
osi. Zalety tego rozwiązania to zmniejszenie oporów toczenia oraz zwiększenie przyczepności opon do podłoża.

Aby odbyć jazdę po znacznych nierównościach, układ jezdny pojazdu musi
umożliwiać znaczne przemieszczanie kół
jezdnych względem ramy. Zawieszenie
musi być trwałe i wytrzymałe, gdyż przenosi w trudnych warunkach dużo obciążeń. Samochody terenowe zwykle mają
mosty napędowe zawieszone na resorach
piórowych, pojedynczych bądź w układzie zblokowanym dwóch mostów napędowych, a także na sprężynach śrubowych.

Opona w terenie
Naciski jednostkowe poszczególnych
kół zależą od masy pojazdu, liczby kół
jezdnych, wymiarów opon oraz wartości
ciśnienia powietrza w ogumieniu samo-
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chodu. Pojazdy terenowe charakteryzują
się jak najmniejszymi naciskami jednostkowymi kół na podłoże. Zazwyczaj
w ogumieniu ciężarowych samochodów
terenowych ciśnienie wynosi 0,2÷0,3 MPa
w porównaniu z 0,4÷0,8 MPa w przypadku pojazdów przeznaczonych do jazdy
po drogach utwardzonych.
W samochodach terenowych stosowane jest ogumienie charakteryzujące
się rzadkim, głębokim, otwartym bieżnikiem, umieszczonym także częściowo na
boku opony. Opona taka nie jest zazwyczaj przystosowana do jazdy po drogach
utwardzonych ze względu na hałas, duże
opory toczenia, słabą trakcję oraz wysokie zużycie. Specyficzne ukształtowanie rzeźby bieżnika opony terenowej ma
wpływ na przyczepność ogumienia na
odkształcalnym podłożu. Bieżnik o dużych, rzadko rozmieszczonych występach
umożliwia zagęszczanie gruntu pod oponą.
Grunt zagęszczony ma większą odporność
na ścinanie w porównaniu z gruntem
rozluźnionym. Skutkuje to możliwością
przenoszenia większego momentu obrotowego przez koła jezdne.
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Ostatecznie dobór opony i ukształtowanie jej bieżnika uzależnione są od
przeznaczenia pojazdu i warunków eksploatacji. Samochody poruszające się po
drogach gruntowych oraz utwardzonych
mają opony z rzeźbą uniwersalną. Mają
wysoki stopień wypełnienia czoła bieżnika. Ukształtowanie takie powoduje
mniejsze zużycie opon na utwardzonej
nawierzchni. Z kolei opony przystosowane do jazdy po miękkich, wilgotnych
i gliniastych gruntach mają bieżnik o wysokich, rozstawionych szeroko występach, które mogą obejmować bark i czoło
opony, a w oponach przystosowanych
do jazdy przy obniżonym ciśnieniu mogą
sięgać nawet do połowy boku opony. Występy tak są ukształtowane, by następowało samoczynne ich oczyszczanie podczas jazdy. Sprzyja temu zwiększenie
szerokości rowków bieżnika i zwiększenie wartości kąta ich nachylenia.
Na parametry opony przystosowanej
do jazdy w terenie wpływa również profil strefy barkowej. Zaokrąglenie profilu
umożliwia równomierny rozkład nacisków
w strefie styku koła z podłożem, a ostre
przejście czoła bieżnika do boku opony

w strefie barkowej ulepsza stateczność
pojazdu na drogach z niską przyczepnością oraz na pochyłościach terenu.
Niektóre pojazdy terenowe, w których
jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia opony, użytkowane np. w kamieniołomach, kopalniach odkrywkowych, wojsku, leśnictwie, wyposażane są
w opony bezpieczne. Dzięki nim samochód może dalej jechać nawet w razie
uszkodzenia ogumienia.

Osprzęt i urządzenia dodatkowe
Pojazdy terenowe oprócz tego, że
charakteryzują się specyficznymi cechami konstrukcyjnymi, otrzymują również specjalistyczny osprzęt i urządzenia
dodatkowe, których obecność zwiększa
dzielność terenową i możliwości skutecznego działania w trudnych warunkach otoczenia. Zazwyczaj są to np.:
• Dodatkowe filtry powietrza, oczyszczające powietrze nawet przy znacznym zapyleniu.
• Urządzenia filtrowentylacyjne, które
oczyszczają powietrze doprowadzane
do kabiny.

reklama

• Dodatkowe osłony, takie jak płyty stalowe lub aluminiowe zabezpieczające
elementy układu jezdnego (silnik, reduktor, zbiornik paliwa, zbiornik oleju).
• Zabezpieczenia elementów instalacji
elektrycznej (szczególnie izolowane
są złącza), zwłaszcza przed wpływem
wilgoci.
• Osłony i zabezpieczenia chroniące
elementy podatne na uszkodzenie
(np. klosze świateł, szyby, lusterka)
podczas poruszania się w terenie.
• Urządzenia i podzespoły pozwalające
na brodzenie czy pokonywanie płytkich przeszkód wodnych.
• Wyciągarki pozwalające na samoewakuację pojazdu.
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98
poz. 602, z późniejszymi zmianami).
[2] Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września
2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep
oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do
tych pojazdów (tzw. dyrektywa ramowa).
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SSL35 – sprzedażowy
hit Kässbohrera

Katarzyna Wachowiak

© Kässbohrer

Najnowszy model cementonaczepy o wzmocnionej konstrukcji znajduje
wielu nabywców. Oprócz zalet technicznych ma też korzystną cenę i krótki
czas realizacji zamówienia.

arosław Środa z firmy Lidwar, wykonującej transporty dla Cementowni Warta, mówi: „Trzy lata
temu kupiliśmy na próbę trzy takie naczepy i bardzo nam przypadły do gustu.
W stosunku do poprzedniej wersji zmieniono nieco bryłę silosa i wzmocniono ją
w newralgicznych miejscach”.

Lekkie i pojemne
Najnowszy silos Kässbohrer SSL35 to
jednokomorowa, całkowicie aluminiowa
konstrukcja z integralną ramą, wzmocniona wspornikami, o pojemności 35 m3,
z dwoma spawanymi stożkami rozładunkowymi i systemem rozgęszczania ładunku. Podobnie jak każdy silos Kässbohrera
wyposażony jest w system elektronicznej kontroli wysokości zawieszenia pneumatycznego ECAS, aluminiowe felgi Alcoa, pierwszą oś podnoszoną i urządzenia
kontrolujące masę ładunku. Linia rozładunkowa biegnie pod osiami do tyłu,
wyposażona jest w pneumatycznie sterowane zawory. Pojazd utrzymuje trójosiowy układ jezdny BPW, dopuszczalna
masa całkowita wynosi 34 t.
W tym roku Lidwar kupił kolejne trzy
cementowozy w tej właśnie specyfikacji.

„Są konkurencyjne cenowo i czeka się
na nie stosunkowo krótko. W przypadku
innych producentów okres między zamówieniem a odbiorem to rok albo więcej, a Kässbohrer dostarcza swoje pojazdy w ciągu 3–4 miesięcy” – dodaje
Jarosław Środa z Lidwaru.

Blisko do setki
Krótki czas realizacji zamówienia wynika z dużych zdolności produkcyjnych
firmy Kässbohrer, która ma kilka linii
produkcyjnych. Popyt jednak rośnie w takim tempie, że obecny czas oczekiwania
wydłużył się do 4–5 miesięcy.
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SSL35 to jednokomorowa, aluminiowa
konstrukcja o pojemności 35 m3, z integralną ramą, wzmocniona wspornikami

Wyniki sprzedaży silosów za rok 2017
u trzech czołowych producentów to:
u Feldbindera – 177 szt., a u Spitzera
i Kässbohrera po 77 szt. (dane podajemy za IBRM SAMAR).
„Ten rok zapowiada się na rekordowy,
najlepszy od ośmiu lat. Wynik na pewno
będzie trzycyfrowy, bo już teraz zbliżamy
się do setki sprzedanych pojazdów” – zauważa Sławomir Głodek, przedstawiciel
firmy Timex, która jest m.in. importerem pojazdów marki Kässbohrer.
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Rok 2017: stabilny
wzrost leasingu
Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy,
podsumował wyniki branży w 2017 r. Z przedstawionych danych wynika,
że był to kolejny rok stabilnego wzrostu.

ak podaje Związek Polskiego Leasingu, w 2017 r. firmy leasingowe sfinansowały inwestycje polskich przedsiębiorstw o łącznej wartości
67,8 mld zł. Oznacza to 15,7% wzrostu
rynku liczonego r/r. Wynik ten jest efektem inwestycji sfinansowanych leasingiem oraz pożyczką. Ich dynamika
w pierwszych trzech kwartałach minionego roku wyniosła 14,3% r/r, a w ostatnich trzech miesiącach 2017 r. osiągnęła poziom 19,5% r/r.

W ciągu trzech ostatnich lat dynamika polskiego sektora leasingowego
utrzymywała się na wysokim, średnio
16-procentowym poziomie. „Mamy bezprecedensową sytuację, w której nasz rynek od pięciu lat rozwija się w dwucyfrowym tempie, a wszystko wskazuje na
to, że taka sytuacja utrzyma się również
w najbliższych dwóch latach. Tak dobre
wyniki naszej branży to pochodna świetnej kondycji polskiej i światowej gospodarki. W szczególności jednak na po-

szczególne obszary rynku leasingowego
wpłynęły takie czynniki, jak eksport, produkcja przemysłowa, wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz konsumpcja
prywatna – mówi Marcin Nieplowicz,
główny ekonomista EFL.
Przypomnijmy, że w latach 2016
i 2017 branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o wartości
odpowiednio 58,1 mld zł i 67,8 mld zł.
„Przedsiębiorcy korzystający z leasingu
mogą liczyć na utrzymanie podobnego

Łączne aktywa
finansowane
przez firmy leasingowe w 2017 r.
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poziomu finansowania w 2018 r. Jak pokazują badania Komisji Europejskiej, zamiar skorzystania z leasingu deklaruje
60% właścicieli firm z sektora MŚP. Jest
to trzeci najwyższy wynik w Europie przy
średniej europejskiej na poziomie 48%”
– dodaje Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

MŚP – najliczniejsi klienci
Z wyników badania SAFE opublikowanego pod koniec 2017 r. przez Komisję Europejską wynika, że dla 60% polskich przedsiębiorców z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw leasing jest
najbardziej istotnym źródłem finansowania inwestycji. Przedsiębiorcy ci deklarują rozważenie możliwości skorzystania z tego rodzaju finansowania również
w przyszłości.
Natomiast z danych szacunkowych
Związku Polskiego Leasingu wynika, że
największą grupę (ok. 71%) firm korzys-

Warto przyjrzeć się jeszcze ciekawemu zestawieniu wartości inwestycji
sfinansowanych leasingiem i kredytem.
Na koniec 2017 r. łączną wartość aktywnego portfela branży leasingowej
w wysokości 119,3 mld zł można było porównać z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez
banki (127 mld zł).

Struktura rynku
W ubiegłym roku klienci firm leasingowych najczęściej decydowali się na
finansowanie pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t (samochody te stanowiły 45% udziału w rynku), maszyn
i innych urządzeń, w tym IT (27,2%
udziału) oraz środków transportu ciężkiego (25,9%).
Ze wszystkich sfinansowanych aktywów najwięcej podpisanych umów dotyczyło samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t. W tej grupie w 2017 r.

Aktywa finansowane leasingiem w 2017 r.
– struktura przedmiotów finansowanych leasingiem

tających z leasingu stanowią klienci
o obrotach do 20 mln zł. Do tej właśnie
grupy zaliczane są firmy mikro i małe.
Inwestycje tych firm podyktowane są silnym wzrostem popytu krajowego w Polsce, który jest napędzany rosnącymi wydatkami konsumpcyjnymi gospodarstw
domowych. Widać to szczególnie w finansowaniu pojazdów lekkich, których dynamiczny wzrost rejestracji (nowe samochody osobowe i dostawcze) wspierany
jest przez korzystne przepisy fiskalne.
Pozostałymi grupami firm korzystających z leasingu są podmioty o obrotach powyżej 20 mln zł (28,5%) i klienci
indywidualni (0,5%). Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.

zdecydowanie więcej było samochodów
osobowych (83,8% całości) niż dostawczych (16,2%). Wartość wszystkich pojazdów lekkich, które sfinansowano za
pomocą leasingu lub pożyczki inwestycyjnej, wyniosła 30,5 mld zł. Wynik ten
był o 21,9% lepszy niż przed rokiem
i udało się go uzyskać m.in. dzięki rekordowej liczbie pojazdów lekkich zarejestrowanych na firmy. Najliczniejszą
grupę wśród nabywców instytucjonalnych (68,8% udziału w grupie) stanowiły
firmy zajmujące się leasingiem, Car Fleet
Management, Rent a Car.
W 2017 r. wzrosło też znaczenie finansowania maszyn i innych urządzeń
(w tym IT). Na dobry wynik tego segmen-
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tu rynku miały wpływ: dobra koniunktura
w przemyśle, przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wykorzystanie funduszy
unijnych z perspektywy na lata 2014–
2020. Łączna wartość maszyn i urządzeń
sfinansowanych przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 18,5 mld zł
i była wyższa o 20,4% w porównaniu z wynikami w 2016 r. Istotne wzrosty zanotowano w większości kategorii produktowych, raportowanych w ramach tego
segmentu (maszyny rolnicze: +45,4% r/r,
sprzęt budowlany: +27,4% r/r, maszyny
do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali: 18,1% r/r).

Segment ciężarowy
Trzecim najważniejszym dla rynku
leasingu segmentem były transakcje
związane ze środkami transportu ciężkiego. Po ujemnej dynamice odnotowanej w pierwszej połowie minionego roku
segment transportu ciężkiego zakończył
ubiegły rok wynikiem na plusie (2,3% r/r).
Przypomnijmy, że po pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. sektor finansowania środków transportu ciężkiego zanotował spadek o 2,4% (wartość nowych
kontraktów wyniosła wówczas 8,7 mld zł).
Analizując wybrane grupy produktów,
dodatnie wyniki w zakresie finansowania
odnotowano w segmencie pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t (+5,3% r/r) oraz
naczep i przyczep (+0,1% r/r). Spadki
były widoczne w pozostałych grupach
aktywów, które są raportowane w ramach tej kategorii, tj. ciągniki siodłowe
(–2,8% r/r), autobusy (–11,9% r/r), samoloty, statki, środki kolejowe (–11,1% r/r)
i pozostałe pojazdy (–2,2% r/r).
Choć w pierwszej połowie 2017 r.
branża transportowa zmagała się z licznymi problemami (rosnące koszty prowadzenia działalności, brak wykwalifikowanych kierowców, problemy finansowe
kontrahentów, dodatkowe opłaty drogowe czy nowe uregulowania prawne,
w tym zaostrzone przepisy w Europie,
które dotyczyły prac nad Pakietem Mobilności), to w drugiej połowie roku rynek
finansowania pojazdów ciężarowych stopniowo przyspieszał. „W pierwszym półroczu 2017 r. można było odczuć, że rynek
transportu jest już wyraźnie nasycony,
jednak w drugim nastąpiło odbicie i przewoźnicy przystąpili do inwestycji. Firmy
zaczęły rozwijać tabor, wymieniać stare pojazdy na nowe, zgodne z normą spalania

| BIZNES |

Szacunkowa
struktura klientów
firm leasingowych

Euro VI, co jest szczególnie istotne dla
przedsiębiorstw obsługujących przewozy
międzynarodowe” – zauważa Waldemar
Topiński, dyrektor zarządzający Obszarem Handlowym w Idea Getin Leasing.
Na koniec 2017 r. wartość nowych
kontraktów wyniosła 17,5 mld zł, co przełożyło się na 2,3% wzrostu r/r. Transakcje
dotyczące ciągników siodłowych (najwyższy udział w opisywanym segmencie)
wzrosły o 1,4%. Z kolei finansowanie
naczep i przyczep osiągnęło dynamikę
3,1% r/r, a pojazdów ciężarowych o dmc.
powyżej 3,5 t 11,5% r/r.
W kolejnym miesiącach rozwój segmentu transportu ciężkiego będzie nadal
wspierany przez dobre wyniki produkcji
przemysłowej w strefie Euro (w 2017 r.
odnotowano najwyższą od 6 lat dynamikę pkb w strefie euro) i w Niemczech oraz
kończącą się recesję w Rosji i na Ukrainie. Struktura wzrostu gospodarczego,
nastroje konsumentów i firm, spadek
stopy bezrobocia oraz poprawa globalnej aktywności gospodarczej stwarzają
mocne podstawy do utrzymania dynamiki pkb na poziomie ok. 2% w ciągu najbliższych 2–3 lat.
Spodziewany wzrost w tym segmencie rynku będzie również stymulowany
przez dalszą wymianę starych środków
transportu drogowego na nowe z normą
Euro VI, szczególnie istotną w transporcie międzynarodowym ze względu
na opłaty drogowe.
Także firmy transportowe dość optymistycznie oceniają swoją sytuację finansową, co podtrzymuje ich deklaracje dotyczące planów inwestycyjnych. Polscy
przewoźnicy zwiększają zatrudnienie i planują kontynuować ten proces mimo problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Rosnąca imigracja
zarobkowa kierowców z Ukrainy i Białorusi ma częściowo zlikwidować problem.

Jak się ma koniunktura?
Raz na kwartał Związek Polskiego
Leasingu przeprowadza Badanie koniunktury branży leasingowej. O opinię pytane są osoby odpowiedzialne za sprzedaż
w firmach zrzeszonych w ZPL. Prezentowane dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz trendów w kolejnym kwartale.
W bieżącym kwartale ankietowane
firmy oczekują wzrostu zatrudnienia oraz
przyspieszenia aktywności sprzedażowej.
Jednocześnie spodziewane jest ustabilizowanie jakości portfela leasingowego
oraz wyższy poziom finansowania we
wszystkich głównych grupach środków
trwałych na rynku ruchomości. Bardzo
dobre perspektywy rysują się dla finansowania pojazdów lekkich, następnie
maszyn i IT, a także środków transportu
ciężkiego.

Z kolei struktura wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie wykorzystania
funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014–2020 powodują, że
finansowanie maszyn będzie w dużej mierze motorem rozwoju całej branży leasingowej. Przewiduje się również, że rozwój rynku będzie bazował na pojazdach
lekkich (ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz
finansowanie pojazdów ciężarowych
(rosnący wolumen przewozów i dalszy
wzrost gospodarczy w strefie euro).

Opracowała Renata Pawliszko
Infografiki: © ZPL

Prognoza na nowy rok
Eksperci ZPL szacują, że rok 2018 będzie już szóstym rokiem z rzędu z dwucyfrową dynamiką wzrostu. „Będzie to
kolejny dobry rok dla branży leasingowej. Zgodnie z prognozą ZPL wartość sfinansowanych aktywów przez firmy leasingowe wzrośnie o 15,1% w bieżącym
roku” – wyjaśnia Marcin Nieplowicz.
Przyszłości w jasnych barwach spodziewa się również Andrzej Krzemiński,
prezes zarządu PKO Leasing: „Prognozy
wzrostu gospodarczego na bieżący rok
są stabilne i optymistyczne. Zmianie
mogą jedynie ulec czynniki wpływające
na jego dynamikę – będą bardziej zdywersyfikowane. Oprócz perspektywy stabilnego wzrostu konsumpcji prywatnej
ekonomiści spodziewają się dynamicznego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw,
które w dużej mierze są finansowane
leasingiem”.

Summary
According to Polish Leasing Association in 2017 leasing companies financed investments with a total value of 67,8 billion PLN. This means
a 15.7% increase (y/y.) In the heavy-duty vehicle segment the value of
new contracts amounted to 17.5 billion PLN (2.3% increase y/y). Transactions with tractor units make the
highest share in the segment with the
increase of 1.4% y/y. The financing of
trailers and semi-trailers reached the
growth rate of 3.1% y/y and trucks
over 3.5t dmc – the rate of 11.5% y/y.
Experts estimate that 2018 will be
the sixth consecutive year with double-digit growth dynamics.

SAMOCHODY SPECJALNE | MARZEC 2018 | 71

| BIZNES |

Solaris: nowy
rekord sprzedaży

Piotr Muskała

2017 to kolejny wspaniały rok Solarisa.
Podpoznański producent ustanowił nowy rekord
sprzedaży, dostarczając łącznie 1397 autobusów
i trolejbusów. Ważną częścią tego dobrego wyniku
były autobusy elektryczne, po raz pierwszy
sprzedawane w masowych ilościach.
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Sprzedaż firmy Solaris
Bus & Coach (dane
w sztukach) w latach
2004–2017 w podziale
na eksport/kraj

Flota produkowanych
Solarisów

oprzedni rekord (1380 szt.) został osiągnięty w 2014 r. Rezultat
sprzedażowy w 2017 r. stanowi
znaczny wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem 2016. Łączny przychód
Solarisa w 2017 r. wyniósł 1,85 mld zł.
Większość to realizacja zamówień eksportowych. W 2017 r. 952 autobusy i trolejbusy Solaris sprzedał na zagranicznych rynkach, eksport stanowił więc ok.
70% całości sprzedaży polskiego producenta. W 2017 r. najwięcej pojazdów
trafiło do Włoch (225), Niemiec (200),
Norwegii (109) i na Łotwę (96). Autobusy
z zielonym jamnikiem na masce pojawiły
się po raz pierwszy na ulicach miast Holandii i Luksemburga.
„Mamy świadomość, że nasz sukces
nie byłby możliwy bez spełniania oczekiwań naszych klientów, które są dla nas
najważniejsze. W roku 2017 przeprowadziliśmy kompleksowe badania satys-

fakcji klienta, aby dowiedzieć się, co
w opinii naszych partnerów biznesowych
możemy robić lepiej. Zebraliśmy niezwykle cenne uwagi, ale z nieskrywaną
satysfakcją odnotowujemy fakt, że blisko 80% badanych jest zadowolonych ze
współpracy z naszą firmą. To największa wartość, jaką udało się stworzyć
wokół marki Solaris przez ostatnie dwie
dekady” – powiedziała Solange Olszewska, właścicielka i prezes zarządu Solaris Bus & Coach.
Na rynku krajowym rodzimy producent sprzedał łącznie 445 autobusów,
co dało mu udział 51% i po raz 15. z rzędu tytuł lidera rynku sprzedaży nowych
autobusów miejskich. W 2017 r. najwięcej Solarisów trafiło do MPK Kraków
(97, w tym 20 autobusów elektrycznych),
PKS-u Grodzisk Mazowiecki (49) oraz
MPK Częstochowa (40). Aż 10% wszystkich sprzedanych przez Solarisa nad
Wisłą autobusów to pojazdy elektryczne,
z czego ponad 90% trafiło na ulice dwóch
miast: 22 do PKM Jaworzno i 20 do MPK
Kraków.). Elektrobusy Solarisa dostarczono również do Warszawy, Ostrowa
Wlkp. i Wrześni. W całej swojej historii
Solaris sprzedał już łącznie 2500 autobusów elektrycznych, hybrydowych i trolejbusów. W 2017 r. autobusy elektryczne Solarisa trafiły również do Francji,
Niemiec, Norwegii, Włoch i na Słowację.

Bieżący rok zapowiada się dla Solarisa równie dobrze jak miniony. Aktualnie polski producent ma już zakontraktowanych ponad 1400 pojazdów, a liczba
ta z pewnością jeszcze wzrośnie. Oznacza to, że Solarisa czeka najprawdopodobniej kolejny rekordowy rok, a dodatkowo będzie to zapewne rok pod znakiem
masowej produkcji autobusów elektrycznych, które stale umacniają swoją pozycję w portfolio Solarisa i kreują go na
europejskiego lidera elektromobilności
w komunikacji miejskiej.
„Zakończył się rekordowy dla naszej
firmy pod względem sprzedaży rok 2017,
a już dzisiaj widzimy, że 2018 zapowiada się jeszcze lepiej. Obecnie Solaris ma
podpisane do realizacji zamówienia na
ponad 1400 pojazdów, a do końca roku
liczba ta z pewnością się powiększy. Będziemy zatem kontynuować inwestycje
w rozwój mocy produkcyjnych i optymalizację procesów, również w obszarze
obsługi posprzedażowej. Najlepszym tego
przykładem jest oddanie w ubiegłym
roku do użytku nowego centrum logistyczno-serwisowego Solaris Logistics Center w Jasinie k. Poznania” – dodał Zbigniew Palenica, wiceprezes Solaris Bus
& Coach, odpowiedzialny za sprzedaż,
marketing i after sales.

Zdjęcia: © Solaris
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Najlepszy dealer
i mechanik sieci DAF
2 marca 2018 r. w hotelu Żubrówka w Białowieży odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród najlepszemu dealerowi oraz mechanikowi sieci DAF Trucks.
Dealerem Roku 2018 została firma DBK Sp. z o.o. oddział Białystok, a zwycięzcą
IV Olimpiady Technicznej DAF 2018 został Łukasz Węgrzynek
również z firmy DBK, oddział Szczecin.

irma DAF Trucks Polska zorganizowała konkurs na najlepszego
dealera DAF po raz siódmy. W konkursie udział wzięli wszyscy autoryzowani dealerzy marki w Polsce. Oceniane
były działania dealerów, które bezpośrednio wpływają na satysfakcję klienta, tj.
poprawność wykonania usługi za pierwszym razem, wzrost satysfakcji klienta
z obsługi w serwisie, wydajność obsługi
w ramach serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów obsługowo-naprawczych, realizacja planów sprzedaży nowych pojazdów, części zamiennych oraz realizacja
szkoleń z ekonomicznej jazdy. Dodatkowe punkty przyznawane były również
za ponadstandardowy udział dealerów
w akcjach specjalnych DAF, jak Welcome Home – oferta zniżek na wybrane
usługi serwisowe i części dla pojazdów
starszych niż 3 lata oraz osiągnięcie przez
mechaników wyższych niż wymagane
poziomów w szkoleniach (Standard of
Excellence).
Drugie miejsce w konkursie na najlepszy serwis DAF zajął krakowski oddział Firmy Wanicki, a na trzecim uplasował się kolejny serwis firmy DBK –
oddział w Koszalinie.

Tak podczas uroczystej gali załoga serwisu DBK w Białymstoku
świętowała przyznanie tytułu Dealera Roku 2018

Z kolei Olimpiada Techniczna DAF
odbyła się po raz czwarty. W tej edycji
do rywalizacji przystąpiło 148 mechaników, spośród których w ścisłym finale
spotkało się czterech najlepszych. Oprócz
zwycięzcy – Łukasza Węgrzynka – pozostałymi finalistami IV Olimpiady Technicznej DAF zostali: Adam Karolik, DBK
o. Białystok – drugie miejsce, Adam Matyjaszczyk, WW Wanicki o. Świdnik –
trzecie miejsce oraz Wojciech Karolik,
DBK o. Białystok – czwarte miejsce.
Czterej finaliści podczas styczniowych zmagań w finale musieli wykonać
zadania naprawcze zaczerpnięte z codziennej praktyki serwisowej. Do ich
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rozwiązania niezbędna była bardzo dobra
znajomość narzędzi i systemów DAF potrzebnych do wykonania właściwej naprawy pojazdu. Najwyraźniej ważne jest
doświadczenie zawodowe, gdyż obecny
zwycięzca w 2014 r. zajął drugie miejsce,
a Adam i Wojciech Karolikowie w poprzednich olimpiadach też zajmowali
miejsca w finale.
Zdobycie tytułu najlepszego Dealera
Roku i Mechanika Roku DAF przynosi
duży prestiż całemu zwycięskiemu serwisowi oraz wyróżnionemu mechanikowi.
DAF od zawsze przykłada wielką wagę
do jakościowego rozwoju sieci dealerskiej
i usług serwisowych.
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Laureaci IV Olimpiady Technicznej DAF 2018 (od lewej): Łukasz Węgrzynek,
DBK o. Szczecin, Adam Karolik, DBK o. Białystok, Adam Matyjaszczyk,
WW Wanicki o. Świdnik oraz Wojciech Karolik, DBK o. Białystok

Grupa DBK
Grupa DBK to największa w Polsce
sieć sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych marki DAF. Grupę tworzą dwie
spółki dealerskie: DBK oraz WTC. Grupa
DBK to obecnie 21 oddziałów własnych
i 12 punktów partnerskich na terenie
całego kraju. W 2017 r. Grupa DBK dostarczyła klientom 2115 pojazdów (42%
udziału w sprzedaży pojazdów tej marki)
oraz 806 własnych telematycznych systemów zarządzania flotą DBK Fleet Management. Serwisy spółki DBK znajdują
się w Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku,
Toruniu, Szczecinie oraz Koszalinie. W III
kwartale 2018 r. planowane jest otwarcie kolejnego – w Suwałkach. W ramach
sieci DBK Truck Center świadczone są
usługi napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz sprzedaży nowych i używanych pojazdów ciężarowych i dostawczych oraz naczep uznanych marek,
z czego najważniejsze to DAF, Kögel,
LAG i VDL.

DBK Białystok
W sieci DAF Trucks Polska dealerem
roku 2018 zostało DBK Truck Center
w Białymstoku. W punkcie tym prowadzona jest sprzedaż pojazdów ciężarowych marki DAF, sprzedaż pojazdów
używanych, serwis gwarancyjny marki
DAF i Kögel, a także serwis pogwarancyjny pojazdów wszystkich marek. W białostockim oddziale można zaopatrzyć się
również w oryginalne części zamienne

oraz zamienniki do wszystkich marek,
prowadzona jest też sprzedaż systemów
telematycznych DBK Fleet Management,
a także wynajem i finansowanie flot,
ubezpieczenia oraz leasing.
DBK Truck Center w Białymstoku ma
serwis wyposażony w 9 stanowisk przejazdowych o długości 28 m, 4 stanowiska
do napraw mechaniczno-elektrycznych,
2 bramy przejazdowe na naprawy blacharsko-lakiernicze i 4 bramy serwisowe do naprawy pojazdów gamy lekkiej.
Serwis dysponuje parkingiem na ok. 35
zestawów, są pomieszczenia hotelowe,
działa także Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów i zmechanizowana myjnia na
cały zestaw.

DAF nr 1 w Polsce
Wręczenie nagród najlepszemu dealerowi i mechanikowi sieci DAF Trucks
było okazją do podsumowania wyników
sprzedaży marki DAF w 2017 r. Działania
globalne DAF Trucks omówił Maciej Taniewski – dyrektor zarządzający DAF
Trucks Polska, natomiast Zbigniew Kołodziejek – dyrektor marketingu – omówił
wyniki uzyskane na rynku polskim.
Marka DAF w Europie w segmencie
6–15,9 t dmc. miała udział rynkowy
10,5% (wzrost o 0,4%), udział w segmencie ciężkim (> 16 t) wyniósł 15,3%
(spadek o 0,2%). W segmencie ciężkim
DAF jest liderem rynku w Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce i na Węgrzech.
Producent odnotował również rekordową
sprzedaż ciężarówek poza UE – przekro-

czono liczbę 9019 pojazdów (w 2016 r.
było to zaledwie 5100 szt.). Dobrze sprzedawały się również silniki DAF – sprzedano aż 4500 jednostek napędowych
(4004 w 2016 r.). Podobnie rekordowe
obroty odnotowano w zakresie sprzedaży
części zamiennych (Paccar Parts) i finansowania (Paccar Financial). Ważnymi
wydarzeniami dla marki w roku ubiegłym
było wprowadzenie odnowionej gamy modeli LF, CF i XF (Pure Excellence) oraz
uruchomienie w listopadzie nowoczesnej
lakierni w Westerlo. W fabryce w Eindhoven zwiększono moce produkcyjne
silników MX-11. O uznaniu, jakim cieszą
się nowe modele XF i CF, świadczy przyznanie im obu tytułu Międzynarodowej
Ciężarówki Roku 2018.
W Polsce DAF Trucks jest liderem
rynku w segmencie powyżej 6 t dmc. ze
sprzedażą 5069 samochodów – daje to
18,5% udziału w rynku. W segmencie
ciężkim (> 16 t) udział rynkowy lidera
rynku, czyli DAF, to 19,8%. Dwunasty
rok z rzędu DAF jest najchętniej kupowanym ciągnikiem siodłowym – firma
ma udział w tym segmencie na poziomie
20,9% (zarejestrowano 4408 pojazdów).
Znacznie, bo aż o 35,1%, zwiększono
sprzedaż podwozi ciężkich (597 szt.,
14% udziału w rynku). Obecny portfel zamówień na pojazdy marki DAF pozwala
sądzić, że firma ma szanse jeszcze bardziej wzmocnić w 2018 r. swoją pozycję rynkową – plan to udział rynkowy
w segmencie ciężkim wynoszący 26,3%.
Coraz chętniej klienci DAF decydują
się na zakup nowego pojazdu wraz z kontraktem obsługowo-naprawczym DAF
Multisupport – w 2017 r. było to 48,5%
(w tym 52-procentowy udział pełnego
kontraktu Full Care). Finansowaniem
fabrycznym Paccar Financial zainteresowanych było 24,5% klientów, wartość
sprzedanych części to 42 mln euro.
W 2018 r. rozpoczną działalność 3
nowe serwisy DAF: DBK Suwałki, ESA
Zgorzelec oraz Wanicki Kielce. Pojawi się
też kolejny sklep oferujący części zamienne TRP w Wieluniu. 2018 jest rokiem jubileuszu 90-lecia marki DAF. Aby uczcić
to wydarzenie, przygotowano 250 ciężarówek z limitowanej serii, o wyglądzie
zewnętrznym i wnętrzu wzbogaconych
o ciekawe detale.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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W 2017 r.
Fiat Ducato po raz
kolejny był najchętniej
kupowanym samochodem dostawczym
w Polsce

© Fiat

Kolejny dobry rok
dostawczych

Rok 2016 był rekordowy
pod względem sprzedaży
samochodów dostawczych do
3,5 t dmc. Zarejestrowano
wówczas prawie 60 000
pojazdów. Jak wyglądała
ich sprzedaż w 2017?
Sprawdzamy statystyki.

ak wynika z danych Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, przygotowanych na podstawie rejestracji pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w 2017 r.
zarejestrowano na polskim rynku 60 990
pojazdów dostawczych o dmc. < 3,5 t.
Było to o 1179 więcej niż w 2016 r., co
przełożyło się na 2% wzrostu. Stabilizacja widoczna na rynku została utrzymana
mimo zakłóceń w procesie rejestracji
pojazdów wynikających z wprowadzenia
nowego systemu CEPIK 2.0.
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Pierwsza dziesiątka
Najchętniej wybieraną marką samochodów na rynku po raz kolejny był Fiat,
rejestrujący 11 322 pojazdy. Mimo wyników plasujących markę na pierwszym miejscu w 2017 r. zanotował on 3,5-procentowy spadek w porównywaniu z rokiem
2016. Udział firmy w rynku wyniósł 18,6%.
Drugie miejsce zajęło Renault, rejestrując 8529 pojazdów. Wynik ten jest
delikatnie niższy (–0,3%) niż w 2016 r.
Udział firmy w rynku na koniec 2017 r.

Dania
Niemcy
Włochy
Holandia
Polska
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Unia Europejska

2017
40 174
76 397
35 892
270 694
193 533
73 478
60 990
199 101
55 390
362 149
1 995 797

Styczeń–grudzień
2016
35 919
68 165
36 638
258 021
200 271
70 429
59 811
172 334
51 669
375 687
1 920 027

Zmiana poziomu sprzedaży
2017/2016
11,8%
12,1%
–2,0%
4,9%
–3,4%
4,3%
2,0%

Dwumilionowy Caddy

15,5%
7,2%
–3,6%
3,9%

Najpopularniejsze
W ogólnym zestawieniu najchętniej
wybieranych modeli w 2017 r. na czołowym miejscu znalazł się Fiat Ducato
(7258 szt.; –3,4% r/r). Model ten od 11
lat pozostaje najlepiej sprzedającym się
autem w tym segmencie – pozycje numer
2 i 3 w sprzedaży marki Fiat Professional zajęły modele Doblò (2112 szt.) oraz
Fiorino (1478 szt.). Zaraz za nim, po raz
kolejny zajmujący drugie miejsce w grupie najchętniej wybieranych pojazdów
w swojej kategorii, uplasował się Renault
Master (6929 szt.; –5,1% r/r). Trzecie
miejsce przypadło Iveco Daily (5299 szt.;

© Renault

wyniósł prawie 14%. Trzecie miejsce zajął, podobnie jak rok wcześniej, Ford ze
sprzedażą 6428 samochodów i 10,5-procentowym udziałem w rynku. Kolejne
miejsca zajęły Peugeot (6119 szt.) i Iveco
(5300 szt.). Należy dodać, że te trzy
ostatnie marki pierwszej piątki odnotowały wzrosty sprzedaży w skali roku –
były to odpowiednio 5,5%, 11,8% i 2,5%.
Ranking marek drugiej piątki najchętniej wybieranych dostawczaków otworzył Volkswagen (4880 szt., wzrost sprzedaży 1,6% r/r). Następni w kolejności
to: Mercedes-Benz (4544; +3,7% r/r),
Citroёn (3929; +5,4% r/r), Opel (3042;
–6,9% r/r) oraz Dacia (2370; +1,6% r/r).

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

Belgia

Styczeń–grudzień

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

Austria

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

Tabela 1. Pierwsze rejestracje samochodów dostawczych do 3,5 t dmc.
w Unii Europejskiej w 2017 r. – 10 największych rynków

Choć na koniec roku 2017 sprzedaż samochodów dostawczych Renault
miała delikatny spadek, marka obroniła drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji sprzedaży pojazdów w swojej klasie

W marcu z taśm produkcyjnych Volkswagen
Poznań zjechał dwumilionowy Caddy. Jubileuszowy pojazd, 7-miejscowy model Maxi
Trendline z silnikiem 1,4 TSI 92 kW, przekazano Towarzystwu Pomocy im. Świętego
Brata Alberta w Gdańsku.
W poznańskiej fabryce produkuje się 720 Caddy
dziennie. W efekcie w ubiegłym roku zakład opuściło blisko 165 000 Caddy (+3,8%). Jest to historyczny wynik, począwszy od 1993 r., kiedy to
powstała spółka Volkswagen Poznań. Firma wytwarza również wariant użytkowy modelu z serii T, m.in. w wersji skrzyniowej, kontenerowej
i kombi.
„Volkswagen Caddy to wyjątkowo wszechstronny model.
Dzięki wysokiej jakości
wykonania, dużej przestrzeni i praktycznym rozwiązaniom wnętrza cieszy się dużym zaufaniem
klientów, co potwierdza
obecność w czołówce najchętniej kupowanych małych
samochodów dostawczych. Cieszę się, że dwumilionowy egzemplarz trafił do
tak wyjątkowego klienta, Towarzystwa św. Brata
Alberta. Jestem pewien, że sprosta potrzebom
Towarzystwa i będzie dużym ułatwieniem w codziennej pracy” – powiedział Piotr Łakomy, dyrektor
marki Volkswagen Samochody Użytkowe.

news

„Głównym motywem działania tego zakładu jest
wytyczanie nowych kierunków, stawianie na przyszłość. Produkujemy tu bardzo szczególne auto –
wielozadaniowe, dopasowane do codziennych
potrzeb klienta” – dodał Dietmar Mnich, dyrektor
zakładu Caddy.
(KW)
Zdjęcie: © VW Poznań
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Trzecią marką,
która sprzedała najwięcej samochodów
dostawczych w 2017 r.
w Polsce, był Ford

Według danych Zrzeszenia Europejskich Producentów Samochodowych
(ACEA) wynika, że w 2017 r. w krajach Unii Europejskiej zarejestrowano 2 mln samochodów dostawczych do 3,5 t (LCV – Light Commercial Vehicles). Było to o 3,9% więcej niż w 2016 r. W tym segmencie
największe wzrosty zanotowały rynki Hiszpanii (+15,5%), Francji
(+7,1%) oraz Niemiec (+4,9%). Spadki widoczne były na rynkach brytyjskim (–3,6%) oraz włoskim (–3,4%).

+2,4% r/r). Na czwartym znalazł się Peugeot Boxer (3451 szt.; +2,1% r/r), a na piątym Mercedes-Benz Sprinter (3316 szt.;
+2,1% r/r).
W całej grupie pojazdów dostawczych w minionym roku zarejestrowano
14 803 kombivany (+2,3% r/r), 2242 samochody osobowo-ciężarowe (–22,4% r/r),
2434 pick-upy (+2,3% r/r) oraz 300 samochodów kempingowych (+14,1% r/r).
W dwóch pierwszych segmentach najbardziej popularnymi modelami były
odpowiednio: Dacia Dokker (2330 szt.;
+1,3%), Škoda Citigo (569 szt.; –31,3%).
W grupie pick-upów Toyota Hilux (578
szt.; +27,3%) osiągnęła wynik porów-

nywalny z liczbą rejestracji Forda Rangera (572 szt.; +19,2%). Wśród samochodów kempingowych najwięcej sprzedało
się modeli Volkswagen California (18 szt.)
oraz Mercedes-Benz Marco Polo (12 szt.).

Zgodnie z przeznaczeniem
Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów wynika również, że ze względu
na przeznaczenie najczęściej rejestrowano dostawcze podwozia pod zabudowę
z nadwoziem uniwersalnym (1697 szt.;
+28% r/r), izotermy (1348 szt.; –15,8%
r/r), chłodnie (652 szt.; +30,9% r/r)
oraz zabudowy do przewozu pojazdów
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(579 szt.; +10,3% r/r). Na dalszych
miejscach znalazły się też bankowozy
(361 szt.; +163,5% r/r), pomoce drogowe (308 szt.; +5,5% r/r), samochody
kempingowe (300 szt.; +14,1% r/r), sanitarne (148 szt.; –21,7% r/r) oraz lodownie (116 szt., wszystkie Iveco Daily).
Największą jednak grupę samochodów dostawczych stanowiły pojazdy bez
podanego przeznaczenia podczas pierwszej rejestracji (54 990 szt.; udział w rynku
90,2%), które po zarejestrowaniu mogą
być przeznaczone do różnych zastosowań. W tej grupie znalazło się 6449 Ducato i 6156 Masterów oraz 3387 Daily.
W grupie bez określonego przeznaczenia
znajdują się również niemal wszystkie
samochody osobowo-ciężarowe (zbudowane na podwoziu samochodów osobowych), takie jak kombivany i pick-upy.
Wśród wszystkich samochodów zarejestrowanych jako samochody dostawcze
do 3,5 t typowe vany stanowiły 67% ogółu, zabudowy skrzyniowe 21%, a zabudowy kontenerowe 6%. Udział wywrotek
w tej części rynku był mniejszy niż 1%.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Peugeot
Iveco
Volkswagen
Mercedes-Benz
Citroën
Opel
Dacia
Toyota
Škoda
Nissan
Hyundai
Isuzu

Razem 1–15
Pozostałe
Ogółem

11 322
8 529
6 428
6 119
5 300
4 880
4 544
3 929
3 042
2 370
1 472
1 077
585
350
260
60207
783
60 990

Zmiana układu sił?
Ważnym wydarzeniem w roku ubiegłym, które może w przyszłości zmienić
układ sił na rynku motoryzacyjnym, było
przejęcie przez grupę PSA (właściciel
marek Citroёn i Peugeot) spółek Opel
i Vauxhall należących do General Motors. Wstępna umowa została podpisana
6 marca 2017 r.
Przejęcie spółek i oferta pięciu uzupełniających się i dobrze pozycjonowanych marek samochodów umocni Grupę
PSA na najważniejszych rynkach europejskich. Stworzy również doskonałe
podwaliny pod rozwój Grupy na rynkach
pozaeuropejskich. „Wraz z Oplem i Vauxhallem wchodzimy dziś w nową fazę
rozwoju Grupy PSA. Projekt ten stał się
rzeczywistością w ciągu zaledwie kilku
miesięcy dzięki świetnej pracy całego
zespołu, za co pragnę wszystkim gorąco
podziękować. Wykorzystamy szansę na
wzajemne wzmocnienie i pozyskanie nowych klientów dzięki wdrożeniu przez
Opla i Vauxhalla planu przywrócenia
wysokiej efektywności. Jednocześnie
priorytetem dla naszych pracowników
pozostaje realizacja planu Push to Pass.

Udział %
18,56%
13,98%
10,54%
10,03%
8,69%
8,00%
7,45%
6,44%
4,99%
3,89%
2,41%
1,77%
0,96%
0,57%
0,43%
98,72%
1,28%
100%

Ogółem
11 729
8 558
6 095
5 472
5 173
4 801
4 382
3 729
3 268
2 332
913
1 269
681
391
378
59171
640
59 811

Udział %
19,61%
14,31%
10,19%
9,15%
8,65%
8,03%
7,33%
6,23%
5,46%
3,90%
1,53%
2,12%
1,14%
0,65%
0,63%
98,93%
1,07%
100%
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3

Renault

2017
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2

Fiat

Rok narastająco styczeń–grudzień
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1
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Zmiana
% r/r

Tabela 2. Pierwsze rejestracje nowych
samochodów dostawczych do 3,5 t
dmc. w Polsce w 2017 r., a także
udział w rynku oraz zmiana r/r

–3,5%
–0,3%
5,5%
11,8%
2,5%
1,6%
3,7%
5,4%
–6,9%
1,6%
61,2%
–15,1%
–14,1%
–10,5%
–31,2%
1,8%
22,3%
2,0%

Musimy się skupić na osiągnięciu wyznaczonych w nim celów. Jesteśmy przekonani, że strategie te zapewnią odpowiednią dynamikę rozwoju z korzyścią
dla naszych klientów i naszych pracowników” – oświadczył Carlos Tavares,
prezes zarządu Grupy PSA. Działania
konsolidacyjne rynku motoryzacyjnego
znane są nie od dziś. Poszczególni producenci konkurują ze sobą w zakresie
rozwoju technologii, zwiększania wydajności czy poprawy wyników finansowych.
Po przyłączeniu Opla do PSA francuski
producent stanie się drugim największym
producentem w Europie. W ten sposób
francuski koncern zwiększy swoje zdolności produkcyjne i może liczyć na oszczędności wynikające z dokonanego zakupu przez obniżenie kosztów ogólnych.
„Ponadto dzięki temu, że Opel to
marka rozpoznawalna w Europie, przejęcie może pomóc francuskiemu producentowi w walce z krzywdzącymi stereotypami, które mimo że niewiele mają
wspólnego z rzeczywistością, realnie
wpływają na decyzje zakupowe np. u nas
w Polsce. Francuskie auta (świetnie sprzedające się we Francji) w porównaniu z japońskimi czy nieśmiertelnymi niemiec-

kimi mają nienajlepszą opinię w naszej
części Europy i słabe wyniki sprzedaży.
Według mnie rebranding nie wchodzi
w grę. Kroki, jakie PSA wykonała w ramach wydzielenia marki DS z Citroёna,
pokazują chęć zbudowania różnorodności w grupie. Podobną strategię obrał
VW, który posiada wiele marek (np. Audi,
Seat czy Škoda) i nigdy nie zdecydował
się na wyeliminowanie żadnej z nich,
wręcz odwrotnie – dba o wyróżnienia
w różnych segmentach i przedziałach
cenowych. Jeśli PSA miałby wykonać
jakieś ruchy, to ewentualnie może nim
być transformacja Vauxhalla w Opla” –
dodaje Jacek Opala, dyrektor rozwoju
sprzedaży w Exact Systems, firmie zajmującej się kontrolą jakości, naprawy
części i komponentów dla branży motoryzacyjnej.

Opracowała Renata Pawliszko

Summary
In 2017 in Poland 60,990 delivery
vehicles over 3.5 t dmc were registered – according to the data of Polish Automotive Industry Association
(PZPM). This is 1179 more vehicles
than in 2016, which sums up to a 2%
increase. The customers most demanded brands were Fiat (11,322 registrations, +3.5% y/y increase), Renault (8,529 units, –0.3% y/y) and
Ford (6,828 units, +10,5% y/y). The
most popular models are Fiat Ducato (7258 units, –3.4% y/y), Renault
Master (6929 units, –5.1% y/y) and
Iveco Daily (5,299 units, +2,4%).
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Nowy Sprinter dostępny jest w czterech wersjach:
furgon, tourer, podwozie ze skrzynią ładunkową oraz
podwozie do zabudowy. Jak podaje producent, dzięki
zestawieniu różnych parametrów możliwe jest skonfigurowanie ponad 1700 różnych wersji pojazdu

Trzecie narodziny Sprintera
Mercedes-Benz zaprezentował najnowszą wersję Sprintera. Ta trzecia
generacja modelu, wprowadzonego na rynek w 1995 r., miała swoją premierę
w centrum logistycznym Mercedes-Benz na wyspie Mercator w Duisburgu.

ransport w dzisiejszych czasach nie
byłby możliwy bez łączności internetowej. W tym zakresie nowe,
sieciowe usługi Mercedes PRO w połączeniu z nowymi systemami multimedialnymi MBUX (Mercedes-Benz User
Experience) są odpowiedzią na wymagania dzisiejszego rynku i stanowią podstawę do zaspokojenia wszystkich wymagań logistycznych i transportowych.
Usługi Mercedes PRO obejmują m.in.
połączenie sieciowe między menedżerem
floty, pojazdem a kierowcą auta, wsparcie w utrzymaniu sprawności technicznej samochodów (serwisy, naprawy,
przeglądy), analizę stylu jazdy kierowcy
i innych danych, planowanie trasy przejazdu, lokalizację bieżącego położenia,

nawigację oraz indywidualne rozwiązania mobilne. Producent przygotował dla
klientów osiem dostępnych fabrycznie
pakietów usług sieciowych.
Użytkownik aplikacji Mercedes PRO
connect otrzymuje powiadomienia na
smartfonie. Kierowcy służy ona m.in. do
wymiany informacji z systemem do zarządzania pojazdami i menedżerem floty
oraz udostępnia mu informacje dotyczące
samochodu, np. o aktualnym poziomie
paliwa w zbiorniku czy stanie licznika
kilometrów.
Szybkie połączenie samochodu z internetem zapewnia wbudowana na stałe
karta SIM oraz moduł komunikacyjny
LTE. Wykorzystywane jest ono także do
połączeń z telefonu alarmowego Merce-
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des-Benz oraz usługi Live Traffic Information. Dzięki połączeniu pojazdu z internetem kierowca ma dostęp do innych
funkcji sieciowych, np. udostępniania internetu poprzez hotspot. Mercedes PRO
connect umożliwia także zdalne sterowanie określonymi funkcjami samochodu ze smartfonu – kierowca może m.in.
zdalnie sprawdzić, czy zamki w drzwiach
i okna samochodu są zamknięte.
Różne interfejsy i przyłącza umożliwiają połączenie urządzeń mobilnych
z pojazdem. Aby urządzenia te były
gotowe do użycia podczas jazdy, dostępne są różne opcje ich ładowania wewnątrz samochodu. Część usług Mercedes
PRO connect dostępna będzie od końca
II kwartału 2018 r.
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Miejsce pracy

Choć nowy Sprinter dostępny będzie
w polskich salonach w czerwcu br.,
znane są już jego orientacyjne ceny. Za
podstawową wersję furgonu trzeba będzie zapłacić 84 330 zł netto (ok. 6,5%
taniej w porównaniu z poprzednim modelem). Z kolei ceny podwozi zaczynają
się od 78 230 zł netto, co oznacza, że
najtańszą wersję do zabudowy można
kupić o 7% taniej niż dotychczas.
Warto dodać, że wszystkie wersje nowego Sprintera zyskały na wyposażeniu.
W standardzie znajduje się m.in. bezkluczykowy starter Keyless Go, a w Polsce
także radioodbiornik z Bluetooth.
Dodatkowe funkcje oraz niektóre opisane rozwiązania udostępniane będą
klientom w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

Nowe oblicze
Wygląd nowego Sprintera został zaprojektowany zgodnie z koncepcją Sensual
Purity, wykorzystywaną w projektowaniu
samochodów osobowych Mercedes-Benz.
Charakteryzuje się ona zastosowaniem
wyważonych proporcji, opływowego kształtu, co wpływa na optymalizację oporu
aerodynamicznego i jednocześnie niższe
zużycie paliwa.
Wyrazistego charakteru autu nadają
nowa osłona chłodnicy z trzema podwójnymi listwami oraz ustawione horyzontalnie reflektory, które wizualnie podkreślają szerokość przodu samochodu.
Wygląd pojazdu można również zoptymalizować m.in. za pomocą oferowanych reflektorów LED High Performance
z lampami tylnymi wyposażonymi częściowo w diody LED, chromowanej osłony
chłodnicy, obręczy kół ze stopu metali
lekkich oraz zderzaków i elementów de-

montowanych lakierowanych w kolorze
nadwozia. Lusterka zewnętrzne zostały
przeprojektowane, dzięki temu w porównaniu z poprzednim modelem szerokość
pojazdu zmniejszyła się o 105 mm.
W przypadku furgonu jego prawy
bok tworzą duże przesuwne drzwi dostępne w dwóch szerokościach w zależności od długości pojazdu. Warto dodać, że drzwi przesuwne mają te same
rozmiary w pojazdach z napędem na
koła przednie i na koła tylne, jednak
w pojazdach z napędem na koła tylne wysokość otworu drzwiowego jest o 80 mm
większa, ponieważ nie ma w nich podestu stopnia. Na życzenie klienta możliwe jest wstawienie drzwi przesuwnych
po lewej stronie. Z kolei tył nadwozia
tworzą duże 2-skrzydłowe drzwi, które
umożliwiają bezproblemowy załadunek
przestrzeni ładunkowej. Opcjonalnie klient
może zamówić też okno w drzwiach z wycieraczką i układem spryskiwania.

W środku nowego Sprintera kierowca
ma bardzo dobrą widoczność na wszystkie strony – to wszystko za sprawą wąskich słupków A, a także wysokiej pozycji siedzenia i krótkiej przedniej części
pojazdu.
Utrzymanie porządku w przestrzeni
kierowcy zapewnia system schowków,
który został zmodyfikowany i ma budowę modułową. Obejmuje on dobrze
dostępne z miejsca kierowcy i pasażera
schowki na desce rozdzielczej, w konsoli
środkowej i nad szybą przednią. Na
życzenie schowki można zamknąć pokrywami bądź zaopatrzyć w dodatkowe
uchwyty na kubki. Wszystkie schowki
i półki dostępne są dla obu wariantów
napędu. Można je też dowolnie wybierać bądź z nich zrezygnować.
Komfort jazdy kierowcy zapewnia
fotel (dostępnych jest pięć różnych foteli do wyboru, m.in. amortyzowane oraz
z regulacją elektryczną). Wśród nich są
również fotele spełniające kryteria niemieckiego stowarzyszenia na rzecz zdrowych pleców Aktion Gesunder Rücken
e. V. (AGR).
Z kolei obsługę systemu urządzeń
dodatkowych, w tym multimediów i nawigacji, ułatwia ekran dotykowy i wielofunkcyjna kierownica. Jest to możliwe m.in. dzięki dotykowemu ekranowi,
przyciskom Touch Control na kierownicy
oraz systemowi obsługi głosowej. Oprócz
tego urządzenie może odczytywać otrzymane wiadomości tekstowe oraz wysłać
podyktowaną odpowiedź. System obsługi
urządzeń dodatkowych i nawigacji może
być zintegrowany ze smartfonem.

Warianty
Nowy Sprinter dostępny jest w czterech wersjach: furgon, tourer, podwozie
ze skrzynią ładunkową oraz podwozie do
zabudowy. Dzięki dostępności różnych
wariantów i opcji wyposażenia można
skonfigurować ponad 1700 różnych wersji
pojazdu. Modułowość to cecha charakterystyczna nowego Sprintera. Dzięki
tak szerokiej ofercie samochód z powodzeniem sprawdzi się w transporcie kurierskim, dostawach towaru na większe
odległości lub w przypadku pojazdów serwisowych. Może on także stać się kamperem, autobusem lub ambulansem.
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Najnowszy Sprinter, czyli
komfortowe wnętrze,
półka do bezprzewodowego
ładowania smartfona, duża
liczba schowków…

Furgon występuje w czterech wersjach długości pojazdu (kompakt, standard, długa i ekstra długa) oraz trzech
wysokościach dachu (dach normalny,
wysoki i superwysoki).
Jego maksymalna pojemność przestrzeni ładunkowej to 17 m3. W ofercie
dostępne są pojazdy o dmc. 3000 kg,
3500 kg, 4100 kg, 5000 kg oraz 5500 kg
(maksymalna ładowność w wariancie masowym 5500 kg wynosi 3144 kg).
Nowy Sprinter produkowany jest z napędem na przednie, tylne i wszystkie koła (przewidywana dostępność tego napędu to IV kwartał 2018 r.). Pojazdy
z napędem na koła przednie wyróżniają
się zwiększoną pojemnością przestrzeni
ładunkowej i o 80 mm niższą podłogą
w porównaniu z pojazdami z napędem
na koła tylne. Do bardziej wymagających
zadań można dodatkowo zamówić przełożenie redukujące skrzyni biegów.
Sprinter Furgon jest standardowo
wyposażony w pełną ściankę działową za
miejscem kierowcy oraz w uchwyty mocujące, co umożliwia przepisowe zabezpieczanie ładunku. W podłodze pojazdu
umieszczono, w zależności od jej długości, od 6 do 12 uchwytów mocujących.
Nowością jest podparcie palety w stopniu drzwi przesuwnych, stabilizujące pa-

lety przewożone przy drzwiach. Prowadnice do mocowania ładunku w podłodze
przestrzeni ładunkowej oraz umieszczone na różnych wysokościach szyny
mocujące w ścianie bocznej umożliwiają
elastyczne unieruchamianie ładunku.
Wymienione elementy, oprócz zabezpieczania ładunku, chronią przestrzeń
ładunkową przed uszkodzeniami.

Silniki i skrzynie biegów
Nowy Sprinter dostępny jest z 4-cylindrowym wysokoprężnym silnikiem
OM651 w trzech wariantach mocy oraz
wysokoprężnym silnikiem V6 OM642
(Sprinter Furgon z homologacją ciężarową zużywa średnio 9,6–9,5 l/100 km
paliwa i emituje CO2 średnio na poziomie: 252–249 g/km). Silniki te zoptymalizowano pod względem zużycia paliwa,
np. poprzez zmniejszenie tarć wewnętrznych. Spełnienie normy Euro 6/Euro VI
możliwe jest dzięki zastosowanej technologii SCR. Wszystkie wersje silnikowe
są dostępne zarówno z mechaniczną,
jak i z automatyczną skrzynią biegów.
Wśród skrzyń biegów nowością jest
6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów (w pojazdach z napędem na koła
przednie zamontowana poprzecznie) i 7-
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-stopniowa automatyczna skrzynia biegów 7G-Tronic Plus dla wszystkich wersji
silnikowych z napędem na koła tylne i na
wszystkie koła. Opcjonalnie jest również po raz pierwszy dostępna skrzynia
9G-Tronic w segmencie większych vanów z napędem na koła przednie.
Po raz pierwszy automatyczną skrzynię biegów – podobnie jak w typoszeregach samochodów osobowych – można
obsługiwać w nowym Sprinterze za pomocą dźwigni selekcyjnej przy kierownicy. Biegi z kolei można przełączać manualnie manetkami zmiany biegów przy
kierownicy.

Pomoże i ochroni
Nowy Sprinter został także wyposażony w nowoczesne systemy wspomagania kierowcy. W standardzie klienci
otrzymają automatyczny układ włączania
świateł, funkcję Secondary Collision Mitigation oraz asystenta bocznego wiatru.
Konfigurowany model można też opcjonalnie uzupełnić wieloma innymi dostępnymi systemami, takimi jak aktywny
asystent regulacji odległości Distronic
(samoczynnie utrzymuje zadany odstęp
od poprzedzającego pojazdu), pakiet parkowania z kamerą 360°, asystent parkowania i funkcja Drive Away Assist, która
zapewnia widoczność dookoła i może być
cennym wsparciem podczas parkowania i manewrowania. Z kolei pomoc przy
zmianie pasa ruchu oferuje: asystent
martwego punktu z funkcją Rear Cross
Traffic Alert i funkcja ostrzegania przy
wysiadaniu (opcja).

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Mercedes-Benz
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Polski rynek
autobusów w 2017 r.
Piotr Muskała

© Daimler

Trwający nieprzerwanie od kilku lat wzrost sprzedaży autobusów na polskim rynku
utrzymał się w 2017 r. na doskonałym poziomie (wzrost sprzedaży o 15,6%
w porównaniu z 2016 r.) i pozwolił na przekroczenie bariery 2 tysięcy nowych
autobusów zarejestrowanych nad Wisłą.

prezentowanych analizach
za dane źródłowe przyjęto
liczbę pojazdów poszczególnych producentów zarejestrowanych
w okresie od stycznia do grudnia 2017 r.
Część kontraktów opiewających na ich
sprzedaż może więc pochodzić z lat poprzednich, niemniej takie założenie mówi o tym, ile autobusów danej marki fizycznie pojawiło się na drogach w danym
roku. Doskonały wynik roczny – 2297 nowych autobusów, które zarejestrowano
w Polsce w 2017 r. – to w dużej mierze
zasługa realizacji licznych kontraktów
w grudniu. W ostatnim miesiącu 2017 r.
na nasze drogi wyjechało aż 358 nowych autobusów, a łącznie w 2017 r. zarejestrowano 310 autobusów więcej niż
w roku poprzednim. Wzrost sprzedaży
trwa już nieprzerwanie od 7 lat i kształtuje się następująco: w 2016 r. polscy
przewoźnicy zarejestrowali 1987 nowych pojazdów, w 2015 r. – 1742,
w 2014 r. – 1473, w 2013 r. – 1387,
w 2012 r. – 1266, w 2011 r. – 1552,
a w 2010 r. – 1325. Od czasów kryzysu
sprzedaż wzrosła o 1000 szt., czyli ponad 75%.

Mercedes-Benz po raz kolejny zdobył pozycję lidera rynku dzięki bardzo dobrej sprzedaży minibusów

Potrzeby a życie
Od wielu już lat na polskim rynku autobusowym mamy do czynienia z wyraźnym podziałem rynku na silne i słabe
segmenty. Najwięcej sprzedaje się autobusów miejskich i różnego rodzaju
minibusów, stale wzrasta sprzedaż autokarów turystycznych, natomiast w segmencie autobusów międzymiastowych

(lokalnych), a więc w obszarze działania
tzw. PKS-u, od lat sytuacja jest zła. Brakuje systemowych rozwiązań w zakresie podmiejskiego i lokalnego transportu
zbiorowego, a co za tym idzie również
subsydiów zarówno w formie regularnego dofinansowania, jak i zastrzyków
w postaci środków unijnych. Cierpi na
tym rynek autobusowy (katastrofalnie
niskie wyniki sprzedaży), producenci
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Najpopularniejszy nowy autokar
w Polsce: Mercedes Tourismo

Solaris (432 szt. i 56% udziału w rynku
autobusów miejskich), który jednocześnie jest również liderem całego rynku nowych autobusów, jeśli pominąć minibusy. W dalszej kolejności na liście marek
w segmencie miejskim plasują się Mercedes-Benz i MAN.
Jak wskazują analitycy JMK, coraz
większy udział w rynku autobusów miejskich mają pojazdy z napędem alternatywnym, w tym również elektrycznym.
W 2016 r. na 1942 sprzedane nowe autobusy 42 z nich (2,2%) miało napęd alternatywny, z czego niemal połowa była
napędzana gazem ziemnym, a zaledwie
6 to pojazdy elektryczne. W 2017 r. „zielonych” autobusów zarejestrowano już aż
156, co daje blisko 7-procentowy udział

© Solaris

(np. rodzimy Autosan, specjalizujący się
w autobusach lokalnych i międzymiastowych), a przede wszystkim pasażerowie. Na szczęście w 2017 r. mieliśmy do
czynienia ze swego rodzaju punktem
zwrotnym i w segmencie autobusów międzymiastowych nastąpił wzrost sprzedaży aż o 50% w porównaniu z rokiem
poprzednim i był to największy (względnie) wzrost pośród wszystkich segmentów rynku.
Wzrost sprzedaży zanotowano również we wszystkich innych segmentach
rynku. W liczbach bezwzględnych najlepiej sprzedawały się pojazdy należące do
segmentu midi- i minibusów. Sprzedano
ponad 1000 takich pojazdów, o 199 szt.
więcej niż przed rokiem. Drugi pod względem liczebności segment to oczywiście
autobusy miejskie. Tych sprzedano łącznie 771 (o 48 więcej niż rok wcześniej).
Pokaźną wartość osiągnęła też sprzedaż
autokarów turystycznych (384 szt. – 37
więcej niż przed rokiem). Stawkę zamykają autobusy międzymiastowe (lokalne)
z liczbą 84 zarejestrowanych, co daje
wspomniany wcześniej wzrost o 50%
w porównaniu z rokiem 2016, ale wciąż
w wartościach bezwzględnych jest liczbą
o co najmniej rząd wielkości za małą
w stosunku do potrzeb rynku.

w całym rynku. Na ten wynik składają się
aż 63 elektrobusy, mamy więc 10-krotny
wzrost sprzedaży tych pojazdów w porównaniu z rokiem poprzednim. Specyfika rynku, jak również dostępność środków finansowych sprawiają, że niemal
100% ekologicznych autobusów trafiło
do komunikacji miejskiej. W 2018 r.
liczba „zielonych autobusów” będzie zapewne jeszcze większa.
Sprzedaż minibusów rośnie dynamicznie od kilku lat. Dziś zdezelowane,
niebezpieczne busy przerabiane w amatorskich warunkach z samochodów ciężarowych i dostawczych to na szczęście
odchodząca w niepamięć ciemna karta
historii polskiej motoryzacji, a w 2017 r.
na nasze drogi wyjechało kolejnych 1057
fabrycznie nowych minibusów, czyli ponad 23% więcej niż przed rokiem. Duży
udział w tym sukcesie mają środki PFRON,
który dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Niekwestionowanym liderem
rynku minibusów jest od zawsze Mercedes-Benz, który właśnie dzięki doskonałemu wynikowi w tym segmencie
(770 szt.) utrzymał zajmowane od kilku
lat miejsce lidera rynku autobusowego
w Polsce. Na drugim miejscu, podobnie
jak rok wcześniej, uplasował się Ford,
który sprzedał 175 minibusów (16,6%
udziału w segmencie). Dużą część minibusów z logo Mercedesa i Forda na masce
stanowią pojazdy zabudowane przez krajowe firmy zabudowujące.

Liderzy rynku
Najwięcej nowych autobusów dołączyło do flot MPK Kraków (97), PKM
Sosnowiec (77) i MZA Warszawa (73).
Skutkuje to niezmiennym od lat układem
listy rankingowej marek w obszarze autobusów miejskich. Od lat zwycięzcą jest

Solaris niepodzielnie króluje na rynku autobusów miejskich

84 | MARZEC 2018 | Transport – Technika – Biznes

© Solaris

| BIZNES |

Mercedes-Benz jest również liderem
rankingu marek w segmencie autokarów
turystycznych. Gwiazdę na masce miały
144 z ponad 380 wszystkich zarejestrowanych w 2017 r. autokarów. Łącznie
z drugą w rankingu Setrą (69 szt.) koncern Daimler zdobył znacznie ponad
50% udziału w polskim rynku autokarów.
Na trzecim miejscu uplasował się VDL
(53 autokary). Struktura rynku nowych
autokarów (marki Mercedes-Benz, Setra
i VDL) odwzorowana jest również w imporcie używanych autokarów.

Podsumowanie
W każdej beczce miodu znajdziemy
łyżkę dziegciu, niestety podobnie jest
w kwestii sprzedaży nowych autobusów
w 2017 r. Pomimo bardzo dużego wzrostu
rejestracji nowych autobusów nastąpił
jednak wyraźny spadek liczby kompletnych autobusów, które zostały wyprodukowane w fabrykach znajdujących się
w naszym kraju i sprzedane w Polsce.
Jest to efekt wielu czynników, jednak
przede wszystkim wiąże się z dobrym

© MAN

Dobre wyniki sprzedaży
regularnie osiąga MAN

Załamanie na rynku autobusów międzymiastowych trwa nieprzerwanie od
2009 r. Liderem w tym segmencie jest
czeski SOR, walczący z Isuzu. SOR w wielu
miastach zdominował też rynek autobusów tzw. segmentu podmiejskiego
(pojazdy niskowejściowe).

wynikiem sprzedaży autokarów i minibusów. Autokarów w Polsce prawie nie
produkujemy, natomiast minibusy mają
silniki i podwozia zachodnich producentów. Łącznie zarejestrowano 602 kompletne autobusy wyprodukowane w Polsce. Sytuacja wygląda o wiele lepiej, jeśli

Systematycznie wzrasta
udział autobusów z napędem elektrycznym

wziąć pod uwagę kolejne 614 minibusów zabudowanych w Polsce przez m.in.
firmy Mercus, CMS-Auto, Bus-Prestige,
Auto-CUBY, BUS Factory, Bus-Center,
Acbus, Polster czy Automet. Wówczas
okazuje się, że ponad połowa sprzedawanych w Polsce autobusów jest też
produkowana w naszym kraju.
Analitycy JMK spodziewają się, że
w 2018 r. nastąpi dalszy znaczny wzrost
sprzedaży nowych autobusów, a kluczowy będzie segment autobusów miejskich, wciąż silnie wspierany przez środki
unijne. Dotychczas podpisane przez producentów i przewoźników kontrakty pozwalają przewidywać, że w bieżącym
roku sprzedaż nowych autobusów osiągnie kolejny próg 3 tys. nowych autobusów,
przy czym wciąż nie będzie to jeszcze
w pełni wyczerpywało potencjału polskiego rynku, wszak ciągle brakuje wielu
tysięcy nowych autobusów w transporcie lokalnym i międzymiastowym.

Podsumowanie rynku przygotowaliśmy dzięki uprzejmości firmy JMK
analizy rynku autobusów, na podstawie analiz PZPM i JMK opracowanych
z wykorzystaniem danych z Centralnej
Ewidencji Pojazdów (MC).
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Kamil Gromek

Cedric Binoit

Z początkiem roku 2018 został dyrektorem ds. sprzedaży autobusów
MAN Truck & Bus Polska. Będzie odpowiadał za rynek nowych autobusów
miejskich, międzymiastowych i turystycznych. Z firmą związany jest od ponad 18 lat. Zajmował się wsparciem sprzedaży pojazdów nowych, a następnie koordynacją sprzedaży w Polsce, krajach bałtyckich, Czechach i Słowacji.
Od 2008 r. kierował działem pojazdów używanych TopUsed. Początkowo
liczył on 6 osób, a sprzedaż w pierwszym roku funkcjonowania marki
zamknęła się wynikiem 115 pojazdów. Obecnie to 23 pracowników
i ok. 1500 pojazdów dostarczonych na polski rynek. Ma 44 lata, jest żonaty
i ma dwoje dzieci. Interesuje się motoryzacją oraz piłką siatkową, którą
amatorsko uprawia.

Został mianowany dyrektorem handlowym Grupy Michelin w regionie Europy
Centralnej i Północnej. Z warszawskiego biura firmy będzie zarządzał sprzedażą w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Litwie, Łotwie i w Estonii.
Jest związany z Michelin od 20 lat. Pracę rozpoczynał w zagranicznym oddziale spółki w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce, następnie
przez 7 lat pracował we Francji, w 2006 r. został mianowany dyrektorem
handlowym opon osobowych w Rumunii, a w 2010 – dyrektorem handlowym opon osobowych i ciężarowych na Rumunię i Bałkany. Przez ostatnie
cztery lata w Michelin Oceania zarządzał rynkami Australii, Nowej Zelandii
i wysp leżących na Pacyfiku. Ma 44 lata, jest żonaty i ma troje dzieci.
W wolnych chwilach gra na saksofonie i pianinie.

Katarzyna Kusza

Karol Prozner

Z początkiem nowego roku awansowała w koncernie SSAB, obejmując stanowisko menedżera marketingu w większym niż dotychczas regionie: Polski,
wschodniej Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw. Będzie odpowiadać
za tzw. stale specjalne, czyli stale o podwyższonej wytrzymałości, wykorzystywane w maszynach transportowych, dźwigowych, rolniczych przemysłowych i górniczych. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na UAM
w Poznaniu, a także Marketing Usług w Wyższej Szkole Bankowej. Z branżą
związana jest od 12 lat. Ważne są dla niej bliska współpraca z klientami oraz
marki Hardox In My Body i My Inner Strenx – symbole jakości dla najlepszych na rynku produktów ze stali konstrukcyjnych. Prywatnie – rodowita
poznanianka, mama 12-letniej córki, uwielbiająca podróże połączone z poznawaniem lokalnej kuchni oraz działania CSR i lokalnego wolontariatu.

Przez dziewięć lat był prezesem sieci Europart Polska – jednej z największych firm zajmujących się dystrybucją części zamiennych. Z początkiem
roku złożył rezygnację ze stanowiska. Założył własną firmę Woop Automotive. W branży motoryzacyjnej pracuje od roku 2005. Zaczynał w przedsiębiorstwie Arvin Meritor. Z pozycji export sales managera nadzorował sprzedaż osi do naczep w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, by po trzech
latach przyjąć propozycję objęcia stanowiska prezesa zarządu Procar Leasing SA. W 2008 r. powołał do życia spółkę joint-venture, przejmując
majątek jednej z istniejących wówczas spółek dystrybucyjnych, a w 2009 r.
został prezesem zarządu sieci Europart. Jego nowa firma to internetowa
platforma gromadząca produkty wszystkich dostawców i umożliwiająca
warsztatom dostęp do większej liczby ofert.
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zaprosili nas
DAF Trucks na galę wręczenia nagród Dealer
Roku 2018 oraz Mechanik Roku 2018, a także
na spotkanie prasowe z okazji 90-lecia firmy.
Scania na prezentację pojazdów dystrybucyjnych i innych rozwiązań transportu miejskiego.
Mercedes-Benz na jazdy testowe modelami
Actros.
Mercedes-Benz na Międzynarodowe Targi
Autobusów Używanych BusStore Show w Nadarzynie.
Continental Opony Polska na śniadanie prasowe.

Ambasada Szwecji na seminarium na temat
szwedzkich doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego transportu miejskiego.
Wielton na konferencję podsumowującą wyniki finansowe i osiągnięcia spółki w roku 2017.
Kässbohrer na spotkanie dotyczące współpracy branży automotive ze start-upami, połączone z obchodami 125-lecia firmy.
Firma Texa na konferencję poświęconą wprowadzeniu na rynek systemu Texa eTruck do
zdalnej diagnostyki pojazdów.

W MARCU NA ANTENACH

ORAZ

Będą testy kilku bardzo ciekawych pojazdów i przykłady polskich firm, znanych także daleko poza
granicami kraju. W tym miesiącu ruszą również dwa cykle: „Truck Story” – opowiadający historię
poszczególnych modeli ciężarówek i „Drogowe XXL” – poświęcony przewozom ponadnormatywnym.
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 marcowy
Test ciągnika siodłowego MAN TGX
18.460 Low Deck, Auto Cuby, czyli
jak dostawczaki przeobrażają się
w komfortowe autobusy; wizyta na
skomputeryzowanym autodromie grupy
Cargo; „Truck Story” – opowiedziana
ze swadą historia Iveco Stralisa.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek marcowy
Test DAF-a XF w odmianie Pure
Excellence; zwiedzanie razem z MAN-em
Diesel House w Kopenhadze; relacja ze
spotkania przewoźników w Białowieży;
„Drogowe XXL” – odkrywamy tajniki
przewozów ponadnormatywnych.

2. odcinek marcowy
Przejażdżka nową wersją Mercedesa
Tourismo; wielka gala, jaką z okazji
20-lecia zorganizowano w firmie KH-kipper;
kilka spostrzeżeń o przewozach towarów
niebezpiecznych i tzw. wrażliwych; „Truck
Story” – barwnie opowiedziany życiorys
Scanii 4. generacji.

4. odcinek marcowy

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

5. odcinek marcowy

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

Zapraszamy do oglądania!

Mercedes Sprinter według Auto
Cuby; fabryka MAN-a w Norymberdze
– centrum produkcji silników; przegląd
ciekawostek spod znaku Volvo Trucks;
„Drogowe XXL” – transport przekraczający 7 m wysokości całkowitej.

Test MAN-a TGX 26.540 6×4
z trójstronną zabudową samowyładowczą; „Truck Story” – kilka kart
z historii Mercedesa Unimoga.
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