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12 Technologia w trosce o jakość ładunku
Niewłaściwa kontrola temperatury jest kluczowym powodem, dla którego żywność i inne
łatwo psujące się towary są marnowane w łańcuchu dostaw. Inteligentne firmy transportowe
rozumieją wartość niezawodnego monitorowania łańcucha chłodniczego oraz dostarczania klientom odpowiednio schłodzonej żywności i produktów farmaceutycznych.

20 Furgon, izoterma, chłodnia – naczepy
na szlaku innowacji
Przepisy określające zasady prowadzenia
działalności gospodarczej w transporcie drogowym w niewielkim stopniu wpływają na
sposób, w jaki konstruowane są naczepy izotermiczne, chłodnicze i furgonowe. Producenci,
chcąc stale dysponować konkurencyjnymi
produktami, biorą pod uwagę oczekiwania
użytkowników.
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w niskim zużyciu paliwa i niskich kosztach
obsługowych. Czy cel ten udało się zrealizować, mogliśmy się przekonać, testując model
D 16 MED P4×2 240 z zabudową chłodniczą.
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Zapowiadam nadejście
naczepy drona
Od czasu jej wynalezienia naczepa ciągnie się za
ciężarówką – nie tylko w sensie holowania, ale przede
wszystkim z punktu widzenia postępu technologicznego.
Czy nadejście ery jazdy autonomicznej może doprowadzić
do wywrócenia układu do góry nogami?

Z

a niecałe pół roku odbędą się kolejne targi pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze. Jestem
pewien, że problematyka pojazdów autonomicznych będzie najbardziej gorącym tematem
tego wydarzenia. Żaden inny megatrend technologiczny nie wykazał większej polaryzacji
wśród społeczności transportowej, a żadna
inna kwestia związana z funkcjonowaniem
branży transportowej nie znalazła tak dużego
oddźwięku wśród ogółu społeczeństwa.
Pomimo coraz większego wpływu problemu autonomizacji transportu na społeczeństwo dyskusje rzadko poruszały rolę naczepy,
mimo że usunięcie kabiny mogłoby stanowić
wyjątkową okazję do zburzenia tradycyjnej koncepcji projektowania zestawów ciągnik–naczepa
i doprowadzić do dramatycznej zmiany paradygmatu: powstania naczepy drona.
Bez typowej kabiny ciągnik siodłowy
mógłby zostać zredukowany do roli modułu zapewniającego napęd i podparcie części ładunku.
Można nawet pójść o krok dalej i zapytać: dlaczego naczepa nie mogłaby przejąć tych funkcji?
Dzięki samobieżnemu i samonośnemu przedziałowi ładunkowemu ciężarówka – w tradycyjnym sensie – nie byłaby już potrzebna.
Ponieważ naczepy drony będą musiały
przejąć podstawowe funkcje ciężarówki,
powstaje pytanie, kto je wyprodukuje: czy
producenci naczep są już gotowi na to zadanie?
A może to producenci ciągników powinni
przejąć inicjatywę?
Wydaje się, że w przeciwieństwie do
współczesnych ciężarówek naczepy drony
byłyby znacznie prostsze w projektowaniu
i produkcji. Biorąc pod uwagę fakt, że drony
mogą teoretycznie działać 24 godziny na dobę,

użycie na nich wymiennych jednostek ładunkowych byłoby kluczem do zapewnienia maksymalnego czasu pracy bez przestojów.
Zaryzykuję stwierdzenie, że jest mało
prawdopodobne, aby producenci ciężarówek
zajęli się projektowaniem i produkcją naczep
dronów. Historycznie ciężarówki i naczepy rozwijały się niezależnie od siebie pomimo znacznego potencjału integracji. Wypada raczej założyć, że obecne status quo będzie przeważać
w momencie upowszechnienia się pojazdów
autonomicznych, przy czym producenci samochodów ciężarowych jedynie zaktualizują istniejącą ofertę, aby potencjalnie stworzyć autonomiczne ciężarówki, które mogą, ale nie muszą
być zintegrowane z naczepami dronami.
Będąc niezależnymi od naczepy, autonomiczne ciężarówki zapewnią elastyczność holowania różnego rodzaju naczep przeznaczonych
do różnych rodzajów ładunków, podobnie jak
w przypadku obecnych zestawów drogowych.
Autonomiczna ciężarówka jako produkt potężnego przemysłu skorzysta z wieloletniej
wiedzy technicznej, znacznych zasobów badawczo-rozwojowych i rozległych sieci sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Nie ma wątpliwości, że daje to początkowo olbrzymią
przewagę.
Niemniej jednak autonomiczna ciężarówka
może nie utrzymać silnej pozycji rynkowej
przez długi czas. Może zastąpi ją pojazd ciężki
całkowicie nowej generacji, w pełni zintegrowany, lekki i prosty w projektowaniu, a także
tani w produkcji i obsłudze, wywodzący się
właśnie z koncepcji naczepy drona?
Z każdym krokiem w kierunku autonomicznej jazdy długoletnie, obustronnie korzystne
partnerstwo producentów ciężarówek i naczep,
które ukształtowało się w ciągu ostatnich
120 lat, znajdzie się pod większą presją.
Czy może okazać się, że zaufani partnerzy
staną się zaciekłymi konkurentami?
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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© Drabpol

W 1997 r. firma otworzyła Laboratorium Analiz Wypadkowych Tarcz Tachografów, obecnie Laboratorium Analiz Zapisów z Tachografów – jedyne takie laboratorium w Europie Środkowo-Wschodniej
i jedno z czterech na świecie.

35 LAT FIRMY
DRABPOL

nologii motoryzacyjnych Continental. Dziś Continental VDO to główny partner Drabpolu (pod taką
nazwą firma funkcjonuje od roku 1992).

ałożone w 1983 r. przedsiębiorstwo przez
pierwsze lata funkcjonowało jako Zakład
Naprawy Sprzętu Elektroniki Samochodowej przy WSI Uniwersum w Częstochowie.
W 1991 r. już pod nazwą DRAB zostało wyłącznym
polskim przedstawicielem Mannesmann Kienzle
– czołowego producenta tachografów. W niemieckim koncernie dochodziło do kolejnych fuzji
i powstawania nowych grup i tak w 2000 r. powstała grupa Siemens VDO Automotive, która
po siedmiu latach połączyła się z koncernem tech-

Równolegle firma poszukiwała nowych możliwości rozwoju. Zdobywała kolejnych partnerów
takich jak: Konvekta – producent klimatyzacji
i agregatów chłodniczych do pojazdów, Mix Telematics, Molpir, ASC czy ATG – producent przegubów (2017 r.). Ostatni rok przyniósł firmie
otwarcie na rynek elektromobilności dzięki nawiązaniu współpracy z firmą TM4 Electrodynamic
Systems. W ten sposób oferta Drabpolu wzbogaciła się o silniki elektryczne i systemy wysokoprądowe do autobusów i pojazdów od 3,5 t.

Z

W roku 2007 zarząd Drabpolu podjął decyzję o rozszerzeniu działalności o zupełnie nowy sektor –
awionikę samolotową. Decyzja ta była związana
z pasją samego prezesa, Pawła Drabczyńskiego,
który jako pilot śmigłowca od dawna interesował
się lotnictwem. Niemal od podstaw Drabpol zbudował cale zaplecze usługowe, uzyskał stosowne
certyfikaty i jako pierwszy w Polsce otworzył Biuro
Projektowe PART 21. Dziś reprezentuje już 25
marek lotniczych z sektora Bussines i General
Aviation, m.in. Honywell (GA), Garmin (GA), Universal Avionics (BA) czy Rockwell Collins (BA).
Firma dostarcza też rozwiązania i wyposażenie dla
wojsk lądowych oraz sprzęt dla lotnictwa wojskowego, policji i straży granicznej.
Drabpol działa dziś jako firma VAR (Value Added
Reseller). Zapewnia kompleksową realizację projektów: doradztwo, projekty zabudowy, sprzedaż
urządzeń, montaż, serwis oraz obsługę posprzedażową. Ma też własne centra szkoleniowe, trzy
siedziby oraz sieć autoryzowanych stacji serwisowych w zakresie pełniej obsługi tachografów, systemów kontroli ciśnienia i temperatury opon oraz
klimatyzatorów i agregatów chłodniczych. (KW)

KOORDYNATOR POJAZDÓW
AUTONOMICZNYCH POSZUKIWANY
połeczna Akademia Nauk – największa w kraju niepubliczna uczelnia z ośrodkami w kilkunastu miastach – od nowego roku akademickiego utworzy specjalność „koordynator pojazdów autonomicznych”. Będzie ona częścią studiów na logistyce. Jej partnerami są
firma transportowa Link i Volvo Group Trucks Poland, zapewniające wsparcie merytoryczne i praktyczne.

S

Branża transportowa od pewnego czasu napotyka dwa główne problemy
utrudniające dalszy rozwój. Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, jest brak kierowców. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że
rozwiązaniem jest zastosowanie na szerszą skalę pojazdów autonomicznych,
przemieszczających się samoczynnie pod ścisłym nadzorem koordynatora.
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© SAN

Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz,
absolwent SAN z wieloletnią praktyką w branży transportowej, pełniący funkcje kierownicze w firmach TSL. Uważa on, podobnie jak władze uczelni, że
misją szkół wyższych jest kształcenie praktyków gotowych do podejmowania
pracy zawodowej odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku.

Oprócz dostarczenia wiedzy teoretycznej projekt stwarza studentom SAN
możliwości odbywania praktyk w centrali firmy Link oraz jej łódzkim oddziale,
gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na
najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.
(KW)

www.lampyostrzegawcze.pl
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olvo Trucks zaprezentowało swój
pierwszy elektryczny samochód ciężarowy zaprojektowany z myślą o dystrybucji towarów w mieście i wywozie odpadów. Produkcja seryjna i sprzedaż w Europie
rozpocznie się w przyszłym roku.

V

Volvo FL Electric o dmc. 16 t i zerowej emisji
spalin może być użytkowany wewnątrz budynków magazynowych i w tzw. zielonych strefach,
a niski poziom hałasu daje możliwość zwiększenia liczby operacji transportowych w nocy.

sie cykli roboczych, ładowności, dyspozycyjności, zasięgu i innych parametrów. Rozwiązanie
takie może obejmować wszystko, od analizy tras
i optymalizacji akumulatorów po obsługę serwisową i finansowanie“ – mówi Jonas Odermalm, dyrektor ds. strategii produktowej Volvo
FL i Volvo FE w Volvo Trucks. Jego zdaniem, żeby
poradzić sobie z takimi wyzwaniami jak wytwarzanie energii elektrycznej i akumulatory,
do kwestii elektryfikacji transportu należy podchodzić całościowo.
„Na przykład, aby zagwarantować odpowiedzialny sposób pozyskiwania surowców do produkcji ogniw elektrycznych, Grupa Volvo współpracuje z siecią Drive Sustainably, monitorującą

© Gates Industrial Corporation

ELEKTRYCZNE
VOLVO

DOSKONAŁY
ZAMIENNIK
ORYGINAŁU
ates Industrial Corporation to światowy
producent koncentrujący się na rozwoju
produktów do aut ciężarowych i autobusów na niezależny rynek części zamiennych.
Jego nowy napinacz paska przeznaczony do aut
marki Mercedes-Benz jest przykładem rozwiązania przewyższającego stosowane na pierwszym
montażu (OE) i umożliwia klientom redukcję kosztów. Napinacz ten został początkowo opracowany jako zamiennik oryginalnych napinaczy do
rodziny silników OM470, ale może być także stosowany w autach Actros, Antos i Arocs oraz
w autobusach Travego i innych.

© Volvo Trucks

G

Układ napędowy o klasycznym układzie stanowią: silnik o mocy maksymalnej 185 kW, maksymalnej mocy ciągłej 13 kW, dwubiegowa
skrzynia biegów, wał napędowy i tylna oś napędowa. Pojazd wyposażony jest w akumulatory litowo-jonowe o wydajności 100–300 kWh,
dających zasięg 300 km.
„Aby przechodzenie na nową technologię odbywało się płynnie i bezpiecznie, będziemy proponować kompleksowe rozwiązania w zakre-

ten problem. Ponadto Grupa Volvo angażuje
się w różnorodne projekty, w ramach których
akumulatory pochodzące z elektrycznych pojazdów użytkowych otrzymują drugie życie jako
magazyny energii. Nie na wszystkie pytania
dotyczące akumulatorów znaleziono już odpowiedź, lecz aktywie działamy, zarówno w ramach grupy, jak i w porozumieniu z innymi
podmiotami, na rzecz rozwoju i opracowywania potrzebnych rozwiązań“– podkreśla Jonas
Odermalm.
(KW)

DEALER ROKU MERCEDES-BENZ
półka Diesel Truck – Autoryzowany Dealer i Serwis Pojazdów Użytkowych Mercedes-Benz po raz kolejny otrzymała prestiżową nagrodę
Dealer Roku Mercedes-Benz Truck 2017. Wyróżnienie to jest przyznawane za wyniki sprzedaży nowych pojazdów, pracę działu serwisu, sprzedaż części zamiennych oraz wysoką jakość obsługi klientów.

S
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Inżynierowie firmy Gates dokładnie zbadali napinacz OE i wprowadzili ulepszenia, aby przewyższyć
osiągi części oryginalnej. Zastosowali m.in. inne,
większe tuleje obrotowe, a także konstrukcję wykorzystującą technologię uszczelnienia labiryntowego, chroniącą sprężynę, mechanizm tłumiący
i tuleję przed czynnikami, które mogłyby spowodować przedwczesną awarię, np. przed zanieczyszczeniami. Z kolei system tłumienia napinacza paska ogranicza ruchy ramienia, eliminuje
drgania paska i utrzymuje jego napięcie, przedłużając żywotność napinacza i akcesoriów.
Po zakończeniu fazy projektowej nowe napinacze
T38667 poddano kompleksowym testom w autach
floty osiągającej duże przebiegi. Napinacze wykazały się trwałością nawet do 550 000 km. (KW)

Nagrodę z rąk Przemysława Rajewskiego, prezesa zarządu Mercedes-Benz
Truck, odebrał Mariusz Mozol, członek zarządu spółki Diesel Truck. „Filozofią naszej firmy jest inwestowanie w ludzi, dzięki czemu nasz zespół może
osiągać tak satysfakcjonujące rezultaty zarówno w sprzedaży, jak i obsłudze
posprzedażowej – powiedział Mariusz Mozol. – Wypracowanie takich efektów nie byłoby możliwe bez zaufania, jakim obdarzają nas nasi klienci.
Pragnę im za to serdecznie podziękować”.
(KW)

www.lampyostrzegawcze.pl
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PIERWSZOPOMOCNI
uszył projekt „Pierwszopomocni na drodze” zainicjowany przez
firmę ANG, pod patronatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Polskiego Związku Motorowego oraz Transport i Logistyka Polska wraz z firmami Auto Idea, Inter Cars, VivaDrive. Patronem
medialnym są „Samochody Specjalne”.

© Webasto

R
TRZY NAGRODY DLA WEBASTO
irma Webasto została trzykrotnie uhonorowana przez czytelników
niemieckiej prasy motoryzacyjnej. W głosowaniach czasopism
„Auto Bild”, „auto motor und sport” i „Auto Zeitung” udział wzięło
łącznie około 210 tys. osób. Aż 78% z nich uznało Webasto za najsilniejszą
w Niemczech markę w dziedzinie ogrzewania postojowego. Ankietowani
oceniali marki pod względem innowacji, jakości, designu i cen.

F

„Jest nam ogromnie miło, że tak wielu miłośników motoryzacji docenia
wysoką jakość naszych produktów. Fakt, że po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce we wszystkich trzech konkursach, dowodzi, że dobrze
spełniamy potrzeby kierowców. Te trzy nagrody są zarówno potwierdzeniem słuszności naszych działań, jak i motywacją do dalszego rozwijania
nowatorskich, funkcjonalnych produktów” – mówi Bernd Jörg, dyrektor
ds. sprzedaży i marketingu Webasto Thermo & Comfort Niemcy. (KW)

Akcja ma charakter edukacyjny i zaplanowano ją na 8 miesięcy. Punktem
wyjścia były informacje o wysokiej śmiertelności wypadków komunikacyjnych na polskich drogach. Według raportu European Transport Safety
Council jesteśmy najniebezpieczniejszym krajem w Europie. W 2016 r. w wypadkach zginęło 3026 osób, a straty wyniosły 110 mln zł dziennie.
Edukacja w ramach „Pierwszopomocnych” jest skierowana głównie do
zawodowych kierowców. Ale nie tylko. To także cykl seminariów, konferencji i spotkań branżowych na terenie całego kraju. Głównym wydarzeniem będą wakacyjne eventy, które odbędą się na wybranych MOP-ach
(Miejsca Obsługi Pasażerów), polegające przede wszystkim na nauce
pierwszej pomocy, a także używania defibrylatorów, które coraz częściej
znajdują się w wyposażeniu MOP-ów. Po zakończeniu akcji organizatorzy
przekażą defibrylatory wybranym stacjom. Wydrukowane zostaną też
ulotki dotyczące bezpieczeństwa na drodze i pierwszej pomocy, które będą
rozdawane na stacjach Lotos i na bramkach autostradowych.
(KW)

rzedstawiciele Scania i fińskiej firmy Ahola Transport zawarli porozumienie w zakresie testów zintegrowanych konwojów na drogach publicznych. W każdym pojeździe będzie obecny kierowca,
jednak za prowadzenie konwoju odpowiedzialna będzie tylko osoba znajdująca się w pierwszym pojeździe. Pozostałe pojazdy będą za nim podążać
samodzielnie, a kierowcy mogą w tym czasie wykonywać zadania administracyjne. W połączeniu z bardziej elastycznymi przepisami o czasie
pracy kierowcy otwiera to możliwość częstszych noclegów w domu zamiast w kabinie.

P

© Renault Trucks

WSPÓLNE TESTY
ZINTEGROWANYCH
KONWOJÓW

RENAULT MASTER NUMEREM
JEDEN WŚRÓD DOSTAWCZYCH

„Dzięki takim partnerom jak Ahola Transport możemy wspólnie testować
nowe rozwiązania stanowiące element ekosystemu transportowego przyszłości oraz usprawniać jego wydajność i bezpieczeństwo” – mówi Anders Dewoon, dyrektor nowych rozwiązań dla biznesu w Scania. (KW)

enault Master okazał się najchętniej wybieranym modelem wśród
samochodów dostawczych w Polsce w pierwszym kwartale tego
roku – sprzedano w tym okresie 813 pojazdów. Gama Mastera
jest tworzona „na miarę” i obejmuje w Polsce ponad 150 wersji: 4 długości,
3 wysokości, 4 klasy ładowności, a także wersje: furgon, furgon brygadowy,
podwozie z kabiną, podwozie z podwójną kabiną, platforma z kabiną, wywrotki, kontenery, wersje z przednim i tylnym napędem, o objętości użytecznej od 8 do 22 m3. W ofercie znajduje się także wersja L4H2 i H3 Furgon
z napędem na tylne, pojedyncze koła. Ta wersja z wydłużonym zwisem
tylnym jest przeznaczona w szczególności dla użytkowników pokonujących
długie trasy oraz dla firm kurierskich. Większa odległość między nadkolami
umożliwia załadunek europalet również w tylnej części pojazdu. (KW)
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www.lampyostrzegawcze.pl

Porozumienie z Ahola Transport to pierwsza w Europie i druga na świecie umowa dotycząca praktycznych testów zintegrowanych konwojów,
jaką zawarli przedstawiciele Scanii.

R
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NIKOLA MOTOR
COMPANY POZYWA
TESLĘ

Nikola złożyła wniosek o patenty w grudniu 2015 r.
i ogłosiła w maju 2016 r., że planuje zbudowanie
elektrycznego pojazdu klasy 8. Elon Musk (właściciel firmy Tesla) pochwalił się planami zbudowania swojej e-ciężarówki dwa miesiące później.

Konstrukcja elektrycznego samochodu Nikola Motor Company została przedstawiona w mediach
w grudniu 2016 r. Tesla zaprezentowała swój pojazd prawie rok później na imprezie w Hawthorne
w Kalifornii.

ozew dotyczy naruszenia patentu konstrukcji kabiny. Według firmy Nikola Motor Company Tesla Inc. skopiowała koncepcję przedniej szyby okalającej kabinę, owiewek
i ogólnej konstrukcji kabiny.

P

© Tesla

© NMC

Nikola domaga się pełnego procesu z udziałem
ławy przysięgłych, twierdząc: „Sprawa mówi
sama za siebie. Po prostu chronimy naszą własność intelektualną”, a stawką są 2 miliardy dolarów odszkodowania.

W pozwie Nikola Motor Company twierdzi, że
jeszcze przed tym wydarzeniem wysłano list do
Tesli, opisując podobne cechy konstrukcyjne obu
ciężarówek i żądając przełożenia prezentacji do
czasu, gdy wątpliwości dotyczące naruszenia
praw intelektualnych zostaną rozstrzygnięte. Jak
opisano w pozwie, Tesla zignorowała tę prośbę.
Według Nikola Motor Company firma Tesla nie
ma patentów na swoje konstrukcje. „Te zarzuty
są bezpodstawne” – odpowiedział tylko rzecznik
Tesli.
(KW)

reklama
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Technologia w trosce
o jakość ładunku

Dariusz Piernikarski

Niewłaściwa kontrola
temperatury jest kluczowym powodem, dla
którego żywność i inne
łatwo psujące się towary
są marnowane w łańcuchu
dostaw. Inteligentne firmy
transportowe rozumieją
wartość niezawodnego
monitorowania łańcucha
chłodniczego oraz
dostarczania klientom
odpowiednio schłodzonej
żywności i produktów
farmaceutycznych.

ożliwości analityczne danych
przesyłanych przez systemy
telematyczne są niemal nieograniczone i szybko się rozwijają, ponieważ programiści opracowują nowe
systemy działające na zasadzie „czarnej
skrzynki”, aby zaspokoić oczekiwania prywatnych konsumentów i potrzeby flot
działających w różnych branżach. Wielu
dostawców telematycznych systemów
zarządzania flotą oferuje już na rynku
systemy telematyczne przeznaczone specjalnie dla flot naczep chłodniczych chroniące łańcuch chłodniczy i dające nabywcom gwarancję, że ich żywność czy np.
produkty farmaceutyczne podczas transportu będą przechowywane w bezpiecznej temperaturze.
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Rozwiązania te już w najprostszych
wersjach zapewniają zintegrowany system monitorowania dla wszystkich elementów floty: samochodów ciężarowych,
ciągników, naczep chłodniczych (kontenerów chłodniczych). Systemy te generują raporty o stanie chłodniczej jednostki ładunkowej (czyli wnętrza naczepy
chłodniczej lub samochodu) wraz z agregatem, aby zapewnić operatorom, kierowcom i konsumentom bezpieczeństwo
łańcucha chłodniczego. Możliwe jest
również generowanie ostrzeżeń i wysyłanie ich do centrali, aby umożliwić
szybką reakcję na awarię agregatu lub
chłodni i zachęcić do proaktywnej obsługi
tych urządzeń.

© Wabco
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© SevenTelematics

Wykorzystanie rozwiązań telematycznych i telemetrii
do kontrolowania łańcucha chłodniczego staje się powszechną
praktyką. Precyzyjnie identyfikowane są dane dotyczące samego
przebiegu chłodzenia, a innowacyjne narzędzia automatyzują
proces wysyłania danych do właściwego odbiorcy, zapewniając
tym samym bezproblemowe zarządzanie chłodniczym
łańcuchem dostaw.

reklama

Łańcuch chłodniczy pod lupą
Jak przewiduje firma Grand View Research, Inc., światowy
rynek usług związanych z łańcuchem chłodniczym osiągnie
wartość ok. 381,7 mld USD do 2025 r. Rozwój handlu spowodował konieczność wprowadzenia ulepszeń w pakowaniu
i transporcie produktów żywnościowych jako takich, a materiały użyte do pakowania i sposób przechowywania towarów
w ich drodze od producenta do konsumenta odgrywają ważną
rolę w poprawie okresu przechowywania.
Rozwój łańcucha chłodniczego jest w dużej mierze odpowiedzialny za ograniczenie marnotrawstwa łatwo psujących
się towarów i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora
spożywczego. Rządy na całym świecie zapewniają kluczowe
usługi, takie jak infrastruktura publiczna i ustawodawstwo,
które pomagają w rozwoju metod i środków przechowywania
żywności w temperaturach kontrolowanych. Usługodawcy
szkolą pracowników w celu zwiększenia wiedzy technicznej
w zakresie obsługi i konserwacji specjalistycznych obiektów
– magazynów chłodni i chłodniczych środków transportu.
W ostatnich latach zwiększały się inwestycje w automatyzację magazynów, aby spełnić wymagania klientów. Wysokie nakłady kapitałowe, koszty bieżące i skalowalność różnych
metod kompletacji to kluczowe czynniki ograniczające największych graczy rynkowych przed pełniejszą automatyzacją
magazynów. Ponadto rosnące zastosowanie telematyki w logistyce i transporcie zwiększa zapotrzebowanie rynku na
usługi transportu chłodniczego.
Detaliści i większe sieci handlowe wykorzystują pionową
integrację z dostawcami usług logistycznego łańcucha chłodniczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktu. Jednak odczuwalny wciąż brak nowoczesnych urządzeń
chłodniczych pozwalających na dłuższe przechowywanie pro-
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Transport chłodniczy
od producenta

4

Transport chłodniczy,
śledzenie i monitoring stanu

9

© Scania

6

Transport w chłodniach
wielotemperaturowych

8

Chłodzenie
w sklepach

© Krone

Przechowywanie
w magazynach hurtowni

© PolyPan

7

W trosce o jakość ładunku

© Carrier Transicold

Chłodzenie
w magazynach

© D. Piernikarski

5

2

Chłodzenie podczas
przetwarzania i pakowania

© Schmitz Cargobull

3

PODSTAWOWE ELEMENTY
TWORZĄCE ŁAŃCUCH CHŁODNICZY

Chłodnicze dostawy
bezpośrednie
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© Haccpcontrol

© UPS

1

Chłodzenie świeżych
zbiorów u producenta

duktów sprawia, że sprzedawcy detaliczni dużo zainwestowali w rozwój własnych systemów logistycznych łańcucha
chłodniczego, zwłaszcza w zakresie dominującego transportu drogowego.
Oczekuje się, że rosnąca penetracja
urządzeń połączonych i rosnące wykorzystanie RFID (Radio-Frequency Identification – technologia wykorzystująca fale
radiowe do identyfikacji przedmiotów
na odległość), skanerów kodów kreskowych w magazynach chłodniach będzie
napędzać zapotrzebowanie segmentu
transportowego na komponenty pozwalające na pełne monitorowanie procesu
dostaw. Dostawcy usług logistycznych –
i w tym transportowych – już koncentrują się na wdrażaniu nowych technologii, takich jak np. przetwarzanie danych
w chmurze, aby poprawić ogólną wydajność logistyki.

Okazuje się, że ok. 59% reklamacji
w transporcie chłodniczym wiąże się ze
złym funkcjonowaniem agregatów chłodniczych, niewłaściwym działaniem dostawców w przypadku wystąpienia braków
w zasilaniu agregatów i nieprawidłowym
ustawieniem temperatur – wystąpienie
tych wszystkich czynników może zostać
wyeliminowane lub ograniczone przez
szersze zastosowanie proaktywnego monitoringu danych zbieranych w czasie
rzeczywistym z chłodni.
Ograniczanie ilości odpadów, które
powstają podczas realizacji dostaw towarów łatwo psujących się oraz brak
przejrzystości w zakresie działań spedytorów, przewoźników i innych stron
uczestniczących w chłodniczym łańcuchu
dostaw to najważniejsze i często dyskutowane wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się branża. Kwestie te mają kluczowe
znaczenie dla poprawy efektywności globalnego łańcucha chłodniczego i są prawdopodobnie ważniejsze niż kiedykolwiek
wcześniej w dzisiejszym otoczeniu rynkowym. Łańcuchy dostaw towarów łatwo
psujących się stają się coraz bardziej ryzykowne i bardziej złożone ze względu
na zmiany w globalnych wzorcach handlu z jednej strony i większe możliwości
przewozowe (statki, naczepy, samochody
ciężarowe, kolej itp.), sojusze spedycyjne i zwiększony przeładunek z drugiej strony.
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© Maersk

Przykładem wykorzystania cyfryzacji do usprawnienia logistycznego łańcucha zimna może być
wdrożenie przez Maersk Line działającej w czasie rzeczywistym technologii zdalnego zarządzania kontenerami (RCM – Remote Container Management) we wszystkich operacjach związanych
z przewożeniem kontenerów chłodniczych przez
tego globalnego przewoźnika.

System RCM firmy Maersk, który łączy całą 270-tysięczną flotę kontenerów Maersk Line, MCC Transport, Safmarine, SeaLand i SeagoLine, uruchomiono
operacyjnie w trzecim kwartale 2015 r.
Korzystając z urządzeń telematycznych GPS/GSM
i szeregu czujników, a więc rozwiązań, które są
obecnie wykorzystywane w coraz większej liczbie projektów związanych z internetem przed-

miotów IoT (Internet of Things) w handlu i przemyśle, system RCM firmy Maersk pozwala zlokalizować kontenery chłodnicze na całym świecie, monitoruje działanie urządzeń i umożliwia
zdalne zmiany ustawień temperatury i innych
kluczowych parametrów roboczych.

reklama

Dobre praktyki w łańcuchu chłodniczym
Wielu operatorów logistycznych zajmujących się transportem chłodniczym już dawno postawiło na kompleksowe rozwiązania w zakresie dwukierunkowego bezprzewodowego
śledzenia i monitorowania chłodni, kontenerów chłodniczych
i innych środków zaangażowanych w łańcuch chłodniczy czy
to w transporcie drogowym, morskim, czy kolejowym.
Niezależnie od tego, czy firma dysponuje flotą chłodniczą,
w której skład wchodzą chłodnicze kontenery kolejowe lub morskie, czy też są naczepy chłodnicze, wdrożone rozwiązania do
monitorowania łańcucha chłodniczego zapewniają pełną kontrolę w celu ochrony ładunków chłodniczych i optymalizacji
ich wykorzystania.
Niezależnie od wykorzystywanych środków technicznych
monitoring operacji realizowanych w ramach łańcucha chłodniczego pozwala na zwiększenie rentowności. Warto przy tym
wspomnieć podstawowe zasady, których absolutnie nie można
pominąć.
1. Należy bezwzględnie przestrzegać tego, aby temperatura
ładunku mieściła się w dopuszczalnym zakresie i używać
czujników ostrzegających natychmiast, gdy wystąpią jakiekolwiek nagłe zmiany.
2. Należy minimalizować straty ładunku związane z temperaturą, konsekwentnie zmniejszać liczbę kosztownych reklamacji dotyczących zepsucia przewożonego towaru i redukować koszty ponownej dostawy.
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5. Odczytywać dane z czujników poziomu paliwa i ustawić alarm informujący o wystąpieniu nagłego spadku
poziomu paliwa lub kradzieży. Dobrą
praktyką jest również wykrywanie
i eliminacja niewłaściwych faktur za
paliwo oraz eliminacja niepotrzebnego użycia silnika agregatu chłodniczego (a także silnika pojazdu).

6. Obserwacja czasu pracy silnika i przebiegu pojazdu zmniejsza intensywność zużycia i zakres czynności obsługowych, koszty wymiany opon oraz
wydłuża okres eksploatacji naczepy
i okresy gwarancyjne.
7. Wprowadzenie zaawansowanego zarządzania pojazdem pozwala na zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów operacyjnych i konserwacji.

Stosowany w chłodniach
Schmitz Cargobull system
telematyczny TrailerConnect
spełnia wymagania normy
DIN EN 12830 określającej
sposób dokumentowania
warunków transportu towarów w temperaturach
kontrolowanych
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© Schmitz Cargobull

© Schmitz Cargobull

© Schmitz Cargobull

3. Należy podjąć działania minimalizujące straty wynikające z kradzieży
ładunku, wyposażając pojazdy w niezbędne zabezpieczenia i środki alarmowe, dokonując odpowiednich zmian
organizacyjnych lub szkoląc personel
w zakresie bezpieczeństwa danych.
4. Warto opracowywać i udostępniać
krytyczne raporty, aby określić położenie, skrócić czasy oczekiwania i zoptymalizować wydajność chłodni.
Mając na uwadze redukcję zużycia paliwa i kosztów operacyjnych floty, warto
wdrożyć we flocie kolejne reguły:

© SevenTelematics

Możliwość bieżącej obserwacji przebiegu temperatury we wnętrzu ładowni – także w przypadku
chłodni wielotemperaturowych to obecnie jedno
z podstawowych wymagań stawianych przewoźnikom realizującym transport ładunków w temperaturach kontrolowanych

Równie ważne we flocie powinny być
kwestie związane z bezpieczeństwem
przewożonej żywności (i/lub środków farmaceutycznych).
8. Należy używać niezależnych rejestratorów do generowania wiarygodnych raportów zmian temperatury,
które można przedstawić na żądanie
w momencie dostawy.
9. Wszelkie pozyskiwane z pojazdu dane
należy zbierać, zapisywać i archiwizować i wysyłać do dalszej analizy za
pośrednictwem przeznaczonych do
tego, możliwie odpornych na zakłócenia i przechwycenie, protokołów
komunikacyjnych krótkiego zasięgu
(DSRC).
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Standardem stają
się aplikacje na smartfony i tablety pozwalające
zainteresowanym stronom
na bieżące śledzenie stanu
przewożonego ładunku

Aby zapewnić niezawodne i ekonomiczne monitorowanie i rejestrację warunków panujących w chłodni, stosowane są standardowe rejestratory temperatury, takie jak np. Transcan 2ADR firmy SevenTelematics wyposażony w system automatycznego zapisu danych ADR (Automatic Daily Recording)

Aby zapobiec uszkodzeniom wrażliwych
ładunków wynikającym z nieupoważnionego
dostępu lub nieprawidłowego działania agregatu chłodniczego, wybrane ustawienia agregatu chłodniczego Schmitz Cargobull można
zabezpieczyć za pomocą czterocyfrowego kodu
PIN. Po włączeniu blokady operacji ustawienia
menu, takie jak wartości zadane temperatury
lub tryb pracy, nie mogą być już zmieniane
przez nieautoryzowane osoby trzecie.
Ta dodatkowa funkcja została opracowana
zgodnie z wymaganiami klienta i od 2016 r.
jest oferowana w chłodniach S.KO Cool
Executive, a także w standardowej naczepie
chłodniczej S.KO Cool Complete

© Schmitz Cargobull

10. Dobrą praktyką jest również zachowywanie historycznych zapisów odczytów temperatury z chłodni i wymiana informacji dotyczących kontroli
temperatury przez cały czas trwania
podróży.
Monitorowany powinien być nie tylko
pojazd (ciągnik siodłowy) i warunki panujące we wnętrzu chłodni, ale również
układ odpowiedzialny za pracę agregatu

chłodniczego, tworzony przez silnik spalinowy, silnik elektryczny i/lub generator prądu oraz (jeśli jest przewidziany)
zestaw akumulatorów. W tym przypadku
warto zwrócić uwagę na następujące
zalecenia:
11. Przydatne jest monitorowanie i zarządzanie pracą układu napędzającego agregat od punktu początkowego do docelowego.

12. Warto rejestrować alarmy wskazujące na nieplanowane wyłączenia agregatu, niskie zużycie paliwa i inne krytyczne warunki.
W efekcie podjętych działań nastąpi
ograniczenie liczby przeglądów wymaganych do utrzymania komponentów
układu napędowego agregatu (silnik spalinowy, elektryczny/generator, akumulatory itp.) w stanie technicznym za-

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2018 | 17

| TRANSPORT |

Summary

Thermo King proponuje użytkownikom swoich agregatów system TracKing, który
oprócz funkcji typowych dla systemów zarządzania flotą (np. lokalizacja pojazdu,
geofencing) ma możliwość również zdalnego odczytu temperatur w chłodni

Wymagania klientów rosną
Stawki w transporcie ładunków w temperaturach kontrolowanych są wysokie.
Zmiana temperatury, nieprawidłowe działanie sprzętu, opóźnienie w dostawie
mogą spowodować zepsucie przewożonej
żywności lub środków farmaceutycznych.
To z kolei może prowadzić do utraty umów,
osłabienia wizerunku firmy, zachorowań
konsumentów, pozwów złożonych przez
ofiary i kar finansowych nałożonych
przez agencje regulacyjne. Pomimo korzyści płynących z systemu telematycznego, który pozwala menedżerom i kierowcom śledzić temperatury we flotach
pojazdów chłodniczych, tempo, w jakim
adoptowane są wyspecjalizowane systemy telematyki chłodniczej, jest wciąż
bardzo powolne. Jednak coraz większa
liczba klientów wymaga, aby ich firmy
transportowe zapewniały widoczność
łańcucha chłodniczego w celu monitoro-

© Transics

Transics TX-Trailerguard funkcjonuje jako
węzeł komunikacji realizowanej w czasie
rzeczywistym pomiędzy naczepą a personelem biurowym. TX-Trailerguard wskazuje
dokładną lokalizację pojazdu z dużą częstotliwością zarówno w czasie jazdy, jak i na
postoju. Dzięki temu przewoźnik otrzymuje
szczegółowe informacje na temat przebytej
trasy, co z kolei pozwala na jej staranne odtworzenie i oszacowanie czasu przybycia
na miejsce. TX-Trailerguard może być rozwijany o wybrane moduły. Jednostka pobiera dane z systemów EBS wszystkich najważniejszych marek, różnych urządzeń
peryferyjnych i czujników (np. czujników
temperatury, układu blokowania drzwi) oraz
oferowanych przez Wabco systemów hamowania, kontroli stabilności, wydajności
i bezpieczeństwa

© Thermo King

pewniającym bezawaryjne i oszczędne
działanie. Warto również rozważyć zintegrowanie układu monitorującego naczepę i agregat chłodniczy z systemem
zarządzania flotą wykorzystywanym przez
firmę. Systemy te są obecnie na tyle rozbudowane, że bez większych trudności
można „wpiąć” naczepę i agregat do
głównego interfejsu dla scentralizowanego widoku lokalizacji zasobów, odczytów temperatury, wskazań innych czujników (np. otwarcia drzwi) i zdarzeń
alarmowych. Można również zdalnie sterować pracą agregatu, wysyłając z poziomu interfejsu polecenia takie jak np.
komenda uruchomienia/wyłączenia agregatu, zmiany nastaw temperatur czy odczyt położenia pojazdu.

wania jakości i bezpieczeństwa w całym
łańcuchu dostaw. Wymagania te pojawiają się zarówno ze strony konsumenta, jak
i w związku z obowiązującymi w branży
(transport żywności, transport farmaceutyków) przepisami.
Dzisiejsi operatorzy flotowi muszą
dostosować się do podejścia polegającego
na budowie „inteligentnej naczepy” z zaawansowanymi systemami monitorowania, które mogą znacznie poprawić ich
wyniki finansowe i operacyjne. Chcąc
utrzymać konkurencyjność i działać w zgodzie z przepisami, przewoźnicy już nie
mogą sobie pozwolić na „luksus” przeprowadzania analizy usterek po dojechaniu do punktu odbioru. Konieczne
jest zrozumienie w czasie rzeczywistym
tego, co dzieje się z ładunkiem w transporcie. W zasadzie tylko takie podejście
pozwala na utrzymanie pozycji danej
firmy na rynku.
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It turns out that approx. 59% of complaints in refrigerated transport is associated with poor functioning of refrigeration units, improper action of
suppliers in the event of technical failures and poor temperature settings
– the occurrence of all these factors
can be eliminated or limited through
wider use of proactive monitoring
data collected in real time from a refrigerated transport unit.
Many suppliers of fleet management
systems already offer telematics systems specifically designed for fleets
of vehicles – refrigerated semitrailers that protect the cold chain and
give their clients a guarantee that
their load (e.g. food, pharmaceutical
products) will be stored at a safe
temperature during transport.
These solutions already in the simplest versions provide an integrated
monitoring system for all fleet components: trucks, tractors, refrigerated trailers (refrigerated containers).
These systems generate reports on
the status of refrigerated load unit
(i.e. the inside of the refrigerated semitrailer) together with the cooling
unit to provide the operators, drivers
and consumers with the safety of
the cold chain. It is also possible to
generate warnings and send them to
the headquarters to allow quick response to the failure of the cooling
unit or reefer and encourage proactive use of these devices.

| PROMOCJA |

Mercedes-Benz wita w Emilianowie
Nowy serwis samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Warszawa przeniesiony
z ul. Inowłodzkiej do Emilianowa już działa. Ten nowoczesny obiekt, ulokowany
bezpośrednio przy trasie S8, obsługuje klientów od 17 stycznia br.

owa stacja obsługowo-naprawcza, na
którą składają się część warsztatowo-serwisowa, część biurowa, myjnia, stacja
kontroli pojazdów, magazyn części zamiennych,
część socjalna dla pracowników, a także strefa
kierowcy wraz z przyległym placem manewrowym i parkingami zajmuje prawie 2,5 ha. Wewnątrz budynku zaprojektowano także strefę ekspozycyjną (novum w tego typu obiektach), na
której prezentowany jest najnowszy model ciągnika
siodłowego.
W połączonej z biurem obsługi klienta strefie kierowcy oczekujący na naprawę mogą m.in. umilić sobie czas, grając w bilard czy relaksując się
w fotelu masującym. Jeszcze jedna strefa kierowcy
znajduje się w budynku zewnętrznym, poza głównym obiektem. W budynku tym jest też duży pokój wypoczynkowy z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym oraz dwa dwuosobowe pokoje
sypialne. W pobliżu tej strefy znajduje się także
siłownia zewnętrzna oraz namiot ogrodowy z sofami na świeżym powietrzu.

A w warsztacie…
Część serwisowa to sześć przelotowych stanowisk o długości 27 m, czyli dwanaście stanowisk
naprawczych ustawionych po dwa w osi. Trzy
z sześciu stanowisk wyposażone są w kanały naprawcze. Wszystkie stanowiska kanałowe i stanowiska płaskie mają dostęp do systemu dystrybucji oleju z elektronicznym monitoringiem.
Zużyty olej wlewany jest do specjalnych wanien, skąd jest przepompowywany do magazynu
zużytego oleju.

© Mercedes-Benz Warszawa

Renata Pawliszko

Jedno ze stanowisk naprawczych jest wyposażone w podnośnik pięciostemplowy firmy JAB.
„To jedyny taki podnośnik w Polsce. Ma on pięć
stempli podnoszących, a każdy z nich może pracować niezależnie. Stemple te są przesuwne, możliwe jest więc w zależności od potrzeb używanie
dwóch, trzech lub wszystkich stempli jednocześnie. Dzięki takiemu podnośnikowi można podnieść
dwa załadowane ciężarowe zestawy samochodowe, gdyż jego całkowity udźwig wynosi 80 t”
– mówi Wojciech Wilusz, kierownik serwisu Mercedes-Benz Warszawa w Emilianowie.
Oprócz tego w wyposażeniu serwisu jest również
6-kolumnowy podnośnik firmy Maha. Każda kolumna ma udźwig 7,5 t, co łącznie daje udźwig
45 t. Poszczególne kolumny są mobilne, łączą się
ze sobą drogą radiową, są zasilane akumulatorowo
– nie wymagają zasilania sieciowego. „Zapewnia
to nam dużą mobilność i elastyczność pracy,
a przy tym bezpieczeństwo, gdyż na podłodze nie
leżą żadne przewody, o które można się potknąć.
Dodatkowo ten sam dostawca zaopatrzył nas
w podnośniki kanałowe do ponoszenia osi pojazdów – znajdują się one w każdym z trzech kanałów” – wyjaśnia Wojciech Wilusz.

Należy dodać, że cały warsztat i hala serwisowa
są wyposażone w szynowe odciągi spalin. Prace
ułatwia też suwnica zamontowana w hali serwisowej. W hali naprawczej znajduje się również stoisko do naprawy ogumienia firmy Beissbarth.
Warsztat wyposażono też w nowoczesne (kolejna nowinka techniczna) urządzenie do regulacji reflektorów, dzięki któremu można precyzyjnie
wyregulować i ustawić światła pojazdu. „Nasze
urządzenie porusza się prostopadle do pojazdu po
specjalnych szynach umieszczonych w podłodze
warsztatu” – dodaje Wojciech Wilusz.

A oprócz tego
Nowy serwis w Emilianowie ma autoryzację Toll
Collect, Bär Cargolift i Wabco. Serwisuje też układy
klimatyzacji, świadczy usługi legalizacji i kalibracji tachografów, a także obsługuje pojazdy wyposażone w system telematyczny Mercedes-Benz
Uptime, który daje możliwość zdalnego diagnozowania pojazdu w czasie rzeczywistym. Do dyspozycji klientów czekających na naprawdę będą
też już wkrótce dwa zastępcze ciągniki siodłowe
oraz dwa samochody osobowe.
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Tak rewolucyjne
propozycje, jak ciągniki
z wydłużonymi kabinami
o niskim oporze aerodynamicznym i idealnie dopasowane do
nich naczepy, muszą jeszcze poczekać na zielone światło;
zmiany ewolucyjne trwają
jednak nieustannie

Furgon, izoterma, chłodnia
– naczepy na szlaku innowacji
Przepisy określające zasady prowadzenia
działalności gospodarczej w transporcie drogowym
w niewielkim stopniu wpływają na sposób, w jaki
konstruowane są naczepy izotermiczne, chłodnicze
i furgonowe. Producenci, chcąc stale dysponować
konkurencyjnymi produktami, biorą pod uwagę
oczekiwania użytkowników.

Dariusz Piernikarski
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ez naczepy ciągnik siodłowy przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie
jako środek transportu. To naczepa jest tym pojazdem, który w rzeczywistości przynosi zysk dla floty. Tak
naprawdę to właściwe połączenie ciągnika i naczepy stanowi o wielkości ponoszonych kosztów eksploatacyjnych –
mamy tu na uwadze zużycie paliwa przez
ciągnik (ale połączony w zestaw z naczepą) czy koszty związane z obsługą
serwisową, ogumieniem czy opłatami
drogowymi.
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W poszukiwaniu drobnych oszczędności: wykończenie zabudowy listwami o zaokrąglonych
kształtach nie tylko poprawia estetykę nadwozia, ale również przyczynia się do niewielkiego
obniżenia oporu aerodynamicznego

Kierujący się rentownością menedżerowie flotowi doskonale rozumieją, że
wszelkie pieniądze zaoszczędzone na
kosztach paliwa zwiększają ich zyski. Tym
samym nowe cechy konstrukcyjne naczep
związane z poprawą ich właściwości
aerodynamicznych i obniżeniem masy
własnej stanowią najistotniejszy aspekt
rozwoju konstrukcji naczep – zwłaszcza
tych z nadwoziem o sztywnej konstrukcji, czyli furgonowych, izotermicznych
i chłodniczych. Ponadto nowe technologie, takie jak telematyczne systemy zarządzania flotą, lokalizacja pojazdów
dzięki systemom GPS i dwukierunkowo
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Właściwy dobór paneli, z których budowane
jest nadwozie furgonowe czy izotermiczne,
determinuje własności izolacyjne zabudowy,
jej masę i trwałość, a w chłodniach wpływa
na zużycie paliwa przez agregat chłodniczy

przekazywane w czasie rzeczywistym informacje logistyczne, tworzą nowe otoczenie biznesowe, za sprawą którego producenci naczep znajdują się pod presją,
aby przewartościować od dawna produkowane konstrukcje i w nowym świetle
sprawdzić, w jaki sposób ich naczepy
będą używane w przyszłości.
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W poszukiwaniu rentowności
Obecne wymagania branży transportowej i istniejące uwarunkowania
prawne tworzą otoczenie, w którym to
działania na rzecz podnoszenia efektywności zestawów drogowych poprzez
optymalizację konstrukcji naczep wydają
się mieć największe szanse powodzenia.
Efektem oczekiwanym jest realne uzyskanie przez przewoźników odczuwalnych
korzyści ekonomicznych w stosunkowo
krótkim czasie i przy akceptowalnych
kosztach. Tak obiecujące propozycje, jak
ciężarówki z wydłużonymi kabinami o niskim oporze aerodynamicznym czy napęd elektryczny, muszą jeszcze, mówiąc
obrazowo, poczekać na zielone światło.
Najwięksi producenci naczep koncentrują się na kluczowych obszarach,
w których wszelkie udoskonalenia mogą
być osiągnięte w szybki i łatwy sposób.
Jest to proces długotrwały, kosztowny
i wymagający zaangażowania wielu stron
(producentów finalnych, dostawców komponentów, instytucji typowo badawczych itp.), bezwzględnie wymagający innowacyjnego myślenia, projektowania,
budowy, testowania i ciągłego udoskonalania. Efektem jest naczepa nowej ge-

Kluczem do maksymalnej rentowności i minimalnych kosztów eksploatacyjnych jest staranne zaprojektowanie naczepy pod kątem realizowanych zadań, a następnie eksploatacja
pojazdu zgodnie z przeznaczeniem; zastosowanie determinuje zarówno warianty wykończenia wnętrza (patrz zdjęcia), jak i zastosowane wyposażenie dodatkowe

neracji – o ile można tak mówić, mając
na uwadze jednak ewolucyjny charakter
zmian – znacznie lepsza od dzisiejszych
produktów. W pewnym sensie producenci
naczep muszą w sposób ciągły realizować misję, jaką jest zapewnienie sprzętu,
który pomaga ich klientom w osiągnięciu
jak największego sukcesu w dzisiejszym
nieustannie zmieniającym się środowisku
operacyjnym. Obejmuje to poszukiwanie
sposobów ciągłego zwiększania niezawodności, wydajności i trwałości przy jednoczesnym zapewnieniu najniższego całkowitego kosztu własności i użytkowania.
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Potrzeby klientów priorytetem
Czołowi producenci naczep zawsze
podkreślają to, że projektując swoje produkty, chcą odpowiadać na konkretne
potrzeby klientów, dlatego wprowadzanie nowych rozwiązań i ewolucja konstrukcji w celu uwzględnienia obecnych
preferencji klientów i zmieniających się
technologii nie jest dla nich niczym nowym. Z kolei wiele wprowadzanych zmian
prawnych (np. w zakresie ograniczania
wpływu procesu produkcji i eksploatacji
produktów finalnych na efekt cieplar-
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Wiele konstrukcji naczep izotermicznych czy furgonowych
należy uznać za bardzo wydajne, choć nie wyposażono ich
w zasadzie w jakiekolwiek urządzenia, które poprawiałyby
właściwości aerodynamiczne

niany) wymaga zastosowania nowego
oprzyrządowania, modyfikacji stosowanych materiałów lub procesów technologicznych. Ich wdrożenie może być zarówno drogie, jak i czasochłonne, dlatego
producenci zazwyczaj bardzo racjonalnie podchodzą do tych nowych uwarunkowań otoczenia prawnego.
Regulacje dotyczące ograniczania zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych są głównym i bardzo dobrze nagłośnionym nurtem działania, ale również
inne przepisy prawne aktywnie kształtują
wysiłki badawcze i rozwojowe przemysłu. Doskonałym przykładem jest dyskutowany przez lata problem dopuszczenia dłuższych i cięższych zestawów na
drogi europejskie. Dopuszczenie takich
kombinacji jest spełnieniem oczekiwań
klientów, a na rozwiązania tego typu
producenci byli od dawna przygotowani. Można również wspomnieć o prze-
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pisach, które wymusiły eliminację użycia
niektórych środków do spieniania poliuretanu wykorzystywanego w panelach
izolacyjnych chłodni i furgonów, w szczególności wodorofluorowęglowodorów.
Podobnie została rozwiązana kwestia stosowania czynników chłodniczych o bardzo dużym potencjale tworzenia efektu
cieplarnianego.

Zintegrowana aerodynamika
Ponieważ ekonomika paliwowa stała
się priorytetem, to najbardziej odczuwalne
w budżecie firmy było mniejsze zużycie
paliwa przez ciągniki siodłowe. Jeszcze
5–6 lat temu naczepy pod względem
możliwości poprawy wydajności aerodynamicznej pozostawały w tyle w stosunku do ciągników. Czołowi dostawcy
wyposażenia dodatkowego dość szybko
wykorzystali powstającą lukę w ofercie
produktowej producentów finalnych i wypełnili tak powstałą niszę, oferując dodatkowe urządzenia aerodynamiczne.
Rozwiązania takie jak boczne osłony
aerodynamiczne, owiewki montowane
na ścianie przedniej czy składane spoj-

| TRANSPORT |

Przykładem prostych, ale niezwykle skutecznych rozwiązań
wpływających na obniżenie oporów aerodynamicznych zestawu są np. spoilery boczne – na zdjęciach widać, że można w nie wyposażyć zarówno naczepę, jak i ciągnik, dodatkowym atutem jest spoiler stabilizujący przepływ powietrza
pod naczepą (zdjęcie u góry); jeśli połączyć te rozwiązania
z innymi możliwościami oszczędzania paliwa, np. oponami
o niskim oporze toczenia czy podnoszonymi osiami, to okazuje się, że korzyści są wyraźnie odczuwalne

lery tylne, nie ograniczając pojemności
ładunkowej i w nieznacznym zakresie
zwiększając masę własną, w zauważalny
sposób wpływają na obniżenie oporów
aerodynamicznych zestawu.
Po pojawieniu się na rynku dodatkowych rozwiązań na odpowiedź producentów naczep nie trzeba było długo
czekać: obecnie większość z nich reprezentuje zintegrowane podejście do problemu poprawy własności aerodynamicznych i może zaproponować rozwiązania
fabryczne. Ponieważ coraz częściej europejscy decydenci przywołują temat
ustanowienia norm w zakresie ekonomiki paliwowej i dopuszczalnej emisji
dwutlenku węgla w odniesieniu do ciężkich środków transportu, naczepa staje
się tym samym bardzo istotnym składnikiem wpływającym na ogólny bilans
spalania i emisji zestawu drogowego.
W przypadku transportu specjalistycznego, w którym muszą być użyte
naczepy typu furgon, chłodnia czy izoterma, ok. 60% realizowanych zadań to
takie, w których konieczne jest wykorzystanie maksymalnej ładowności pojazdu. Pozostałe 40% to przewozy wy-

magające maksymalnej objętości ładowni
lub przewozy ładunków częściowych.
Tym samym istotna staje się równoczesna optymalizacja masy naczepy przy
jednoczesnym zwiększeniu jej wytrzymałości i odporności na zużycie eksploatacyjne. Nie mniej istotnym zagadnieniem
jest stałe podnoszenie bezpieczeństwa –
dotyczy to zarówno ochrony innych użytkowników dróg (boczne osłony przeciwwjazdowe, progamy stabilizacji jazdy),
jak i samego kierowcy (bezpieczeństwo
i ergonomia obsługi) oraz ładunku (systemy mocowania).
Mówiąc o optymalizacji aerodynamicznej naczep, zauważamy różnorodność stosowanych rozwiązań. Wiele konstrukcji należy obiektywnie uznać za
bardzo wydajne, choć nie wyposażono
ich w zasadzie w jakiekolwiek urządzenia (osprzęt dodatkowy), które poprawiałyby właściwości aerodynamiczne.
Pod tym względem istnieje wciąż duży
rynkowy potencjał innowacji. Wyzwaniem dla producentów naczep i dostawców komponentów jest określenie, co
można i należy zrobić w oparciu o specyficzne wymagania operacyjne flot.
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Konieczna jest akceptacja użytkowników zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym oraz uwzględnienie prostej zależności: rozwiązanie,
które sprawdza się doskonale w jednej
flocie, może okazać się całkowicie bezużyteczne w innej. Ilustrującym tę zależność przykładem może być montaż
bocznych osłon aerodynamicznych na
naczepie, dzięki którym możliwe jest
zmniejszenie zużycia paliwa przez zestaw o 5–7%. Zmniejszenie spalania zostało jednak wyznaczone w warunkach
testowych, czyli np. podczas jazdy ze stałą
prędkością wynoszącą np. 85–89 km/h.
W rzeczywistej eksploatacji korzyści paliwowe mogą być o wiele niższe, ponieważ średnia prędkość przejazdu jest zazwyczaj niższa. Konieczna zatem staje się
indywidualna kalkulacja opłacalności danego rozwiązania. Wiele flot nie skorzysta z zalet, jakie niosą ze sobą pakiety
aerodynamiczne, gdyż głównym obszarem ich działania są np. przewozy regionalne na relatywnie niewielkich odległościach lub specyfika realizowanych
zadań nie pozwala na zamontowanie takiego wyposażenia na pojeździe.
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Staranne wykończenie tyłu naczepy i umieszczenie
na krawędziach niewielkich spoilerów poprawia
przepływ powietrza – te w sumie niewielkie zmiany
to dla przewoźnika korzyści dostępne od ręki i to przy
akceptowalnych nakładach finansowych

Jeśli określone rozwiązanie może
przynieść korzyści ekonomiczne
dzięki obniżeniu zużycia paliwa,
to do jego szerokiego zastosowania
konieczna jest akceptacja użytkowników – zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym
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W poszukiwaniu kompromisu
Optymalizacja aerodynamiczna naczepy furgonowej czy izotermicznej jest
zadaniem dość złożonym i w niektórych
przypadkach w całkowitym bilansie nakładów i korzyści może być nieopłacalna. Urządzenia dodatkowe podnoszą
masę własną pojazdu, ich zakup i instalacja wiąże się z dodatkowymi kosztami,
pojawiają się też dodatkowe czynności
obsługowe.
Najpierw flota musi określić podstawowe informacje, takie jak średnia prędkość i długość przejazdu. Od tego momentu prosta matematyka określa, czy
i kiedy korzyści z tych urządzeń kiedykolwiek się zmaterializują. Jednak wprowadzone przez producenta elementy poprawiające właściwości aerodynamiczne
związane integralnie z konstrukcją samej naczepy bez znacznego podnoszenia
masy własnej lub kosztów pojazdu może
przynieść korzyści każdemu. Główne
czynniki i ograniczenia w tym zakresie
wynikają z potrzeb i preferencji klientów.
Naczepy są projektowane tak, aby transportować ładunek tak skutecznie, jak to
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Śledzenie naczep i ładunków to dwa obecnie najważniejsze kierunki działań, dzięki
którym naczepy stają się „inteligentniejsze”, co zapewnia zwiększenie rentowności
firmy transportowej i poprawę bezpieczeństwa w procesie transportu; powoli systemy telematyczne naczep stają się w pełni zintegrowane z telematyką ciągnika,
co rozszerza możliwości zarządzania flot, zarówno w aspekcie technicznym (diagnostyka), eksploatacyjnym (monitoring stylu jazdy kierowców), jak i logistycznym

tylko możliwe. Odejście od obecnego zoptymalizowanego projektu mogłoby doprowadzić do zmniejszenia pojemności
ładunkowej, podniesienia masy własnej
lub wymagałoby zmian w przepisach.
Dążąc do uzyskania najniższego oporu
aerodynamicznego, należy jednocześnie
utrzymać wymaganą (oczekiwaną przez
klientów) pojemność ładunkową. Przykładem prostych, a niezwykle skutecznych
rozwiązań, są np. zaokrąglone słupki narożne i krawędzie ściany czołowej czy
łagodne przejścia między płaszczyznami.
Jeśli połączyć te rozwiązania z innymi
możliwościami oszczędzania paliwa, np.
oponami o niskim oporze toczenia czy
podnoszonymi osiami, to okazuje się, że
korzyści stają się dostępne od ręki i to
przy akceptowalnych nakładach finansowych. Większość tego typu rozwiązań
to już elementy standardowego/fabrycznego wyposażenia naczep.

siejsza standardowa naczepa chłodnicza
czy furgonowa jest o kilkaset kilogramów
lżejsza niż konstrukcje wyprodukowane
zaledwie 10 lat temu. Pojazdy te są w dodatku mocniejsze i bardziej trwałe. Stało
się tak w dużej mierze dzięki wprowadzeniu zaawansowanych stali o podwyższonej wytrzymałości, a tam gdzie ze
względów wytrzymałościowych i trwałościowych było to możliwe stopów aluminium oraz materiałów kompozytowych
w różnych obszarach niestrukturalnych.
Redukcja masy pojazdu ma natychmiastowy wpływ na ekonomikę paliwową.
Obniżenie masy własnej naczepy zmniej-

Niekończąca się walka
o ładowność
Floty naciskają na producentów pojazdów, aby obniżyć koszty paliwa, eksploatacji i konserwacji, jednocześnie poszukując zwiększonej wydajności dzięki
większej ładowności. Walka o pozbycie
się każdego zbędnego kilograma z konstrukcji naczepy toczy się od dawna. Dzi-
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sza opór i oszczędza paliwo za każdym
razem, każdego dnia, niezależnie czy
pojazd jest pusty czy załadowany. Jednak „zwykłe” użycie lekkich materiałów
do budowy naczep nie działa. Jeśli naczepa będzie zbyt lekka w odniesieniu
do warunków eksploatacji, to przedwcześnie może dojść do istotnego uszkodzenia elementów strukturalnych (np.
pęknięcia ramy) i tym samym skrócenia
trwałości. Kluczem jest staranne zaprojektowanie naczepy pod kątem realizowanych zadań (to obowiązek producenta),
a następnie eksploatacja pojazdu zgod-

Naczepa przyszłości
może bardzo różnić się
od współcześnie stosowanych rozwiązań:
obniżany tył pojazdu,
składane spoilery,
odzysk energii hamowania i do tego niska
masa własna
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nie z przeznaczeniem (to obowiązek przewoźnika). Problem polega na tym, że
„oszczędzanie” na masie pustej naczepy
i równocześnie jej odpowiednie dostosowanie do ciężkich ładunków mogą wykluczać się wzajemnie. Tu najważniejsza
jest współpraca producentów (ich handlowców) z klientami – należy w pełni
zrozumieć specyfikę realizowanych usług
usługi przed zaleceniem optymalnej kombinacji łączącej masę własną i wytrzymałość pojazdu. Pod tym względem możliwości są bardzo szerokie.
Producenci starają się robić wszystko,
co możliwe, aby zmniejszyć masę własną
naczepy: od ulepszeń materiału do przeprojektowania produkcji – są to liczne
kompromisy. Wysiłki te kosztują, a wielu
klientów nie jest w stanie wiarygodnie
obliczyć zysków wynikających z redukcji masy, więc często nie chcą płacić za
usprawnienia, których nie są w stanie
określić ilościowo. Aby skutecznie pracować z takimi flotami i oferować najszerszy zakres możliwych rozwiązań w zakresie redukcji masy, wielu producentów
oferuje „lekkie” warianty konstrukcyjne
i dodatkowe opcje wyposażenia. W wersji

podstawowej pojazd stanowi dobrze zbilansowaną konstrukcję pod względem
wykorzystania stali o podwyższonej wytrzymałości, stopów aluminium czy elementów kompozytowych oraz oczekiwanej trwałości i kosztu.

Telematyka i lokalizacja położenia
Nowym elementem jest konstrukcyjna integracja systemów telematycznych i lokalizacyjnych. Dla flot korzyści
wydają się ogromne. Standardowa obecność w naczepach chłodniach czy furgonach modułów odpowiadających za
transmisję danych wymaganych przez
systemy monitorujące flotę i stan ładunku
w zasadzie nie powinna już dziwić. Rozwój technologii powoduje, że urządzenia te stają się coraz bardziej przystępne
cenowo, a jednocześnie pojawiają się nowe
kierunki rozwoju, takie jak np. integracja systemów transmisji i zarządzania danymi pochodzącymi z ciągnika, naczepy
i agregatu chłodniczego. Rozpowszechnienie internetu rzeczy (Internet of Things)
pozwoli flotom na zapewnienie sobie logistycznej przejrzystości i wpłynie na

reklama

wszystkie aspekty ich działalności, co
było nie do pomyślenia jeszcze kilka lat
temu. Śledzenie naczep i ładunków to
tylko dwa (choć najważniejsze) kierunki
działań, dzięki którym naczepy stają się
„inteligentniejsze”, co zapewnia ich użytkownikom większy zwrot z inwestycji –
oprócz aspektów związanych z poprawą
bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa w procesie transportu.
W niedalekiej przyszłości „inteligentne” systemy naczep zostaną w pełni
zintegrowane z ciągnikiem, aby zapewnić ulepszone rozwiązania telematyczne
w zakresie zarządzania flotą. Pojazdy
będą powszechnie (bo proces ten już
trwa) wyposażone w czujniki do samokontroli, możliwa będzie zdalna diagnostyka predykcyjna. Operator floty uzyska
dodatkowe dane pozwalające na lepszą
kontrolę działań kierowcy i stanu ładunku. W efekcie nastąpi poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzrośnie
rentowność przewoźników oraz zmaleją ich straty związane np. z kradzieżą
ładunku.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Bohater
testu: Renault D
16 MED P4×2 240
z zabudową chłodniczą
firmy Tramp

D jak dystrybucyjna
chłodnia Renault

Dariusz Piernikarski

Przy opracowywaniu
dystrybucyjnej gamy
Renault D priorytetem
była szeroko rozumiana
produktywność wyrażająca
się m.in. w niskim zużyciu
paliwa i niskich kosztach
obsługowych. Czy cel ten
udało się zrealizować,
mogliśmy się przekonać,
testując model D 16 MED
P4×2 240 z zabudową
chłodniczą.

enault Trucks, wprowadzając na
rynek pojazdy nowej gamy D,
konsekwentnie realizowało założenie mówiące o tym, że samochód
ciężarowy ma być idealnym narzędziem
do pracy, zapewniającym optymalne połączenie takich własności użytkowych,
jak manewrowość, mobilność, trwałość
czy odpowiednie dostosowanie do realizowanego zadania transportowego. Nowoczesna ciężarówka operująca przede
wszystkim w warunkach miejskich powinna również korzystnie wpisywać się
w otoczenie, w którym działa, a więc
musi być bezpieczna i ekologiczna.
Dzięki uprzejmości Renault Trucks
Polska mieliśmy możliwość nieco bliżej
poznać samochód Renault D 16 MED
P4×2 240 z zabudową chłodniczą wyko-
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naną przez firmę Tramp Nadwozia z Zabrza. W chłodni zamontowano agregat
Carrier Supra 850 S, samochód miał również tylny podest załadowczy Dhollandia DH-LM.20 o nośności 1500 kg.

Renault dystrybucją stoi
Podstawę oferty dystrybucyjnej Renault Trucks stanowią samochody gamy D: z kabiną o szerokości 2,0 m, z kabiną 2,1 m lub D Wide (2,3 m) oraz
z niskowejściową kabiną D Access. Kabiny te, w zależności od wersji, występują jako dzienne krótkie (Day Cab),
dzienne (Global Cab), sypialne (Night &
Day Cab) lub sypialne z podwyższonym
dachem (Sleeper Cab). Jest również kabina załogowa (Crew Cab). Mamy za-
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Kabina jest zaaranżowana dość spartańsko, jednak nie brakuje
schowków, a jakość
montażu nie budzi
zastrzeżeń

Na tablicy wskaźników
jest prosty, monochromatyczny wyświetlacz
– wszystkie niezbędne
informacje są dobrze
czytelne
W centralnym punkcie deski rozdzielczej
zgrupowano większość przełączników,
na konsoli umieszczono dźwignię zmiany
biegów i hamulca postojowego

tem sześć różnych modeli samochodów
dystrybucyjnych o dopuszczalnej masie
całkowitej od 2,6 t do 26 t.
Ciężarówki Renault gamy D to pojazdy przygotowane do realizacji typowych zadań dystrybucyjnych. W segmencie od 10 t do 18 t dmc. dobrze
powinny się sprawdzać modele Renault
D z kabiną o szerokości 2,1 m. Opracowano je tak, aby można je było przystosować do realizacji niemal każdego zadania transportowego. Samochody są
oferowane z różnymi silnikami, rozstawami osi i nadwoziami – także w opcji
montażu fabrycznego. Renault D z kabiną 2,1 m występuje również w wersji
z napędem na wszystkie koła.
Model D Wide przeznaczony jest do
działania w ciężkiej dystrybucji – występuje w wersjach od 18 t do 26 t dmc.,

w konfiguracjach 2- lub 3-osiowych
(4×2/6×2), jako podwozie pod zabudowę lub lekki ciągnik siodłowy. Pojazd
ten lokuje się w czołówce rynkowej pod
względem ładowności, ma także bardzo
komfortową kabinę – jest w niej o 35%
ciszej niż w kabinie poprzednika, czyli
Renault Midlum. Ofertę dystrybucyjną
Renault zamyka model D Access, którego
najważniejszą cechą charakterystyczną
jest niskowejściowa kabina z pojedynczym stopniem i płaską podłogą we wnętrzu. Samochód ten z pewnością idealnie sprawdzi się jako nośnik zabudów
komunalnych.
Gama D napędzana jest przez silniki
Euro VI – DTI 5 oraz DTI 8. Mniejsze,
4-cylindrowe silniki DTI 5 o pojemności
skokowej 5,1 dm3 dostępne są w regulacjach na moce 210 oraz 240 KM (154,
177 kW), maksymalne momenty obrotowe to odpowiednio 800 i 900 Nm.
Z kolei 6-cylindrowe silniki DTI 8 o pojemności skokowej 7,7 dm3 dostępne są
w wersjach o mocach 250, 280 i 320 KM

(184, 206 i 235 kW), momenty obrotowe to odpowiednio 950, 1050 i 1200 Nm.
Renault gamy D, zależnie od wartości
maksymalnego momentu obrotowego silnika, można wyposażyć w jedną z 3 wersji manualnej skrzyni biegów (6- lub 9-biegowej) lub w któryś z 2 wariantów
skrzyni zautomatyzowanej Optitronic
(6 biegów), a w bardziej wymagających
zastosowaniach (modele D Wide) można
wykorzystać skrzynię zautomatyzowaną
Optidriver (12 przełożeń). D Access wyposażane jest w automatyczną skrzynię
Allison 2500/3200.

Dystrybucyjna chłodnia D
Testowany przez nas samochód to
Renault D 16 MED P4×2 o dmc. 16 t.
Masa własna pojazdu skompletowanego
wynosiła 4975 kg, zatem samochód miał
ładowność 11 025 kg. Daje to jednostkowy wskaźnik ładowności wynoszący
69%, co w tej klasie jest wielkością więcej niż zadowalającą.
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Tylny podest załadowczy
(Dhollandia o nośności 1500 kg)
– w dystrybucji wyposażenie
konieczne

Wnętrze chłodni wyposażono
w podwójny rząd listew do zaczepienia drążków mocujących, są też
aluminiowe listwy ochronne

Ciężarówkę napędzał 4-cylindrowy
silnik DTI 5 o mocy maksymalnej 176 kW
(240 KM) rozwijanej przy 2200 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy wynosił
900 Nm i był osiągalny w przedziale
1200–1600 obr/min. Takie zestrojenie
charakterystyki prędkościowej silnika
sugeruje, że można dość śmiało wykorzystywać wyższe prędkości obrotowe
silnika, zwłaszcza że dysponuje on wystarczająco wysokimi osiągami.
Silnik przekazywał napęd na 6-biegową manualną skrzynię ZF 6S 1000 TO
o rozpiętości przełożeń 6,72–0,77, w której zmiany biegów wspomagał układ
Servoshift. Przełożenie tylnego mostu wynosiło 3,58. Fakt, że zastosowano skrzynię manualną z nadbiegiem o stosunkowo dużej rozpiętości przełożeń, wynika
z dążenia do uzyskania optymalnego dopasowania układu przeniesienia napędu do warunków eksploatacji – wysokie
przełożenia na niskich biegach ułatwiały dynamiczne ruszanie z miejsca i rozpędzanie, z kolei nadbieg pozwalał na
zmniejszenie zużycia paliwa podczas jazdy z wyższymi prędkościami. Płaska charakterystyka przebiegu momentu w zakresie 1200–1600 obr/min ułatwiała
jazdę na wyższych biegach – wzrost oporów ruchu (objawiający się spadkiem
prędkości jazdy) nie zmuszał do natychmiastowego sięgania do drążka zmiany
biegów w celu redukcji przełożenia. Niestety, nie można powiedzieć, że zmiana

biegów następowała w idealnie płynny
sposób – żargonowo mówiąc, skrzynia
nieco „haczyła” i trzeba było dość precyzyjnie prowadzić drążek w kierunku
wybranego biegu.
Jeżdżąc 16-tonową ciężarówką, będziemy oczywiście sięgać do dźwigni
hamulca silnikowego – testowane Renault D 16 MED miało jednostopniowy
hamulec wydechowy o mocy 80 kW przy
2800 obr/min. Można było go aktywować w trybie automatycznym po włączeniu przycisku na desce rozdzielczej lub
dźwignią umieszczoną po lewej stronie
kierownicy. Pochwała też za hamulec –
jeśli nie rozpoczęliśmy zwalniania przy
drastycznie niskiej prędkości obrotowej
silnika, to zwalniacz skutecznie pozwalał na wytracenie prędkości.
Zawieszenie mechaniczne z przodu
(oś przednia o nośności 5,8 t), pneumatyczne z tyłu (nośność osi 10,9 t) – zatem
konfiguracja typowa. Trzeba przyznać,
że chociaż jazda odbywała się bez ładunku, to drgania generowane przez drogę
w niewielkim stopniu pogarszały komfort podróży. Układ kierowniczy wyposażono w przekładnię ze wspomaganiem
hydraulicznym o zmiennym przełożeniu.
Jest to bardzo czuły układ – ułatwiający
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manewrowanie w mieście, ale na trasie
pozamiejskiej podczas jazdy z prędkością 80–90 km/h moim zdaniem reakcja
wymuszona zarówno nierównościami
drogi, jak i działaniami kierowcy była
zbyt dynamiczna.
Rozmiary pojazdu (całkowita długość
9,74 m) wymuszały dość spory promień
zawracania – w dokumentacji czytamy,
że jest to 9,55 m (między krawężnikami
8,89 m). Jednakże manewrowanie samochodem nie sprawiało specjalnie większych problemów – w znaczny sposób pomagały w tym dobrze zaprojektowana
geometria kabiny, słupków i okien oraz
spore, dobrze rozmieszczone lusterka.

Elektronicznie poprawnie
Renault D miało podstawowe systemy wspomagające bezpieczeństwo
aktywne – wymieńmy ogólnie znane
skróty: EBS, ABS, ASR, DTC (kontrola
momentu obrotowego podczas zwalniania) oraz ESC (kontrola stabilności i zapobieganie przewróceniu). Na pokładzie
był również system wspomagający hamowanie awaryjne (AFU) – na szczęście
nie było okazji, aby sprawdzić jego skuteczność.
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Agregat chłodniczy Carrier Supra 850 S plus spoiler aerodynamiczny na dachu kabiny równa się dobra wydajność
chłodnicza i mniejsze opory aerodynamiczne

Samochód miał też system ostrzegania o przekroczeniu linii pasa ruchu
LDWS, sygnalizujący akustycznie najechanie na linie ograniczające bez włączonego kierunkowskazu. Nie jestem pewien, czy działaniem zamierzonym przez
konstruktorów Renault Trucks było bardzo nieprzyjemne, wręcz przeraźliwe
brzęczenie, z jakim odzywał się sygnał
ostrzegawczy. Przy jego pierwszym pojawieniu się miałem wrażenie, że właśnie doszło do zwarcia i spalenia głośnika.
Trochę dziwi też to, że nie udało się rozmieścić dwóch głośniczków – po lewej
i prawej stronie kabiny. Bardzo pomocne za to jest aktywowane przyciskiem
wspomaganie ruszania pod górę – dzięki
temu nie musimy bać się, że samochód
stoczy się na stojący za nim w korku
inny pojazd.
Kierownica wielofunkcyjna wyposażona była co prawda w dwa przyciski pozwalające na obsługę tempomatu, jednak
zupełnie nieergonomiczne było umieszczenie przycisku aktywującego nie na
kierownicy, a na desce rozdzielczej.

Subiektywnie w kabinie
Wnętrze kabiny przygotowano z myślą o jak największym komforcie kierowcy. Na desce rozdzielczej w zasięgu
ręki zintegrowano wszystkie funkcje
kontrolne, w kieszeniach DIN był radioodtwarzacz i radio CB, na lekko wystającej konsoli znalazła się dźwignia
zmiany biegów i hamulca postojowego.
Nad szybą jest wiele schowków. Zrezygnowano jednak z wyrafinowanej stylistyki – wszystko jest utrzymane w szarej
tonacji, jakość zastosowanych materiałów i plastików nie zachwyca. Jedyny ciekawy akcent to czerwone pasy bezpie-

czeństwa. Trzeba jednak przyznać, że
jakość montażu była dobra – nie był to
zupełnie nowy samochód, a w kabinie nie
były słyszalne żadne trzaski generowane przez źle spasowane czy obluzowane
elementy zabudowy wnętrza.
Pneumatyczny fotel kierowcy typu
Confort zapewnia bardzo dobry komfort
jazdy (wiele opcji regulacji), położenie
kierownicy można wyregulować w dwóch
płaszczyznach – zatem nie ma problemów
z zajęciem optymalnej pozycji za kierownicą. Podłokietnik po prawej stronie
ma regulowaną długość – przy pełnym
wysunięciu jednak nieznacznie utrudniał
zmienianie biegów. Pochwała za gniazdo
USB oraz uchwyt do mocowania smartfona, aby wygodnie móc odczytać na jego
ekranie np. mapę.
Dużym plusem jest umieszczony
między fotelami na tunelu silnika pokaźny wielofunkcyjny schowek, w którego wnętrzu mieści się sporo drobiazgów, a pokrywa po zamknięciu może
pełnić rolę stolika. Sam tunel niezbyt
przeszkadza w przechodzeniu z miejsca
na miejsce. Mimo że silnik znajduje się
pod kabiną, udało się uzyskać niskie
wejście: wysokość pierwszego stopnia
to ok. 420 mm. Duży kąt otwarcia drzwi
– 70° i uchwyty rozmieszczone w dobrych miejscach ułatwiają wsiadanie.

Chłodnia na podwoziu
Na podwoziu samochodu Renault D
16 MED P4×2 240 znajdowała się zabudowa chłodnicza przygotowana przez
firmę Tramp. Ponieważ rozstaw osi pojazdu wynosił 5300 mm, a zwis tylny był
całkiem spory – 3115 mm, pozwalało to
na montaż zabudowy o długości 7500 mm.
Przy szerokości zewnętrznej wynoszącej

2600 mm (chłodnia) i wysokości (wewnętrznej) 2300 mm uzyskujemy ładownię o orientacyjnej objętości 44 m3.
Zabudowa to konstrukcja samonośna,
klejona z płyt warstwowych typu sandwich, izolowanych pianką poliuretanową
(bez mostków cieplnych), z poszyciem
z laminatu poliestrowo-szklanego z żelkotem. Nadwozie uzyskało certyfikat ATP
i jak podaje producent, współczynnik
przenikania K nie przekracza wartości
0,4 W/m2K. Na dole znajdował się wewnętrzny kątownik przypodłogowy, a na
ścianach bocznych umieszczono 2 rzędy
listew do mocowania drążków lub pasów.
Zamontowany na ścianie przedniej
agregat chłodniczy Carrier Supra 850-S ma
wydajność chłodzenia wynoszącą 7800 W
(0°C/30°C) i 5125 W (–20°C/+30°C). Jego
wydajność wentylacyjna to 2500 m3/h.
Parametry te w zupełności wystarczają
do zapewnienia właściwych warunków
przewozu ładunków w temperaturach
kontrolowanych.
Załadunek ułatwiała winda Dhollandia DH-LM 20 o nośności 1500 kg, z podestem aluminiowym 1800 mm, zamykana za dwuskrzydłowymi drzwiami.

Podsumowując
Renault D 16 MED P4×2 240 to interesujący samochód, o możliwościach
pozwalających na wydajne i ekonomiczne realizowanie zadań dystrybucyjnych.
Kombinacja utworzona przez 4-cylindrowy silnik o mocy 240 KM współpracujący z 6-biegową skrzynią manualną
i przekładnią główną o przełożeniu 3,58
pozwala na płynne poruszanie się w mieście i ekonomiczną jazdę na drogach pozamiejskich.
Bez wątpienia atutem przemawiającym za tym modelem jest bardzo sprawnie działająca organizacja Volvo Group
Trucks dysponująca licznymi punktami
serwisowymi na terenie całej Polski i szeroką ofertą wsparcia okołoproduktowego
w zakresie finansowania, kontraktów
obsługowo-naprawczych czy oferty części zamiennych.

Zdjęcia © D. Piernikarski
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Naczepy
z ruchomą
podłogą

Dariusz Piernikarski

Na rynku pojawiają się nowe warianty
naczep z ruchomą podłogą, doskonalone
jest ich wyposażenie – to odpowiedź
na rosnące zainteresowanie
użytkowników tymi pojazdami.
Przeznaczona
do zastosowań
typowo rolniczych całkowicie aluminiowa naczepa z ruchomą
podłogą STAS
Agrostar
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ierwsze pojazdy z rozładunkiem
poziomym wykorzystujące systemy ruchomej podłogi powstały
niemal 40 lat temu w USA (Keith Foster).
Ruchome podłogi zostały po raz pierwszy zastosowane w pojazdach rolniczych.
Były to poprzeczne podłogi lamelowe
(płytkowe), które przesuwały obornik
na tylny siekacz. Taką zasadę działania
zastosowano potem w pojazdach do transportu śmieci, wprowadzając stalowe
płyty tworzące podłogę w dużych stalowych muldach. Obecnie naczepy z ruchomą podłogą (moving-floor) wykorzystywane są w rolnictwie (transport
płodów rolnych, obornika), sektorze komunalnym (zbiórka odpadów), drzewnym i energetycznym (pelety, trociny,
odpadki drzewne) czy wreszcie w transporcie ładunków ogólnego przeznaczenia, także na paletach.

Zasada działania
Podłogę naczepy tworzy do 24 wzdłużnie ułożonych desek z profili aluminiowych lub stalowych, które mają możliwość wzdłużnego przemieszczania się
o ok. 200 mm w kierunku tyłu pojazdu
– przesunięcie realizowane jest przez
siłowniki hydrauliczne. Następnie co drugi lub trzeci pasek jest cofany do pierwotnej pozycji. Potem cofane są kolejne
deski. Ruch powrotny typowo realizowany jest w dwóch pociągnięciach – deski przemieszczają się względem siebie
o połowę długości. Jeśli ruch desek podłogi odbywa się w kierunku tyłu naczepy – powoduje to rozładowanie, jeśli
odwrotnie – w kierunku przedniej ściany, można w ten sposób przemieszczać
w głąb pojazdu ładunki umieszczone
z tyłu. Jeśli jest to materiał sypki, powoduje to jego zagęszczenie – w przypadku śmieci można w ten sposób załadować do 30% więcej. Aby zwiększyć
szybkość rozładunku podczas pracy ruchomej podłogi, ładunek jest wypychany
przez płytę czołową, która w pozycji spoczynkowej znajduje się za ścianą czołową
naczepy.
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Przy największych kubaturach naczepa
z ruchomą podłogą jest wydajniejsza
niż naczepa wywrotka: jest lżejsza i bezpieczniejsza podczas rozładunku; chociaż
pełny rozładunek trwa ok. 7 min, a więc
dłużej niż w przypadku wywrotki, to przecież ruchoma podłoga przewozi do 30%
ładunku więcej

Sztandarowy produkt Knapen
Trailers – naczepy z ruchomą
podłogą z rodziny Next o masie
własnej w wyposażeniu standardowym wynoszącej 6950 kg

Na poprzeczkach znajdują się łączniki –
prowadnice, do których mocowane są
potem przesuwne deski

reklama

Obecnie stosowany napęd ruchomych desek podłogowych to przeważnie wysokociśnieniowy układ hydrauliczny pracujący z ciśnieniem roboczym od 200 do 250 bar. Do cylindrów hydraulicznych podwójnego działania mocowane są belki
poprzeczne. Na poprzeczkach znajdują się łączniki – prowadnice – w ilości zależnej od liczby desek. Przy odpowiednio dużej liczbie prowadnic ugięcie poprzeczki pod ciężarem przewożonego ładunku jest niewielkie. Do prowadnic przytwierdza
się następnie ruchome deski.
Ze względu na konieczność uzyskania jak najmniejszej
masy własnej najczęściej deski wykonywane są z profili aluminiowych. Spotykamy deski o górnej powierzchni mającej grubość 3, 6, a nawet 10 mm, a zależnie od przeznaczenia pojazdu w deskach znajdziemy różnego rodzaju perforacje czy płozy.
W systemach odpornych na przecieki (tzw. semi leak-proof)
puste w środku i połączone ze sobą ryglami deski tworzą
uszczelnienie labiryntowe. Do transportu wyjątkowo ciężkich
materiałów stosowane są deski wykonane ze stali. W całkowicie wodoszczelnych systemach ruchomej podłogi zamiast
desek na poprzecznicach stosowane są całkowicie zamknięte
płyty podłogowe z tworzywa sztucznego prowadzone na spe-

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2018 | 33

© Kraker Trailers

© Knapen Trailers

K-Force to uniwersalna naczepa
z ruchomą podłogą oferowana
na rynkach europejskich przez
holenderską firmę Kraker Trailers

W przypadku przewozu
materiałów półpłynnych na deskach podłogi rozściełana jest
folia izolacyjna

© Kraker Trailers

Podczas rozładunku w naczepach Knapen Next
opuszczana jest osłona zabezpieczająca światła
tylne przed uszkodzeniami

Ułatwieniem
rozładunku w naczepach STAS Eco-Floor o pojemności
91,5 m3 może być
hydraulicznie podnoszona do góry
cała ściana tylna
W większości przypadków ściany boczne wykonywane są z zatrzaskiwanych paneli aluminiowych; spina je połączony z ramą podwozia pas
dolny i wzmacniany poprzeczkami pas górny

cjalnych klockach ślizgowych. Napęd podłogi zabudowywany jest przed ścianą
czołową, tak aby konieczne było uszczelnianie otworów, w których umieszczone
są tłoczyska siłowników hydraulicznych.
W ponad 90% zamówień klienci decydują się na aluminiowe deski podłogowe
o grubości 6, 8 i 10 mm. Deski aluminiowe, aluminiowe z pokryciem stalowym
czy stalowe są dostępne w około 50 różnych wersjach – często ich profile dostosowywane są do szczegółowych wymagań producenta pojazdu.

Sterowanie hydrauliką odbywa się za
pomocą zdalnego sterowania kablowego
lub radiowego. Wysokie ciśnienia i natężenia przepływu stawiają wyższe wymagania w zakresie jakości oleju, filtracji
i monitorowania temperatury. Uszkodzenie układu hydraulicznego w naczepach
z ruchomą podłogą jest zwykle spowodowane niewystarczającą konserwacją.
Zwykle układy hydrauliczne ruchomych
podłóg wyposaża się w manometry do
monitorowania ciśnienia podczas pracy.
Najważniejszym ciśnieniem jest to na
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biegu jałowym: pokazuje ono, jakie straty
w systemie przeważają – czy przez zużyte
bloki ślizgowe, wygięte rury prowadzące,
uszkodzone uszczelki boczne, czy zużyte
pręty podłogowe.

Otwarta skrzynia
Ściany boczne naczep z ruchomą podłogą są wykonywane z aluminiowych
pustych profili o grubości typowo 2 mm
na zewnątrz i 3 mm wewnątrz. Przeważnie profile są montowane na zatrzaski

Podwozie aluminiowe lub stalowe
Pierwotnie naczepy z ruchomą podłogą budowano na podwoziach stalowych. Następnie zaczęto
wykorzystywać konstrukcje aluminiowe: europejscy
dostawcy zauważyli, że w Ameryce Północnej ruchoma podłoga otrzymuje aluminiową ramę pomocniczą oraz krótką stalową ramę pomocniczą, na
której mocowany jest sworzeń, a płyta ślizgowa przykręcona jest do aluminiowych poprzeczek skrzyni.
Ten sposób wykonania ramy podwozia został zaadaptowany na rynku europejskim. Masa własna
naczepy z ruchomą podłogą o pojemności 92 m3
spadła wówczas poniżej 7 t. Ultralekkie współczesne
konstrukcje naczep z ramą stalową mają masę własną
zbliżoną do 6,2 t, typowe naczepy z ramą aluminiową
mają masę własną ok. 7 t, podczas gdy konstrukcje
lekkie, w których na większą skalę stosuje się materiały kompozytowe, schodzą do wartości 5,8 t.
Wyposażenie pojazdu w drzwi boczne czy w układy wymuszonego skrętu osi nadal wymagają tradycyjnego stalowego podwozia, o ile producent nie sięgnie
po elektronicznie sterowane układy skrętu elektrohydraulicznego.

reklama

i przyspawane do dolnego kołnierza. Pasy dolne
połączone są z poprzecznymi belkami. Z kolei pasy
górne ścian bocznych to najczęściej specjalne wytłaczane profile, w których przewidziano kanał dla
rolek przegrody roboczej. Pasy górne są często dodatkowo wzmacniane, aby ograniczyć deformacje
skrzyni ładunkowej. Drzwi tylne powstają również
z profili aluminiowych, jednak w tym przypadku dla
uzyskania odpowiedniej sztywności i szczelności poszczególne deski są ze sobą spawane w sekcjach.
Cechą wspólną większości naczep z ruchomą
podłogą są obsługiwane hydraulicznie pokrycia dachowe (plandeki) i klapa tylna. Te pierwsze, aby
uniknąć czasochłonnego układania i mocowania plandeki zwijanej, ta druga pozwala kierowcy opuścić niebezpieczną strefę, gdy rozładowywany jest materiał
sypki. Obecnie coraz częściej napędy hydrauliczne wypierane są przez napędy elektryczne.
W naczepach z ruchomą podłogą stosowane są
również bardzo specjalistyczne rozwiązania techniczne. Wśród nich można wymienić np. napędzane
mechanicznie lub hydraulicznie systemy sztywnych
zamknięć dachowych, hydraulicznie otwierane klapy
tylne, pneumatycznie rolowane plandeki podłogowe
(stosowane przy transporcie materiałów o ostrych krawędziach, np. tłuczeń szklany), ruchome agregaty parowe (do czyszczenia ładowni po transporcie nawozu kurzego), zintegrowane z klapą tylną instalacje
dozowania sieczki z przenośnikiem taśmowym. Spotykane są także specjalne konstrukcje z podłogami
odprowadzającymi wodę (ciecze) i podłogami hydrofobowymi (niezwilżalnymi). Specjalne konstrukcje
naczep z ruchomą podłogą to np. naczepy z zabudową izotermiczną (chłodniczą z agregatem) lub
z podgrzewaniem ścian bocznych spalinami.
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Solidny i dojrzały produkt
Naczepa z ruchomą podłogą we wszystkich swych wariantach wyposażenia jest
obecnie produktem doskonale sprawdzonym. Można powiedzieć, że w zasadzie wszyscy ich producenci nauczyli się
już wszystkiego – nierzadko także na
własnych błędach. Dlatego walka o klienta przenosi się na usługi okołosprzedażowe, takie jak gwarancję, serwis i obsługę – identycznie jak w przypadku
standardowych naczep kurtynowych czy
chłodniczych.

Przy największych kubaturach naczepa z ruchomą podłogą jest pojazdem
bardziej wydajnym niż naczepa wywrotka. Jest lżejsza, dużo bardziej bezpieczna podczas rozładunku. Oprócz
wspomnianych zalet należy dodać, że naczepy z ruchomą podłogą są bardziej uniwersalne niż wywrotki – można w nich
bowiem przewozić również ładunki rozmieszczone na 34 europaletach. Klient ma
do dyspozycji wiele konfiguracji w zakresie np. rozmieszczenia drzwi czy klapodrzwi (także z przodu lub z boku), wyposażenia w hydraulicznie otwierany dach itp.

Decydując się na zakup naczepy z ruchomą podłogą, trzeba jednak dokładnie wiedzieć, do czego ten pojazd ma być
stosowany, od tego bowiem będą zależeć szczegóły konfiguracji. W tym przypadku robi bardzo dużą różnicę to, czy
transportowanym materiałem będzie tłuczone szkło, a w drodze powrotnej ładunki spaletyzowane, czy na przykład trociny lub odpadki różnego rodzaju – w tym
przypadku konieczne być może wyposażenie naczepy w podłogę wodoszczelną.
Nieumiejętnie konfigurując naczepę z ruchomą podłogą, można popełnić wiele
błędów, dobierając np. zbyt lekkie lub
zbyt ciężkie deski podłogowe, montując

Wśród najnowszych
rozwiązań dotyczących
podwozia warto wymienić skręcaną, a nie spawaną, ramę naczep
Kraker Trailers

© Kraker Trailers

Hydraulicznie lub elektrycznie
napędzane systemy zamykania
plandeki dachowej ułatwiają
obsługę i zwiększają bezpieczeństwo

© Kraker Trailers

W rolnictwie naczepy mogą zostać wyposażone w specjalne ogumienie ułatwiające
poruszanie się w terenie
nieutwardzonym

W specjalistycznych naczepach
z ruchomą podłogą stosowane są
systemy wymuszonego skrętu osi
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System napędu podłogi
tworzą cylindry hydrauliczne,
wsporniki poprzeczne
i zamontowane do nich
prowadnice desek

czepę wywrotkę. Jednak większe objętościowe możliwości przewozowe oznaczają, że np. dysponując 16 naczepami
z ruchomą podłogą, operator może zaoszczędzić ok. 300 tys. euro rocznie dzięki
zmniejszonej liczbie kursów i mniejszemu
zużyciu paliwa. Zatem należy jedynie
określić wartość rezydualną, obsługę
i możliwości wykorzystania.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

wzmocnienia ścian bocznych lub rezygnując z nich czy zakładając zbyt grubą
lub zbyt cienką plandekę dachową.
Na europejskim rynku naczep z ruchomą podłogą trendy wyznaczane są
przez producentów z krajów Beneluksu,
oni też mają największe udziały rynkowe w tej grupie produktowej. Wśród
liderów rynku należy wymienić takie
firmy jak Knapen Trailers, Kraker Trailers czy STAS. Oczywiście obecni są
także wielcy i nieco mniejsi producenci
z szeroko rozumianej branży naczepowej,
np. Schwarzmüller, Wielton, Fliegl, Legras, Reisch czy Bodex. Do najważniejszych producentów systemów napędowych i desek stosowanych w pojazdach
z ruchomą podłogą należy zaliczyć takie
firmy jak Cargo Floor, Hyva Floor, Keith
Walking Floor oraz Spiro Floor.
Pewną barierą hamującą penetrację
rynku naczep z ruchomą podłogą jest ich
cena, która typowo przewyższa nawet
o ok. 10 tys. euro dobrze wyposażoną naAby zmniejszyć ciężar konstrukcji,
w naczepach z ruchomą podłogą wykorzystuje się dzielone ramy podwozia
wykonywane z aluminium lub stali
o podwyższonej wytrzymałości

Summary
Producenci pojazdów wykorzystują różne systemy przesuwnych desek podłogowych
– w większości przypadków
dostawcą tych rozwiązań jest
firma Cargo Floor

Moving floor semi-trailers are used
in agriculture (transport of agricultural products, manure), municipal
sector (collection of waste), in forestry and energy sector (pellets,
sawdust, wood waste) and finally in
transport of general cargo, also on
pallets.
In case of largest volumes, a moving
floor semi-trailer is a more efficient
vehicle than a tipper. It is lighter,
much safer when unloading. In addition to the above-mentioned advantages, semi-trailers with movable
floors are more versatile than tippers
– you can also carry loads located
on 34 europallets. The customer can
choose between many configurations
regarding, for example, the arrangement of doors or flaps and doors
(also from the front or side), hydraulically opened roof, etc.
On the European market of moving
floor semi-trailers, trends are set
by producers from the Benelux countries, they also have the largest
market shares in this product group.
Among the market leaders, it is worth
to mention such companies as Knapen Trailers, Kraker Trailers, STAS.
Of course, there are other manufacturers from the broadly understood
trailer industry – e.g. Schwarzmüller,
Wielton, Fliegl, Legras, Reisch or Bodex. The most important manufacturers of drive systems and boards
used in vehicles with movable floors
include such companies as Cargo
Floor, Hyva Floor, Keith Walking
Floor and Spiro Floor.
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Wozimy kontenery
W przeliczeniu na
podstawowy rozmiar,
czyli 20-stopowy kontener
równoważny (TEU),
obecnie na świecie używa
się ok. 30 milionów
kontenerów ISO. Pierwotnie
były one transportowane
przez morskie jednostki
pływające, obecnie
przewożone są również
kołowymi środkami
transportu.

ie uwzględniając niektórych wyrafinowanych rozwiązań stosowanych na rynku europejskim,
śmiało można powiedzieć, że podwozie
do przewozu kontenerów w świecie naczep jest najbardziej prymitywnym podwoziem. Dwa wsporniki (lub więcej), dwa
boczne elementy, kilka klamer w wózkach – naczepa podkontenerowa gotowa. Nikt nie zadaje sobie trudu, aby przypisać określoną naczepę do konkretnego
ciągnika. W portach przeładunkowych
zazwyczaj jest wystarczająco dużo pojazdów przystosowanych do przewozu
kontenerów 20-, 30- czy 40-stopowych,
a duże natężenie ruchu wymusza łączenie ciągników niemalże z pierwszą z brzegu załadowaną naczepą – byle szybko ruszyć w drogę…
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Normalizacja nade wszystko
Globalnie – nie tylko na terenie Europy – obowiązują powszechnie kryteria
modułowe dotyczące wymiarów i wytrzymałości oraz standardy dotyczące właściwego mocowania kontenerów w czasie przewozu, zwłaszcza w transporcie
kołowym. Najczęściej stosowane kontenery typu ISO mają standaryzowaną
szerokość 8 stóp (2,44 m) i długość 20
lub 40 stóp (odpowiednio 6,096 m lub
12,19 m). Zdecydowanie rzadziej stosowane są kontenery o długości 30 i 45 stóp.
W obliczeniach związanych np. z określaniem powierzchni pokładów ładunkowych statków kontenerowców lub placów
przeładunkowych w portach wykorzystywana jest umowna jednostka przelicze-

| TECHNIKA |

niowa TEU (Twenty-foot Equivalent Unit),
odpowiadająca kontenerowi 20-stopowemu. Standardowe kontenery mają wysokość 8 stóp i 6 cali (2,59 m). Kontenery typu high-cube mają wysokość 9 stóp
i 6 cali (2,90 m). Masa własna pustego
kontenera 20-stopowego to ok. 2300 kg,
kontener 40-stopowy waży ok. 3900 kg.
W pierwszym przypadku ładowność maksymalna to 21,7 t przy objętości 33 m3,
w drugim to odpowiednio: 26,5 t i 67,6 m3.
Maksymalna masa brutto kontenera nie
powinna być większa niż 30 480 kg.
Oprócz znormalizowanych kontenerów wykorzystywanych w międzynarodowej wymianie towarowej w Europie
i USA spotykamy również kontenery
o wymiarach specyficznych dla danego regionu (w Europie są one zgodne z normami EN 284 oraz EN 482).
Normalizacja obejmuje również punkty mocowania. Przykładowo: dla 20-stopowego kontenera ISO (ISO 1CC20)
punkty mocowania rozstawione są w narożach prostokąta o długości 5,853 m
i szerokości 2,259 m. Mocowanie kontenerów odbywa się za pomocą obrotowych sworzni, które poprzez obrót śruby
napinającej znajdującej się na gwincie
sworznia ryglowane są w odpowiednich
zamkach we wzmocnionych częściach
dolnej ramy kontenera. Systemy mocowania na przestrzeni lat udoskonalano,
wprowadzając m.in. wersje odkładane,
teleskopowe czy opuszczane poniżej poziomu ramy.

Kontenery – podstawa
światowej wymiany handlowej
Uważa się, że pod względem wartości
globalny handel towarami przewożonymi
w kontenerach morskich stanowi około

© Wielton
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TEU to umowna jednostka przeliczeniowa
(Twenty-foot Equivalent Unit) odpowiadająca
kontenerowi 20-stopowemu

60% całego światowego handlu morskiego, który w 2017 r. wyceniono na około
12 bln dolarów. Ilość towarów przewożonych w kontenerach wzrosła z około
100 mln t w 1980 r. do około 1,7 mld t
w 2015 r., towarzyszył temu również
wzrost możliwości przewozowych flot
morskich. W latach 1980–2016 tonaż
statków przewożących kontenery wzrósł
z około 11 mln t do około 244 mln t.
W lipcu 2016 r. globalna flota kontenerowców miała zdolność przenoszenia około 20 mln standardowych kontenerów
TEU. Duńska linia żeglugowa APM-Maersk dysponująca łączną pojemnością około 3,3 mln TEU jest obecnie największą
na świecie firmą kontenerowo-spedycyjną. Na kolejnych pozycjach znajdują się
floty firm MSC, CMA, COSCO i Hapag-Lloyd.
W 2016 r. pięć największych na świecie portów do obsługi kontenerów znajdowało się w Azji. Port w Szanghaju był
najbardziej ruchliwym portem kontenerowym, obsługującym rocznie 37 mln
TEU. Pozostałe porty to Singapur, Shenzhen, Ningbo-Zhoushan oraz Hongkong.
W skali europejskiej Cypr, Portugalia, Szwecja i Norwegia to kraje, w których transport morski – tym samym kontenerowy – odgrywa ważną rolę. Niemcy,
Holandia i Belgia mają największe porty

kontenerowe służące jako punkty wymiany w UE – są to Hamburg i Bremen (Bremerhaven) w Niemczech, Rotterdam
w Holandii i Antwerpia w Belgii.

Ujednolicenie ładunków
transportu towarów w UE
Transport intermodalny jest coraz
ważniejszą częścią sektora logistycznego,
a ujednolicanie przewozów towarowych
jest warunkiem wstępnym intermodalności. „Ujednolicenie ładunku” definiowane jest jako użycie znormalizowanych jednostek ładunkowych (opakowań), które
można łatwo przenosić z jednego środka
transportu na inny bez zajmowania się
przewożonymi w nich towarami. Mówiąc
w uproszczeniu, wskaźnik ujednolicenia
(wskaźnik uniformizacji) opisuje, ile całkowitego transportu towarowego odbyło
się z wykorzystaniem kontenerów.

Naczepy podkontenerowe produkowane przez Wielton tworzą rodzinę
Container Master. Są to pojazdy przystosowane do transportu wszystkich
rodzajów kontenerów. Znajdziemy
wśród nich zarówno uniwersalne wersje sztywne, jak i odmiany z wysunięciem w części tylnej oraz rozsuwaną
centralną ramą skrzynkową (kontenery 40-stopowe) lub przesuwaną
częścią przednią (kontenery 45-stopowe). Interesującym rozwiązaniem
jest lekka rodzina naczep Container
Master Superlight SL (w wersji rozsuwanej masa własna od 4680 kg).
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© Krone

Krone ma w swoim programie produkcyjnym różne wersje podwozi Box
Liner: z łabędzią szyją i płaskie, przystosowane do transportu wyłącznie
kontenerów jednego typu (20-, 40- lub
45-stopowych), a także pojazdy uniwersalne przeznaczone do przewożenia
wszystkich typów kontenerów od 20
do 45 stóp długości (także dwóch kontenerów 20-stopowych), włączając
w to odmiany z krótkim lub długim tunelem. W sumie jest to 6 wersji z płaską ramą oraz 9 wersji z łabędzią szyją.

Główne typy standardowych jednostek ładunkowych, zwanych intermodalnymi jednostkami transportowymi
(ITU), to kontenery, nadwozia wymienne,
naczepy i przyczepy. Użycie standardowych jednostek ładunkowych ITU eliminuje konieczność przeładunku towaru,
a więc zwiększa poziom bezpieczeństwa,
redukuje straty i uszkodzenia oraz pozwala na szybszy i bardziej efektywny
transport.
Udział ujednoliconych ładunków w całkowitym transporcie towarowym znacznie wzrósł w ostatnich latach. Ten wzrost
ujednolicenia jest jednak różny w różnych rodzajach transportu. Transport kolejowy i morski (w szczególności żegluga dalekomorska, ale również żegluga
bliskiego zasięgu) ma największy udział
w ujednolicaniu przewozów towarowych
w większości państw członkowskich. Natomiast w przypadku transportu drogowego wskaźnik ujednolicenia w UE utrzymywał się w ciągu ostatnich kilku lat na
stałym poziomie nieco powyżej 6%.

Porównując transport drogowy, kolejowy, morski (transport dalekomorski i bliskiego zasięgu) oraz transport
wodny śródlądowy we wszystkich państwach członkowskich UE, zauważa się,
że żegluga dalekomorska i żegluga bliskiego zasięgu charakteryzowały się najwyższym wskaźnikiem ujednolicenia
w 16 państwach członkowskich (tylko
23 państwa członkowskie mają linię
brzegową). Transport kolejowy charakteryzował się najwyższymi wskaźnikami
ujednolicenia w 8 państwach członkowskich, a transport drogowy tylko w jednym państwie członkowskim [2]. Wskaźniki te Eurostat w swoich opracowaniach
wyznacza w odniesieniu do wykonanej
pracy przewozowej w tonokilometrach
(transport drogowy i kolejowy) lub przewiezionego tonażu (transport morski
i śródlądowy).
Co ciekawe, na terenie Unii Europejskiej maleje udział transportu drogowego na duże odległości (300 km i więcej),
w którym wykorzystywane są kontene-

ry. Przewozy w drogowym transporcie
kontenerowym w okresie od 2013 r. do
2015 r. zmniejszyły się o 5%.

Tendencje rynkowe w drogowym
transporcie kontenerowym
Biorąc pod uwagę państwa członkowskie UE, można zauważyć, że w ujęciu
ogólnym transport drogowy kontenerów
(mierzony w tonokilometrach) wzrósł w latach 2009–2015 o prawie 9% – natomiast
transport dużych kontenerów 45-stopowych zmniejszył się o prawie 25%.
W tym okresie odnotowano 89-procentowy wzrost transportu, w którym wykorzystywano jednostki ładunkowe innego
rodzaju [2]. Z kolei w okresie 2014–2015
wzrost przewozów drogowych z wykorzystaniem kontenerów wyniósł jedynie
1,1%, przy czym aż w 10 krajach członkowskich odnotowano spadek pracy przewozowej wykonanej tymi jednostkami
ładunkowymi (np. Litwa: –39,9%, Lu-

© D-TEC

Od ponad 25 lat w ofercie D-TEC znajdują się naczepy podkontenerowe należące do rodzin Flexitrailer oraz Combitrailer. Naczepy podkontenerowe
Flexitrailer LS to wielofunkcyjne pojazdy rozsuwane w części przedniej i opcjonalnie tylnej, o masie własnej od 4,6 t. W 2011 r. zmodernizowano
cały program produkcyjny – tak powstały pojazdy
serii S-line. Przykładem odświeżonych technicznie
produktów są rodziny naczep Flexitrailer i Portmaster (tylne sanki), Container Carrier (podwozie stałe
o masie własnej od 3,7 t) oraz Combitrailer. Do przewozu zbiorników D-TEC oferuje zoptymalizowane
masowo podwozia o masie własnej od 2,95 t
z otwartym tyłem ułatwiającym za- i rozładunek.
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© Kässbohrer

ksemburg: –29%). W największym zakresie kontenery wykorzystywane były (i są
nadal) w transporcie drogowym na terenie Niemiec. W omawianym okresie
2014–2015 praca przewozowa wyniosła
39,4 mld tkm ze stopą wzrostu na poziomie 2% r/r.
Z danych statystycznych Eurostatu
wynika [2], że w 2015 r. (brak późniejszych danych), udział kontenerów jako
jednostek ładunkowych w drogowym
transporcie towarowym na terenie UE
wynosił zaledwie 6,2%. Jedynie 7 krajów wykorzystywało kontenery powyżej
średniej europejskiej: Portugalia (21,7%),
Szwecja (18,4%), Cypr (15,8%), Niemcy
(12,9%), Holandia (12,4%), Luksemburg
(9,9%) oraz Belgia (9,8%). W nienależą-

© Kögel

Kögel ma w ofercie 5 rodzajów naczep podkontenerowych tworzących
rodzinę Kögel Port – znajdziemy tam
pojazdy z łabędzią szyją, pneumatycznym wysuwem części tylnej (kontenery 40-stopowe), a także naczepy
przystosowane do przewożenia kontenerów 45-stopowych z wysunięciem części tylnej. Ciekawą propozycją może być lekkie podwozie
(masa własna do 3990 kg) do przewożenia kontenerów 40-stopowych.

Sprzedaż nowych
naczep podkontenerowych w Polsce w 2017 r.
oraz udziały rynkowe
poszczególnych
producentów
© IBRM Samar

Kässbohrer ma do zaoferowania krótkie podwozia do transportu kontenerów 20- i 30-stopowych, także w wersjach do przewozu zbiorników oraz
wersje z wywrotem. Większe kontenery można przewozić na naczepach
płaskich lub z łabędzią szyją. W naczepach przystosowanych do transportu jednostek 40-stopowych stosowane jest wysunięcie pneumatyczne
części tylnej. Wielofunkcyjna naczepa
K.SHG A ma centralną ramę skrzynkową i mechaniczne wysunięcie w części
przedniej – pozwala to na transport
kontenerów 45-stopowych.
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CIMC oferuje kompletny program naczep podkontenerowych przystosowanych do przewozu wszystkich dostępnych rodzajów kontenerów standardowych – od 20-stopowych do 45-stopowych
o zwiększonej kubaturze, z długim i krótkim tunelem,
zarówno w wersji sztywnej, jak i rozsuwanych,
z płaską ramą i łabędzią szyją. Nowością na rynku
polskim jest naczepa z tylnym wysuwem pneumatycznym do przewozu kontenerów 45-stopowych
ISO, HiCube LT i HiCube ST.

© K. Biskupska

Fliegl w swojej ofercie ma 5 typoszeregów naczep podkontenerowych przeznaczonych do przewozu wszystkich typów
kontenerów, także w wersjach przystosowanych do przewożenia zbiorników. Są zarówno podwozia w wersji sztywnej, jak i z pneumatycznym lub mechanicznym wysuwem
części tylnej (kontenery 45-stopowe). Najnowszym pojazdem
w ofercie są naczepy z systemem podwójnego mechanicznego
wysuwu teleskopowego „V3” pozwalającym na umieszczenie
w centralnej pozycji ciężkich kontenerów 20-stopowych. Producent oferuje również solidną wersję eksportową z płaską ramą
typu mega oraz podwozia podkontenerowe z funkcją wywrotu
kontenerów 30- lub 40-stopowych. Znajdziemy również lekkie podwozia (masa własna poniżej 3 t) do przewozu zbiorników w klatkach kontenerów 20-stopowych.

cej do Unii Europejskiej Norwegii poziom wykorzystania kontenerów wynosił 12,3%. W przypadku Polski wskaźnik
ten to jedynie 0,7%.
W Polsce popyt na nowe naczepy
podkontenerowe nigdy nie był na szczególnie wysokim poziomie – wydaje się,
że swoje potrzeby przewoźnicy realizują głównie poprzez zakup pojazdów używanych. W roku 2017 klienci odebrali
588 nowych pojazdów – było to tylko
2,3% sprzedaży całkowitej. Wśród producentów, których podkontenerówki są
kupowane najchętniej (dane wg IBRM Samar, bez rejestracji czasowych), należy
wymienić przede wszystkim firmy Wielton (168 szt.) oraz Krone (103 szt.). Pewne
ilości – ale znacznie mniej niż dwaj liderzy – sprzedają także tacy producenci jak
D-Tec (73 szt.), Kögel (61 szt.), Kässbohrer (38 szt.), Fliegl (39 szt.) czy CIMC
(32 szt.). Na wykresie pokazano zestawienie sprzedaży nowych naczep podkontenerowych w Polsce w 2017 r. oraz udziały
rynkowe poszczególnych producentów.

Kontenery: z tirów na tory (i barki)
Kluczowym celem europejskiej polityki transportowej jest osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60%
w transporcie do 2050 r. w porównaniu
z poziomem z 1990 r. Jedną ze strategii
dążących do osiągnięcia tego celu jest
przesunięcie 30% transportu na duże
odległości (300 km i więcej) z dróg na
środki transportowe o niższej emisji CO2

(transport kolejowy i śródlądowe drogi
wodne). W szczególności dotyczy to kontenerów morskich i innych jednostek
ITU. Wskaźnik „potencjał zmiany modalnej” dostarcza informacji o udziale transportu drogowego kontenerów, które są
przewożone na odległości przekraczające
300 km.
Dane pokazują, że udział transportu
drogowego towarów w kontenerach na
duże odległości na terenie UE maleje.
Mierzony w pracy przewozowej (tkm)
taki transport długodystansowy drogą lądową zmalał z 43,7 mld tkm w 2013 r.
do 41,5 mld tkm w 2015 r. (szacunki Eurostatu, [2]), co stanowi spadek o 5% w ciągu dwóch lat. Najwięcej kontenerów na
duże odległości przewozi się w Niemczech. W 2015 r. wykonano tam pracę
przewozową 15,6 mld tkm, co odpowiada 37,6% całkowitej wielkości dla UE
w tym roku. Jednak drogowy transport
dalekobieżny kontenerów zmalał również
w przypadku Niemiec o 3,9% w okresie
od 2013 r. do 2015 r. Daleko w tyle za
Niemcami znajdowały się: Hiszpania
(3,3 mld tkm), Portugalia (2,7 mld tkm),
Francja (2,5 mld tkm) oraz Szwecja i Wielka Brytania (po 2,3 mld tkm).
Spośród 22 państw członkowskich,
dla których dostępne są porównywalne
dane dotyczące lat 2013–2015, w 11
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odnotowano zmniejszenie transportu
kontenerowego na duże odległości wyrażonego w pracy przewozowej. Szczególnie silne spadki w dalekobieżnym transporcie kontenerowym zauważamy dla
Polski (spadek o 46,5% – 1,1 mld tkm
w 2015 r.) i Rumunii (–28,2%, 1,4 mld
tkm). Kraje, w których dalekobieżne
przewozy kontenerowe wzrosły najbardziej od 2013 r. do 2015 r. to Bułgaria
(+408,5%, do 1,1 mld tkm), Słowacja
(+83,1% do 0,7 mld tkm) i Słowenia
(+75,9% do 0,6 mld tkm).
Biorąc pod uwagę tonaż ładunków
przewiezionych w kontenerach, można
stwierdzić, że transport dalekobieżny
zmniejszył wydajność tylko o 2,7% –
z 85,8 mln t w 2013 r. do 83,5 w 2015.
Także w tym przypadku najwięcej przewieziono na terenie Niemiec – 34,2 mln t
(38,9%). Dane liczbowe wskazują na absolutną dominację rynku niemieckiego,
jeśli chodzi o wykorzystanie kontenerów
w transporcie drogowym, gdyż w zajmującej drugie miejsce Francji w kontenerach przewieziono zaledwie 7,1 mln t.
Bibliografia:
[1] Container Shipping – Statistics & Facts.
Statista – The Statistics Portal.
[2] Freight transported in containers – statistics on unitisation. Eurostat. Statistics
Explained. October 2017.
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Frank-Cars

Renata Pawliszko

– specjalista od zabudów
Firma Frank-Cars, działająca na polskim rynku od kilkunastu lat, specjalizuje się
w zabudowach samochodów specjalnych, dostawczych, brygadowych, a także
pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.

edną z ostatnich realizacji firmy Frank-Cars
jest mobilne biuro dla Służby Celno-Skarbowej. Zabudowa w ciemnozielonym kolorze (zgodnie z rozporządzeniem) została wykonana na podwoziu Forda Transit 2.0 TDCi z silnikiem
o mocy 170 KM/125 kW.
Samochód został wyposażony w zestaw akcesoriów niezbędnych w pojazdach uprzywilejowanych. Na dachu umieszczono dwie niebieskie
belki świetlne LED (tylna z tablicą tekstową),
lampy stroboskopowe (z przodu i z tyłu pojazdu),
głośnik oraz generator prądu.

Wnętrze pojazdu
Podłogę samochodu wykonano ze sklejki, którą następnie zabezpieczono powłoką Speedliner z kewlarem, co zapewnia jej dużą odporność na uszkodzenia. Wnętrze zabudowy przedzielono ścianą
działową, dzięki czemu uzyskano wyraźny podział
między częścią biurową i techniczną.
Ściany, podłogę i dach części biurowej pokryte zostały materiałem izolującym (Styrofoam), a następnie laminatem.
W przestronnej i jasnej przestrzeni biurowej znajdują się 2 fotele obrotowe, które poruszają się po
zamontowanych w podłodze szynach. Trzecie,
dodatkowe, krzesełko umieszczono przy bocznych drzwiach wejściowych. Część biurową wy-

posażono również w akcesoria niezbędne do pracy
– oświetlenie LED na całej długości pojazdu i dodatkowe lampki nad blatem roboczym oraz zabudowę meblową, w której można przechowywać
niezbędne rzeczy i dokumenty. Łączność z internetem możliwa jest dzięki instalacji WiFi/LAN.
Antenę LTE umieszczono na dachu pojazdu. Instalacja elektryczna znajduje się nad blatami
(gniazda 230 V, 12 V), natomiast panel sterowania umieszczono na ścianie grodziowej.
Dla komfortu użytkowników szyby w części biurowej przyciemniono. Właściwy komfort termiczny

zapewnia pracownikom ogrzewanie postojowe
(Webasto), a latem klimatyzator (Waeco) zamontowany na dachu pojazdu.
W przedziale ładunkowym umieszczono agregat
prądotwórczy, który do zasilania wykorzystuje paliwo umieszczone w zbiorniku samochodu. W tej
części pojazdu znajduje się też instalacja elektryczna, automatyczne gniazdo zasilania, regał
z zamykaną roletą oraz zestaw do utrzymania
czystości.
Zdjęcia: © Frank-Cars
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Pomogą na drodze

Arkadiusz Gawron

Pojazdy pomocy drogowych to duża grupa konstrukcyjnie dość mocno
zróżnicowanych zabudów, przeznaczonych do udzielania pomocy innym
pojazdom unieruchomionym na drodze z powodu awarii lub wypadku.
Liczba rozwiązań, wersji, typów i modeli jest bardzo duża.

uża liczba modeli oferowana przez
producentów zabudów do pomocy
drogowej uzupełniona specjalistycznym wyposażeniem i urządzeniami
dodatkowymi, nierzadko będącymi autorskimi (opatentowanymi) rozwiązaniami konkretnego producenta, sprawiają, że niemal każdy pojazd jest inny.
Ta stała laweta zabudowana przez firmę
Najazdy samochodowe Przemysław
Budźko jest dobrym przykładem cienkiej
granicy istniejącej między pojazdami pomocy drogowej a autotransporterami
© Najazdy samochodowe Przemysław Budźko

© Najazdy samochodowe Przemysław Budźko

Stalowo-aluminiowa
konstrukcja zapewnia
niższą masę własną
w porównaniu z konstrukcją całkowicie
stalową
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Przykład typowej stałej platformy z dostawianymi najazdami, oferowanej przez firmę Najazdy samochodowe Przemysław Budźko.
Podwójna kabina kierowcy umożliwia zabranie wszystkich pasażerów niesprawnego pojazdu (według polskich przepisów nikt
nie może być transportowany w wiezionym pojeździe)

Pojazdy pomocy drogowej – jak sama
nazwa wskazuje – pomagają innym unieruchomionym lub uszkodzonym w wypadkach pojazdom, usuwając je z korony
drogi lub z jej bezpośredniego sąsiedztwa. Nie służą do naprawy pojazdów na
drodze, do tego bowiem przeznaczone są
pojazdy pogotowia technicznego, ani nie
są przeznaczone do ratownictwa drogowego, choć ich wyposażenie może obejmować także takie urządzenia. Inna grupa
pojazdów, z którą pojazdy pomocy drogowej są mylone, to autotransportery. Tu
granica jest rozmyta i najtrudniej jest ją
przeprowadzić, ponieważ pomoce drogowe są często wykorzystywane także do
transportu samochodów i różnych ma-

© Naja

szyn. Jako podstawową różnicę między
tymi dwoma grupami pojazdów można
wskazać wyposażenie i szczegóły techniczne. Autotransportery zwykle nie mają
urządzeń służących do ich załadunku, ponieważ zwykle wożą pojazdy sprawne,

reklama

zdy s

owe Prz
amochod

emysław

Budźko

które są w stanie same wjechać na platformę. Wiele pojazdów do transportu aut
mimo wszystko jest wyposażonych np.
w wyciągarki. Innym wyróżnikiem między tymi dwiema grupami pojazdów jest
oświetlenie ostrzegawcze i/lub robocze
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© Masam – Algema/Fit-Zel

Polski dystrybutor pojazdów i zabudów Algema
i Fit-Zel, firma Masam,
oferuje stałe platformy
montowane na „łamanych” podwoziach
(ramach). Jak podaje
Masam, jest to zabudowa
o najlepszym stosunku
masy do ładowności.
Łamana rama może być
wykonana także w pojeździe z napędzaną
tylną osią

© PPHU Górecki

© PPHU Górecki

Dodanie wysięgnika holowniczego
(tzw. motyla) czyni z lawety po części
także holownik. Dzięki takiemu rozwiązaniu można usunąć z drogi dwa auta na raz
lub po prostu obsłużyć zbyt duży pojazd,
który nie zmieściłby się na platformę

Wykonana przez firmę PPHU Górecki specjalistyczna laweta ma unoszoną przednią część
platformy, która zabezpiecza pojazdy z długim rozstawem osi przed otarciem podwozia
o przełamanie zabudowy podczas wjeżdżania. Po wjechaniu transportowana ciężarówka
jest „osadzana” na zabudowie w celu obniżenia całkowitej wysokości zespołu pojazdów,
co umożliwia specjalnie ukształtowana centralna rama
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i dodatkowe wyposażenie służące do realizacji celów związanych z usuwaniem
unieruchomionych pojazdów z drogi – pomoce drogowe są w nie wyposażone, samochody do transportu pojazdów już nie.
Pomoce drogowe można podzielić na
dwie podstawowe grupy: lawety i holowniki. Te pierwsze służą do transportu
pojazdów w całości z dwóch powodów:
albo ich stan po wypadku uniemożliwia
holowanie (podzespoły jezdne są uszkodzone w tak rozległy sposób, że ich holowanie jest wykluczone lub pojazd jest
w ogóle w częściach), albo ich masa i rozmiary są tak niewielkie, że najszybciej
jest je zabrać w całości, nie martwiąc się
o czynniki umożliwiające ich prawidłowe
i bezpieczne holowanie (np. oświetlenie
i oznaczenie tyłu pojazdu). Lawety mogą
być zabudowane na pojazdach silnikowych, ale także mogą tworzyć zestawy
drogowe i jako takie w pojazdach pomocy
drogowych są przeznaczone tylko do
ciężkich zastosowań. Lawety ciągnione lżejsze zazwyczaj spełniają funkcję
autotransporterów. Holowniki służą do
holowania pojazdów i ten sposób zabrania ich z drogi najczęściej jest sto-
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Bliźniacze ogumienie
w podwoziu i długa
ruchoma platforma
hydrauliczna pozwalają
takiej lawecie transportować samochody tej
samej klasy wagowej
co ona sama

© PPHU Górecki

Stałe platformy lepiej nadają się do dużych
obciążeń, dlatego chętnie są w tych celach
wykorzystywane. Tylna część platformy jest
ruchoma i wysuwają się z niej teleskopowo
rampy wjazdowe. Dzięki temu, że obejmują
całą szerokość zabudowy, bez problemu
można na nie wjechać pojazdami lub maszynami o dowolnym rozstawie kół. Wysuwane
rampy mogą służyć także jako przedłużenie
platformy w przypadku przewożenia bardzo
długich pojazdów

sowany w przypadku pojazdów ciężarowych ze względu na
masę i rozmiary. W obu grupach pojazdów pomocy drogowych
istnieje podział ze względu na kategorię masy oraz rodzaj
wyposażenia.

reklama

Lawety
Lawety przeznaczone są do transportu innych pojazdów
w całości na swoim nadwoziu najczęściej będącym platformą.
Najprostsze z nich to platformy stałe, czyli takie, w których
nadwozie jest przytwierdzone do podwozia trwale, a załadunek pojazdów odbywa się po rozkładanych lub wysuwanych,
czasami także opuszczanych najazdach/rampach przytwierdzanych do tylnej krawędzi platformy. Do stałych platform zaliczamy także pojazdy z „łamaną” ramą, w których kąt najazdu
około 9–10° uzyskuje się poprzez wychylenie podwozia na dwie
strony, tylną do tyłu (jak wywrotkę), a przednią w przeciwnym kierunku. Drugą odmianą platform są lawety ruchome,
najczęściej hydrauliczne, które nie tylko się uchylają, ale też
przesuwają do tyłu. Zazwyczaj nie mają już wtedy najazdów,
a jeśli są w nie wyposażone, to pozwalają na obniżenie kąta
najazdu i podejmowanie samochodów o bardzo małym prześwicie.
Lawety specjalistyczne przeznaczone są do transportu pojazdów ciężarowych, autobusów oraz przyczep/naczep, a nawet całych zestawów. Są wykonane w postaci maksymalnie
obniżonych, wieloelementowych platform, które umożliwiają
transport uszkodzonych pojazdów bez przekraczania dopuszczalnej wysokości (nie zawsze dotyczy to długości, ale na to
nie ma już wpływu).
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Zwiększenie funkcjonalności pojazdów pomocy
drogowej odbywa się poprzez dodanie wyposażenia, takiego jak żuraw
samochodowy HDS czy
wysięgnik do holowania
(widły), co zwiększa masę
pojazdu, a zmniejsza nośność. Dlatego podane wyposażenie jest stosowane
dopiero w trzeciej kategorii
wagowej L3 (patrz tabela),
co umożliwia transport
samochodów osobowych
4×4 i małych dostawczych

© Tevor

W firmie Tevor lista opcji,
w jakie może być wyposażony dany pojazd, jest
długa. Na zdjęciu za kabiną
pojazdu widać specjalne
wózki pod koła. Służą one
do przemieszczania pojazdu w przypadku zablokowanych kół lub uszkodzenia elementów ich
prowadzenia (zawieszenie), a nawet braku kół.
Właśnie takie wyposażenie
odróżnia pojazdy pomocy
drogowej od pojazdów
do autotransportu

© Masam-Pavelli

Najnowsza propozycja naczepy
Pavelli z kategorii lawet specjalistycznych będzie oferowana
w Polsce przez Masam. Nie ma
jeszcze oficjalnej nazwy handlowej, ale określa się ją na razie
jako „Mojżesz”. Jest przeznaczona do transportu najcięższych
pojazdów. Ultraniski pokład pozwala wciągnąć pojazdy bardzo
nisko zawieszone (np. autobusy)
bez żadnych uszkodzeń. Transport na tej wysokości nad jezdnią umożliwia także przewóz
najwyższych pojazdów
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26 –32 (40)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Legenda:

HOLOWNIKI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C
H
W
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L1–L5/H1–H5: kategoria wagowa pojazdu określana według
jego dmc. i liczby osi.
Stałe: lawety, których nadwozia są trwale przytwierdzone do
podwozia, a za- i rozładunek odbywa się za pomocą dostawianych najazdów.
Łamane: odmiana lawet stałych, w których kąt najazdu jest
uzyskiwany poprzez „przełamanie” ramy pojazdu za kabiną
kierowcy.
Ruchome: lawety, które się odchylają i przesuwają wzdłuż
nadwozia.
Uchylne: odmiana lawet ruchomych, w których platforma
jest tylko uchylana i nie przesuwa się wzdłuż nadwozia. Są wyposażone w wysuwane lub dostawiane najazdy.
Dźwignik: podnoszone i wysuwane ramię pełniące rolę dodatkowego punktu do poprowadzenia liny z wyciągarki. W lawetach wyposażenie jest opcjonalne, w holownikach standardowe, dlatego nie wyróżniane w tej grupie.
HDS: Hydrauliczny dźwignik samochodowy.
Wysięgnik: dodatkowe ramię na tylnym zwisie pojazdu zakończone narzędziami roboczymi w postaci obrotowo zawieszonej poprzecznej belki z różnymi końcówkami. Służy do holowania pojazdów za koła lub elementy konstrukcyjne, np.
wsporniki, ramę, uchwyty resorów.
Najazdy: elementy konstrukcji zabudowy umożliwiające wjechanie na platformę. W rozpatrywanym kontekście pod uwagę
brane są tylko najazdy rozkładane automatycznie, np. hydraulicznie, tj. teleskopowo wysuwane z tylnej części platformy, pełnej szerokości lub tylko częściowe, składane, wysuwane itd.
Lekkie, średnie, ciężkie: określenie klasy holownika, w której pod uwagę wzięty jest typ zabudowy (siła wyciągarek, nośność wysięgnika i dźwignika, zasięg pracy itp.).
Wyciągarki: bębnowe urządzenia zwijające linę, o dużej mocy
uciągu. W rozpatrywanym kontekście chodzi o dodatkowe wyciągarki nie będące standardowym wyposażeniem holownika,
czyli boczne lub przednie.
Rotator: holownik wyposażony w obrotowy dźwig z teleskopowym ramieniem.

Przykłady oznaczeń:
H5CR: holownik piątej kategorii wagowej, ciężki, z obrotowym dźwigiem.
L1L: laweta pierwszej kategorii wagowej, łamana.
L3RDN: laweta trzeciej kategorii wagowej, ruchoma,
z dźwignikiem i z wysuwanymi najazdami

L5RHW: laweta piątej kategorii wagowej,
ruchoma, z HDS-em i wysięgnikiem.
H5CHW: holownik piątej kategorii wagowej,
ciężki, z HDS-em i dodatkowymi wyciągarkami.

reklama
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Określenie klasy holownika wynika nie tylko z jego
dopuszczalnej masy całkowitej, ale także z typu
zabudowy. Holownik o około 8 t dmc. nie różni się
zasadniczo pod względem konstrukcyjnym od holownika 18-tonowego, ale możliwości obu pojazdów są różne. Mniejszy z nich doskonale sprawdzi
się, gdy pomocy potrzebuje samochód dostawczy
lub lekka ciężarówka. Ten cięższy wysłany do tej
samej akcji będzie generował niepotrzebne koszty,
dlatego floty pomocy drogowej wyposażone są
w różnorodne maszyny do zdarzeń na miarę ich
możliwości i potrzeb sytuacji

To grupa pojazdów przeznaczona do
odholowywania pojazdów, w których
przynajmniej jedna oś jest sprawna – na
niej uszkodzony pojazd może być odholowany. Są stosowane bardzo często po
wypadkach, gdyż w ten sposób można
najszybciej usunąć niesprawny pojazd,
a nawet cały zestaw. W tej grupie również istnieją pojazdy w każdej kategorii
masowej, zaczynając od miejskich holowników budowanych na podwoziach
pojazdów 4×4 lub małych dostawczaków, lekkich pojazdów zabudowanych na
dużych pojazdach dostawczych, poprzez
średnie holowniki zabudowywane na
podwoziach 12–26 t dmc., a kończąc na
ciężkich (32–40 t) wieloosiowych holownikach przeznaczonych do obsługi
najcięższych i największych pojazdów,
które mogą poruszać się po drogach publicznych.

© Tevor

Holowniki

Obok rotatorów taki holownik (na zdjęciu zabudowa wykonana przez firmę Tevor) to najbardziej zaawansowany pojazd pomocy drogowej. HDS oprócz swych normalnych funkcji spełnia
rolę przeciwwagi. Przednia wyciągarka, uzupełniona bocznymi umieszczonymi w obszarze łoża
HDS-u, pozwala wraz z resztą wyposażenia na pracę przy niemalże dowolnym ułożeniu holownika wobec uszkodzonego pojazdu. Gdyby zaszła potrzeba, wyciągany z opresji pojazd można
ciągnąć z 3 punktów jednocześnie, dodatkowo asekurując się HDS-em z góry

© Masam-Omars

To zdjęcie na przykładzie
zabudowy Omars doskonale
obrazuje możliwości ciężkich
holowników. Dwie niezależne
wyciągarki, każda do jednej liny,
odpowiednio zaczepione, mogą
obrócić ciężarówkę, stawiając ją
np. na koła. Ramiona wysięgników holowniczych („widelców”)
bardzo często są integrowane
z dźwignikami, co zwiększa ich
wielofunkcyjność
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Rotatory są holownikami uzupełnionymi o pełnowymiarowe
dźwigi. Mogą pracować w zakresie 360° wokół podwozia
i realizować dzięki swej nośności i zasięgowi ramienia dźwigu
operacje, jakie dla zwykłych
holowników są niemożliwe.
Z powodzeniem zastępują
w ekstremalnych przypadkach
tradycyjne dźwigi, z których
dotychczas zwykle korzystano

Możliwość holowania to podstawowa,
ale najczęściej nie jedyna funkcja holownika. Bardzo często są one dodatkowo
wyposażone w wiele urządzeń umożliwiających wyciągnięcie pojazdu spoza
korony drogi, postawienie go na koła,
kiedy jest wywrócony, czy nawet podniesienie wraz z przestawieniem w inne
miejsce. Tę ostatnią funkcję zapewniają
tzw. rotatory, czyli ciężkie holowniki,
które oprócz wysięgnika do holowania

wyposażone są w obrotowy dźwig z teleskopowo wysuwanym ramieniem. Dodatkowym wyposażeniem holowników
może być HDS oraz wyciągarki boczne
i przednie.
Określenia „lekkie”, „średnie” czy
„ciężkie” w przypadku holowników nie
mają bezpośredniego związku z ich masą
własną tylko z możliwościami zamontowanego na nich sprzętu. Każdy producent takich pojazdów dokonuje włas-
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nego podziału w swojej wewnętrznej
nomenklaturze, która niestety nie jest
spójna z konkurencją i może generować
trudności w określeniu kategorii konkretnego pojazdu i bezpośredniego ich
porównania. Sprawę dodatkowo komplikuje to, że praktycznie każdy z produkowanych pojazdów pomocy drogowej
jest budowany pod konkretne zamówienie klienta, a wyposażenie kompletowane zupełnie dowolnie.

| BIZNES |

Naczepomania
po raz drugi
Firma PTM zaprasza do
wzięcia udziału w drugiej
edycji imprezy plenerowej
Naczepomania 2018.
W jej trakcie uczestnicy
będą mogli zapoznać się
z szeroką gamą produktów
oraz nawiązać nowe
kontakty biznesowe.

Renata Pawliszko

egoroczna edycja Naczepomanii
odbędzie się 7 i 8 czerwca br. w hali sportowo-widowiskowej Atlas
Arena w Łodzi (aleja Bandurskiego 7).
Udział w imprezie umożliwi wystawcom
zaprezentowanie swoich produktów, a odwiedzającym targi zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami dostępnymi
na rynku. Spotkanie to dla obu stron będzie też doskonałą okazją do nawiązania
nowych kontaktów biznesowych. To jeden z głównych powodów organizacji
tych minitargów, jaki przyświecał ich
organizatorom. Innym powodem była
potrzeba zwrócenia uwagi kadry zarządzającej na różnorodne rozwiązania i produkty dostępne na rynku. Jej przedsta-
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wiciele mogą się bowiem zapoznać z wieloma typami naczep różnych producentów, które są przeznaczone do różnego
rodzaju zastosowań.

Udział wezmą
W ramach Naczepomanii swoje produkty zaprezentują dostawcy naczep,
pojazdów ciężarowych, komponentów,
usług finansowych oraz innych usług
i asortymentu przeznaczonego dla branży. W celu promocji najnowszych rozwiązań organizatorzy przygotowali specjalną strefę, w której wystawcy będą
mieli możliwość zaprezentowania swoich pojazdów. W prezentacji premier bę-

| BIZNES |
dzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu firmy i produktu, wypełniając formularz wystawcy.
Organizatorzy szacują, że w gronie
wystawców znajdzie się ok. 100 firm,
a wśród nich ponad 30 dostawców naczep. Gości spodziewają się ok. 2000,
głównie klientów z całej Polski. Teren
imprezy jest na tyle duży, by pomieścić
100 naczep, tak więc miejsca nie zabraknie zarówno dla liderów rynku, jak
również pozostałych dostawców naczep
specjalistycznych.

Kilka szczegółów
Organizatorzy wystawy zadbali o jej
rozgłos. Promocja reklamowa imprezy
realizowana jest szeroko w prasie i mediach branży transportowej. PTM jako
organizator zadeklarował rozesłanie zaproszeń do ponad 2000 firm w całej Polsce. Firma liczy też na to, że wystawcy
uczestniczący w imprezie zaproszą podobną liczbę swoich klientów i innych
gości. Na spotkaniu nie zabraknie również klientów zagranicznych.

Obecnie w Polsce rocznie rejestruje się ponad
20 000 nowych naczep, dostarczanych przez około
50 dostawców. Na tej podstawie oraz badań przeprowadzonych przez PTM wynika, że taka impreza
jak Naczepomania jest potrzebna. Dzięki niej wielu
przedstawicieli branży transportowej może obejrzeć w ciągu dwóch dni wiele różnych pojazdów
dostępnych na rynku.
Według danych PZPM w 2017 r. sprzedaż przyczep
i naczep osiągnęła po raz drugi z rzędu swój historycznie najwyższy poziom. W ubiegłym roku do odbiorców trafiły 21 474 naczepy – było to o 0,6% więcej niż w 2016 r. (sprzedano także 2356 przyczep
o dmc. > 3,5 t, więcej o 8,6%). Przypomnijmy, że
w 2016 r. sprzedano w sumie 21 352 nowe naczepy
różnych typów – był to wzrost sprzedaży o 22,9%
w porównaniu z wynikiem w 2015 r.

Naczepomania rozpocznie się w czwartek, 7 czerwca. Oprócz zwiedzania stoisk
wystawców odwiedzający targi goście
będą mogli wziąć udział w wyborze najbardziej interesującej naczepy (konkurs
Trailer of Poland Naczepomania 2018)
oraz w części rozrywkowej (przewidziano bogaty program muzyczno-konkursowy, a gwiazdą wieczoru będzie Kabaret Młodych Panów).
Wieczorem również nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Trailer of Poland Naczepomania
2018. Kolejnego dnia, 8 czerwca, będzie
można kontynuować odwiedzanie stoisk
targowych oraz wziąć udział w pokazie
pojazdów zgłoszonych do konkursu.
Dodajmy, że bezpłatny wstęp dla gości jest możliwy za okazaniem zaproszenia od organizatora lub wystawcy, internetowego formularza zgłoszenia oraz
wizytówki firmy (lub numeru jej NIP).
Impreza ma charakter zamknięty i obowiązuje rejestracja gości.

Zdjęcia: © K. Biskupska

Sukces ubiegłorocznej
Naczepomanii zachęcił
organizatorów, by przygotować imprezę
po raz kolejny. W tym
roku Naczepomania
będzie miejscem spotkań wielu wystawców,
którzy zaprezentują
najnowsze rozwiązania
naczepowe
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Opona – istotny element wyposażenia samochodu
ciężarowego. Niezbędna do przenoszenia ciężaru,
zapewniająca komfort jazdy oraz pomagająca
w redukcji kosztów eksploatacyjnych pojazdu.
W artykule prezentujemy kilka najnowszych
produktów oponiarskich.

BFGoodrich
Marka BFGoodrich wprowadza na
europejski rynek gamę opon do pojazdów
ciężarowych i autobusów przeznaczonych
do użytku przez cały rok i do wszystkich
typów zastosowań, czyli przewozów dalekobieżnych, regionalnych, mieszanych
(budowy i drogi dojazdowe) oraz pasażerskich. Dotychczas ogumienie to
było dostępne na innych kontynentach,
od początku 2018 r. można je dostać
w Europie.
Wszystkie modele ogumienia BFGoodrich zapewniają przyczepność oraz bardzo dobre prowadzenie pojazdu niezależnie od warunków na drodze. Opony
mają oznaczenie M+S (na błoto i śnieg)
oraz 3PMSF (symbol płatka śniegu na tle
trzech szczytów górskich).
Nowa gama BFGoodrich obejmuje
trzy linie opon ciężarowych:
• BFGoodrich Route Control – zaprojektowana do pojazdów w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym drobnicowym;
• BFGoodrich Cross Control – przeznaczona do transportu mieszanego
na placach budowy i drogach dojazdowych;
• BFGoodrich Urban Control – zaprojektowane do autobusów komunikacji miejskiej.
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BFGoodrich

W nowej gamie opon ciężarowych
BFGoodrich znalazły się łącznie 53 produkty na osie kierowane, napędowe i wleczone wyprodukowane w Europie oraz
dostosowane do potrzeb europejskich
przewoźników i warunków drogowych.
Opony BFGoodrich dostępne są w trzech
różnych rozmiarach: 17,5”, 19,5” oraz
22,5”, dzięki czemu pasują do większości
modeli pojazdów ciężarowych.
Nowa gama opon ciężarowych i autobusowych BFGoodrich oraz dodatkowe
usługi dla użytkowników są dostępne
na rynku przez sieć ponad 3000 dilerów
w całej Europie.

Dayton
Dwa nowe produkty Dayton – opona
D550S na oś kierowaną oraz D650D na
oś napędową – zostały wprowadzone do
portfolio marki. Opony te są produkowane
przez firmę Bridgestone i należą do produktów segmentu ekonomicznego.
„Te nowe produkty pozwolą marce
Dayton na zwiększenie udziału w ekonomicznym segmencie opon ciężarowych
w Europie – tam, gdzie cena jest decydującym czynnikiem wyboru. Dzięki wsparciu firmy Bridgestone marka Dayton skutecznie buduje pozycję rynkową opartą
na niezawodności i osiągach” – powiedział Steven De Bock, Director OE & Rep
Sales Operations Commercial w Bridgestone Europe.
Nowe opony D550S oraz D650D zostały zaprojektowane dla segmentu lekkich (3,5–7 t dmc.) i średnich (7,5–16 t
dmc.) samochodów ciężarowych, które

Dayton

są często wykorzystywane w transporcie regionalnym. Stąd też opony te narażone są na uszkodzenia przez częste
ruszanie i zatrzymywanie się pojazdu,
wykonywanie dużych skrętów przy niewielkich prędkościach czy najeżdżanie na
krawężnik.
Opona D550S na oś kierowaną to produkt, który łączy w sobie dużą odporność
na zużycie z dobrym prowadzeniem na
suchej oraz mokrej nawierzchni. Odpowiednio zaprojektowana rzeźba bieżnika
ułatwia uwalnianie kamieni, dzięki czemu niezniszczony karkas opony może
być w późniejszym czasie bieżnikowany.
Z kolei opona D650D na oś napędową zapewnia dobrą przyczepność i kontrolę podczas hamowania, a rzeźba bieżnika ze specjalnymi łącznikami między
klockami w obszarze barku opony, tzw.
tie-bar, pomaga uniknąć jego nierównomiernego zużycia.
Obie opony mają wąskie stopki, które
pozwalają ograniczać ich wagę przy jednoczesnym braku wpływu na zmniejszenie ich trwałości. Ogumienie ma oznaczenia opon wielosezonowych M+S oraz
zimowych 3PMSF (symbol alpejski), dzięki
czemu mogą być eksploatowane przez
cały rok.
Opony Dayton D550S oraz D650D są
dostępne w rozmiarach 215/75 R17,5
oraz 265/70 R19,5. Kolejne rozmiary będą
wprowadzane na rynek stopniowo.
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General
Tire

General Tire
Korzystając ze wsparcia koncernu Continental, General Tire dostarcza solidne
i trwałe opony przeznaczone do jazdy zarówno na drogach utwardzonych, jak
i w trudnym terenie.
Eurovan A/S 365 to całoroczna opona
General Tire do lekkich pojazdów ciężarowych. Produkt sprawdzi się w każdych
warunkach pogodowych. Odporność na
aquaplaning, bardzo dobre własności
jezdne oraz krótką drogę hamowania na
mokrych nawierzchniach zapewnia wzór
bieżnika o szerokich poprzecznych rowkach w części barkowej oraz stopniowane lamele o zwiększonej długości krawędzi. W utrzymaniu przyczepności oraz
skuteczności hamowania na zaśnieżonych nawierzchniach pomagają również
specjalne „kieszonki”, które przytrzymują śnieg w bieżniku opony, minimalizując ryzyko poślizgu.

Z kolei za stabilność jazdy oraz bezpieczne pokonywanie zakrętów odpowiada „wstążkowa” struktura bieżnika
z łącznikami w części centralnej opony.
Całoroczna opona Eurovan A/S 365 jest
produkowana dla felg 15- i 16-calowych.

Goodyear

Goodyear
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Goodyear we współpracy z producentem naczep – firmą Berger, opracował oponę Fuelmax T 435/50 R19,5 HL
164K. Opona ta wyróżnia się 10-tonową
nośnością osiową oraz niską średnicą
toczenia i została zaprojektowana w taki
sposób, by zwiększyć efektywność przewozów z użyciem dużych naczep z osiami
typu tandem.
Dzięki wykorzystaniu takiego ogumienia floty używające w swojej pracy
zestawów czteroosiowych mogą skorzystać z obniżonego podatku drogowego
w krajach takich jak Niemcy (1,8 euro-

Hankook
Firma Hankook wprowadza na rynek europejski
nowe ogumienie na oś napędową autobusów dalekobieżnych pod nazwą SmartTouring DL22. Dzięki
temu, jak i dostępnemu już modelowi SmartTouring
AL22 firma Hankook będzie dysponować kompletną
ofertą produktów przeznaczonych do autobusów
dalekobieżnych.

reklama

centa mniej na kilometr w porównaniu z zestawem
pięcioosiowym) czy Szwajcaria, gdzie za przejazd
takimi zestawami płaci się niższą opłatę niż za składy
pięcioosiowe.
Typowy pięcioosiowy zestaw, w którego skład
wchodzi 27-tonowy trójosiowy wózek naczepy, waży
łącznie 40 t. Alternatywą dla flot może być lżejszy
sprzęt czteroosiowy, złożony z naczepy BERGERecotrail i 20-tonowego wózka typu tandem. Łączna
waga takiego zestawu wynosi 38 t. Oprócz korzyści
finansowych samochód ciężarowy zyskuje 25 t ładowności – lekka naczepa BERGERecotrail z osiami typu
tandem waży 4,7 t.
„Dla wielu operatorów naczep typu mega, objętość
jest ważniejsza niż ciężar maksymalny. W określonych
sytuacjach niższy podatek pobierany od zestawu
czteroosiowego plus niższe koszty paliwa i utrzymania
tworzą bardzo atrakcyjną kombinację. Jednak w przypadku osi 9-tonowych w wielu sytuacjach problemem
była nośność. Rozwiązaniem było podwyższenie nośności osi do 10 t. By to osiągnąć, potrzebne były opony
o indeksie nośności 164, czyli do 5000 kg. Opony Fuelmax T High Load opracowane przez Goodyear to
wysokiej klasy produkt dostarczający naszym klientom
dokładnie to, czego potrzebują” – wyjaśnia Armin
Lechner, dyrektor ds. zarządzania produktem w Berger Fahrzeugtechnik.
Opona Goodyear Fuelmax T 435/50 R19,5 HL
164K opracowana we współpracy z Berger Fahrzeugtechnik jest pierwszą oponą ciężarową klasy premium dostępną w tym rozmiarze i z tym indeksem
nośności. Firma Goodyear od wielu lat współpracuje
z austriackim producentem naczep, dlatego będzie
on pierwszym kooperantem, który otrzyma nowe
opony w wyposażeniu fabrycznym swojego sprzętu.
„Pierwszą 10-tonową oponę do naczep zaprezentowaliśmy podczas targów pojazdów ciężarowych
IAA w Hanowerze w 2010 r. Opracowano ją z myślą o maksymalizacji nośności naczep dwuosiowych
typu tandem. Była to opona na obręcz o średnicy
22,5”, dlatego nie nadawała się do naczep typu mega,
w których wykorzystywane są obręcze 19,5-calowe.
We współpracy z firmą Berger opracowaliśmy nową
oponę klasy premium dla lekkich naczep typu mega
z osiami tandem, co pozwoli operatorom wykorzystać zalety lekkich naczep, a także zapłacić niższe
stawki podatku drogowego w niektórych krajach” –
powiedział Benjamin Willot, dyrektor marketingu
opon Goodyear Dunlop dla klientów komercyjnych
w regionie EMEA.
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SmartTouring DL22 cechuje się niskim poziomem hałasu, co przekłada się
na lepszy komfort jazdy. Z kolei odpowiednio zaprojektowany wzór bieżnika
gwarantuje równomierne zużywanie się
opon w czasie jazdy, duży przebieg oraz
długi okres użytkowania. Podobnie jak
w przypadku większości opon firmy Hankook na oś napędową także SmartTouring
DL22 ma oznaczenie M+S oraz symbol
płatka śniegu (3PMSF). Za dobrą przyczepność i właściwości trakcyjne na ośnieżonych i mokrych nawierzchniach odpowiadają też m.in. trójwymiarowe lamele
ułożone w kształcie litery V. Technologia
lameli zastosowana w bieżniku SmartTouring DL22 zapewnia zarówno dobrą
przyczepność boczną i wzdłużną, jak
i stabilność boczną i kierunkową. Niskie
opory toczenia opon SmartTouring DL22
wpływają na obniżenie zużycia paliwa.
Do jazdy na krótkie i średnie dystanse
producent oferuje także opony miejskie
AU03+. Model ten zaprojektowano specjalnie z myślą o częstym zatrzymywaniu się i ruszaniu w mieście i na drogach
wiejskich, czyli wykorzystywanych w regularnie kursujących autobusach miejskich. Dzięki wzmocnieniu ścianek bocznych opona zyskała większą odporność
na uszkodzenia spowodowane przez żwir
czy krawężniki. Opony całoroczne dostępne są w rozmiarze 275/70 R22,5 i mają
oznaczenie M+S oraz 3PMSF.

Michelin
Firma Michelin wprowadziła na rynek
nową generację opon ciężarowych Michelin X Multi. Ogumienie to sprawdzi
się na wszystkich typach dróg w transporcie regionalnym i ogólnokrajowym.
Opony X Multi zaprojektowano w celu
zapewnienia niskiego kosztu użytkowania w przeliczeniu na kilometr oraz bardzo dobrej przyczepności w różnych warunkach pogodowych.
Inżynierowie Michelin w najnowszej
gamie ogumienia X Multi wykorzystali
następujące rozwiązania technologiczne:
Powercoil (stalowy kord nowej generacji
o mniejszej masie, ale większej wytrzymałości, co dało możliwość wyprodukowania lżejszych opon przy zachowaniu
ich nośności i wytrzymałości), Infinicoil
(stalowy kord o długości ok. 400 m nawinięty wzdłuż obwodu toczenia opony
– oprócz wzmocnienia konstrukcji opony

Hankook

Michelin

zwiększa jej stabilność i trwałość), Regenion (autoregeneracja rzeźby bieżnika
– wraz z jego stopniowym zużywaniem
otwierają się nowe rowki zapewniające
przyczepność, trakcję i bezpieczeństwo
przez cały okres eksploatacji opony), a także Carbion (bardziej jednorodna mieszanka
gumowa bieżnika powstająca w procesie łączenia składników w fazie płynnej;
zwiększa przebieg i obniża opór toczenia opon).
W ofercie dostępne są następujące modele opon: Michelin X Multi F na oś prowadzącą, X Multi Z na wszystkie typy
dróg, X Multi D na oś napędową oraz X
Multi T2 na oś wleczoną. Podobnie jak
w innych oponach ciężarowych z oferty
Michelin w gamie Michelin X Multi wykorzystano karkasy wysokiej jakości. Oznacza to, że ich bieżniki mogą być pogłębiane, a opony bieżnikowane w technologii
Michelin Remix. Należy dodać, że przeprowadzone przez producenta testy wewnętrzne wykazały, że opony nowej generacji zapewniają 15–20% więcej przebiegu
w porównaniu z poprzednią gamą Michelin X MultiWay 3D.
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Opona Michelin X Multi F 385/55
R22,5 na oś prowadzącą ma bieżnik wykonany z nowoczesnej mieszanki gumowej (mniej się nagrzewa, co wydłuża
jego żywotność), poszerzony o 6 mm
w porównaniu z poprzednią gamą opon.
Zabieg ten ma na celu optymalizację powierzchni kontaktu opony z nawierzchnią,
co przekłada się na wolniejsze zużycie
opony. Wysoki poziom bezpieczeństwa
w różnych warunkach pogodowych ogumienie osiąga dzięki wykorzystaniu w nim
mieszanki gumowej i lameli, nazywanymi
przez Michelin Delta. Lamele Delta są
głębokimi, specjalnie zaprojektowanymi
nacięciami strategicznie rozmieszczonymi
w klockach bieżnika. Zwiększają efektywność hamowania oraz przyczepność
na zakrętach w warunkach zimowych,
a także na śliskiej nawierzchni. Lamele są
ułożone zgodnie z kierunkiem toczenia
w celu uzyskania równomiernego zużycia
opony na początkowym etapie jej użytkowania, co jest kolejnym czynnikiem
zwiększającym jej żywotność.
W przypadku opon Michelin X Multi
Z na wszystkie typy dróg wykorzystano
również technologię Infinicoil i Regenion, opracowaną dzięki możliwościom
druku 3D. Opona ma oznaczenie 3PMSF,
co sprawia, że z powodzeniem poradzi
sobie w zimowych warunkach. Z kolei
w najnowszej generacji Michelin X Multi
D 315/70 R22,5 na oś napędową oprócz
wykorzystania nowej mieszanki gumowej i technologii Regenion i Powercoil
w bieżniku opony zastosowano lamele
TowerPump. Są to niewielkie rurkowate
kanaliki umieszczone w klockach bieżnika, które działają jak pompki, skutecznie
odprowadzając wodę spod opony i poprawiając jej przyczepność na mokrej
nawierzchni. Kolejną zaletą Michelin X
Multi D jest niski poziom hałasu emitowanego w czasie jazdy. Uzyskano to dzięki
zwartym i sztywnym klockom bieżnika
w połączeniu z elementami wyciszającymi w postaci gumowych elementów
w zewnętrznych rowkach na całym obwodzie. Opona na oś naczepową – X Multi
T2 385/55 R22,5 ma bieżnik o 6 mm szerszy (w porównaniu z poprzedniczką) wykonany z nowej mieszanki gumowej, co
wpływa na mniejsze zużycie opony.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Producenci, unsplash.com
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Opony chińskie,

czyli sprawa europejska
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odpowiedzi na skargę koalicji – tworzą ją firmy reprezentujące ponad 45% łącznej
unijnej produkcji nowych i bieżnikowanych opon do autobusów i samochodów
ciężarowych – złożoną 30 czerwca 2017 r.
Komisja Europejska w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 11 sierpnia
2017 r. poinformowała o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu nowych i bieżnikowanych opon do autobusów i samochodów
ciężarowych pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej. Dochodzenie w sprawie ma potrwać 15 miesięcy.
Prowadzone postępowanie ma ustalić, czy produkt objęty dochodzeniem
jest sprzedawany po cenach dumpingowych i czy praktyka ta spowodowała
trudną do naprawienia szkodę dla przemysłu unijnego. Dowody, które w skardze zaprezentowała koalicja (według danych Eurostatu od kwietnia do września
2017 r. wartość jednostkowa przywożonych z Chin produktów była o 38% niższa
niż importowane produkty z innych kra-

Renata Pawliszko
O napływie tanich opon chińskich
do Europy słyszymy od kilku lat.
Odbiło się to negatywnie na działalności
europejskich producentów opon nowych
oraz bieżnikowanych. Na podstawie
złożonej skargi Komisja Europejska
wszczęła postępowanie w tej sprawie.

jów) jednoznacznie wskazują na to, że
ilość oraz cena przywożonych produktów
objętych dochodzeniem wpływają negatywnie ma wielkość sprzedaży i udział
w rynku przemysłu unijnego, co przekłada się na niekorzystny wpływ na
ogólne warunki i sytuację zatrudnienia
w przemyśle unijnym.
Wszczęte dochodzenie obejmować
będzie okres od 1 lipca 2016 r. do 30
czerwca 2017 r. Z kolei badanie tendencji mających znaczenie dla oceny
szkody przemysłu unijnego obejmie czas
od 1 stycznia 2014 r. do końca okresu
objętego dochodzeniem. Polegać ono będzie na wyrywkowej kontroli producentów chińskich przez Komisję Europejską.
Do kontroli mogą się też zgłosić producenci nieobjęci próbą kontrolną, którzy
w przypadku potwierdzenia stawianych
zarzutów mogą starać się o ustalenie
indywidualnego cła antydumpingowego.
Po przeprowadzonym postępowaniu
i w przypadku stwierdzenia dumpingu,
a także ustalenia, że spowodował on
szkodę na rzecz rynku europejskiego,
Komisja Europejska podejmie stosowne
kroki, w tym wprowadzenie ceł również
z mocą wsteczną.
Należy także dodać, że do zarzutów
o dumping dołączyły też zarzuty o subsydiowanie (udzielanie producentom bezzwrotnej pomocy rządowej). Na podstawie
kolejnego wniosku koalicji producentów
zaskarżających chińskich producentów
opon Komisja Europejska powiadomiła
14 października 2017 r. o wszczęciu
postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu do UE nowych
i bieżnikowanych opon do autobusów
i samochodów ciężarowych pochodzących z Chin.
W celu ustalenia dokładnej liczby
chińskich opon napływających do Europy europejscy producenci ogumienia
wnioskowali o wprowadzenie obowiązku
rejestracji importowanych produktów.
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„Samochody Specjalne”: W ostatnich
latach na rynek europejski trafiło bardzo
wiele tanich opon chińskich. Czy w kontekście trwającego dochodzenia KE
w sprawie importu tego typu produktów
z Chin sytuacja może ulec zmianie?
Marek Wrażeń: Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez
Komisję Europejską już w maju 2018 r.
powinna zostać podjęta wstępna decyzja
dotycząca wprowadzenia ewentualnych
ceł. To z pewnością zmieniłoby układ sił
na rynku ogumienia, ponieważ to właśnie cena chińskich opon była głównym
argumentem przemawiającym za ich zakupem. Aktualnie wielu użytkowników
tych opon przyznaje, że są one tanie
w zakupie, ale drogie w eksploatacji.
Stąd też podwyżka ich cen mogłaby doprowadzić do szukania innych rozwiązań
rynkowych. Mamy informacje pochodzące z rynku niemieckiego, że tamtejsi
znaczący importerzy opon chińskich po
opublikowaniu decyzji KE w sprawie
obowiązku rejestracji importowanych
opon ciężarowych od 1 lutego 2018 r.
wstrzymali swoje zamówienia na najbliższe miesiące.
Jak dochodzenie KE wpływa i może
wpłynąć w przyszłości na sytuację branży oponiarskiej w Europie?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie.
W maju poznamy decyzję KE dotyczącą
wprowadzenia działań antydumpingowych, a w przypadku decyzji wprowadzającej cła również ich wysokość.
Sami importerzy przyznają, że przy obecnej jakości najtańszych chińskich marek
– a te właśnie stanowią poważny problem dla europejskiego rynku – wzrost
ceny w granicach 30% mógłby oznaczać
poważne zmniejszenie popytu na chińskie opony.
Europejscy producenci ogumienia próbują oczywiście sobie radzić z zaistniałą
sytuacją, chociażby przez aktywne promowanie swoich nowych lub odświeżonych marek budżetowych, bo o takim
właśnie segmencie mówimy w kontekście opon chińskich. To z kolei może
mieć duży wpływ na rynki Europy Środ-

Marek Wrażeń

,
Area Sales Manager w firmie
Marangoni Retreading
Systems GmbH

W wielu krajach UE brakuje
systemowego rozwiązania tego
problemu – w jednych sprawa
recyklingu opony jest rozwiązana lepiej, w innych gorzej.
Można powiedzieć, że w zasadzie zużytych opon chińskich
nie bieżnikuje się. Także firmy
zajmujące się recyklingiem
odmawiają ich przyjmowania.
Należy zatem postawić pytanie,
co dzieje się z milionami ton
zużytych odpadów pozostających co roku w Europie?

kowej i Wschodniej, gdzie udział tych
marek w rynku jest bardzo duży. Nieco
inaczej wygląda to na rynkach rozwiniętych. Tutaj klienci mają większą świadomość i często wybierają produkty markowe, lepszej jakości.
Co z Państwa perspektywy mogłoby poprawić sytuację rynku opon bieżnikowanych w Polsce i Europie?
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Przedstawiciele firm bieżnikujących z pewnością odpowiedzieliby, że zatrzymanie
importu opon chińskich po cenach dumpingowych. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na inny, dotąd niezauważany
problem, jakim jest utylizacja zużytych
opon chińskich. W wielu krajach UE brakuje systemowego rozwiązania tego problemu – w jednych sprawa recyklingu
opony jest rozwiązana lepiej, w innych
gorzej. Można powiedzieć, że w zasadzie
zużytych opon chińskich nie bieżnikuje
się. Także firmy zajmujące się recyklingiem odmawiają ich przyjmowania. Należy zatem postawić pytanie, co dzieje się
z milionami ton zużytych odpadów pozostających co roku w Europie?
W poprzednich latach, przed zalewem
europejskiego rynku tanimi chińskimi
oponami, system radzenia sobie ze zużytymi oponami działał prosto i sprawnie. Karkasy dobrej jakości były poddawane bieżnikowaniu, dzięki czemu opony
zyskiwały drugie, a nawet kolejne życie.
Przekładało się to na oszczędności dla
firmy transportowej i korzyści dla środowiska naturalnego, a firmy bieżnikujące były ważnym elementem tego
systemu.
Nie bez znaczenia dla sprawy jest też sytuacja branży transportowej, która przechodzi okres różnych zawirowań. Z jednej strony słyszymy, że polskie firmy
transportowe radzą sobie, z drugiej jednak żyją w poczuciu niepewności jutra.
Stąd też myślenie o profesjonalnym zarządzaniu ogumieniem schodzi na dalszy plan. Wprawdzie rośnie w firmach
transportowych świadomość konieczności takiego podejścia, ale w ostatnich
latach przy bardzo niskich cenach opon
chińskich wielu właścicieli firm transportowych skupiało się wyłącznie na cenie zakupu zamiast kontrolowaniu rzeczywistych kosztów ogumienia. Dlatego
powrót do starej sprawdzonej praktyki
zakupu opon wysokiej jakości, a następnie wydłużenia ich życia dzięki usłudze
bieżnikowania z pewnością pomógłby
poprawić sytuację firm zajmujących się
bieżnikowaniem.
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Pierwsze wnioski w sprawie
Po kilku miesiącach dochodzenia są
już pierwsze wnioski w sprawie. 1 lutego
2018 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze, w którym
wprowadziła obowiązek rejestracji chińskich opon przywożonych do Europy.
W dokumencie tym czytamy, że Komisja
dysponuje wystarczającymi dowodami
potwierdzającymi, że przywóz produktu
objętego postępowaniem z Chin odbywa
się po cenach dumpingowych, a koalicja europejskich producentów opon nowych i bieżnikowanych wnosząca skargę
do KE przedstawiła dowody dotyczące
„wartości normalnej, obliczonej na podstawie całkowitego kosztu produkcji powiększonego o uzasadnione koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne
oraz kwotę zysku w oparciu o wybór
Stanów Zjednoczonych Ameryki jako
państwa analogicznego” [1]. Wyjaśnijmy,
że zgodnie z przepisami wartość normalna produktu jest zwykle określana na
podstawie ceny lub wartości analogicznego produktu w innym, wybranym państwie o gospodarce rynkowej. W tym
przypadku do porównania Komisja wybrała Stany Zjednoczone.
W rozporządzeniu tym KE informuje
również, że dysponuje wystarczającymi
dowodami na to, że przywóz opon objętych postępowaniem jest subsydiowany.
Subsydia obejmują m.in. różnego rodzaju dotacje rządowe, preferencyjne
warunki udzielania kredytów, udostępnianie przez państwo gruntu, energii,
wody i surowców na potrzeby wytwarzania produktu, jak również obniżki lub
zwolnienia z podatku dochodowego.
Przedstawiono także dowody na to, że
wysokość udzielanych dotacji uzależniona jest od wyników wywozu produktów z Chin.
W sprawie zarzutów dotyczących
określenia szkody na rzecz przemysłu
unijnego Komisja Europejska uznała, że
dysponuje dostatecznymi dowodami potwierdzającymi, że praktyki dumpingowe i subsydiowanie eksporterów powodują istotną szkodę dla przemysłu
unijnego – tylko w okresie od kwietnia
do września 2017 r. import opon chińskich wzrósł o 14,3% w porównaniu
z analogicznym okresem w 2016 r.
Dowody przedstawione przez koalicję skarżących wskazują na masowy
wzrost importu opon chińskich i ich

Tanie opony chińskie importowane w dużych ilościach
w ostatnich latach do Europy wpłynęły niekorzystnie
na wyniki sprzedaży ogumienia producentów europejskich. Odbiło się to również na ogólnych wynikach i sytuacji zatrudnienia w przemyśle unijnym.
Według danych ETRMA w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 import opon do Europy wzrósł o 38%. Największą popularnością cieszyły się opony chińskie
(51% r/r), następnie produkty z Indonezji (27%) oraz Tajlandii (24%). W Polsce wzrost sprzedaży tych opon wyniósł 135% r/r. Najwięcej przybyło na polskim rynku produktów z Rosji (366%), Chin (168%) oraz Korei (2%).
Z kolei popyt na opony bieżnikowane w Europie zmniejszył się w 2014 r. o 8,7% r/r, w Polsce o 4,3% r/r. Spadek ten dla niezależnych polskich bieżnikowni był jeszcze większy – wyniósł 20%, a w niektórych przypadkach
nawet 30%. Zaznaczyć w tym miejscu jednak trzeba,
że rynek polskich bieżnikowni jest dość zróżnicowany,
stąd tak duże możliwe rozbieżności w wynikach ich
działalności. Na takie wyniki rynkowe największy wpływ
miał właśnie import tanich opon. Produktów tych poszukiwali przede wszystkim klienci kierujący się przy
wyborze ogumienia jego ceną.

udziału w rynku w latach 2013–2016.
Według dostarczonych danych liczba
chińskich opon poddanych dochodzeniu
wzrosła w tym czasie prawie dwukrotnie – z 2,3 do 4,4 mln sztuk (+ 2,1 mln
sztuk) – co doprowadziło do gwałtownego wzrostu ich udziału w rynku –
z 13,2 do 20,9 %. To z kolei odbiło się
negatywnie na poziomie cen i liczbie
sprzedanych opon producentów europejskich i miało niekorzystny wpływ na
ogólne wyniki i sytuację finansową przemysłu unijnego.
Na tym etapie Komisja oceniła także,
czy wyrządzona przez import chińskich
opon szkoda jest trudna do naprawienia.
Komisja uznała, że przyzwyczajeni do
niższych cen produktów chińskich europejscy konsumenci raczej nie będą
chcieli zaakceptować wyższych cen produktów pochodzących z przemysłu unijnego. To oczywiście dla producentów
europejskich oznacza zagrożenie trwałej
utraty udziału w rynku i obniżenia ich
dochodów. Z kolei sytuacja producentów
zajmujących się bieżnikowaniem opon
w ocenie KE może stać się niestabilna
i trudna do przywrócenia, jeśli w dalszym
ciągu tak duża liczba tanich opon chiń-

skich będzie importowana do Europy.
Przyjęcie takich wniosków oznacza w ocenie KE trudną do naprawienia szkodę dla
przemysłu unijnego.

Podsumowanie
W kolejnych miesiącach Komisja będzie kontynuować dochodzenie, by zdecydować ostatecznie o rodzaju konsekwencji, jakie zostaną wyciągnięte po
zakończeniu sprawy. Tymczasem obowiązek rejestracji importowanych opon
ma zagwarantować w przypadku decyzji
o wprowadzeniu ceł wyrównawczych
możliwość pobrania tych ceł z tzw. mocą
wsteczną. O nowych rozporządzeniach
KE w sprawie poinformujemy naszych
Czytelników w kolejnym numerze.
Źródło:
[1] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji
(UE) 2018/163 z 1 lutego 2018 r. poddające rejestracji przywóz nowych i bieżnikowanych opon do autobusów i samochodów ciężarowych pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej.

Zdjęcia: © Continental
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ak wiemy, opona pełni bardzo
ważne funkcje w pojeździe – jest
jedynym miejscem kontaktu samochodu z nawierzchnią drogi, które odpowiada za przenoszenie napędu, zmiany
kierunku jazdy oraz hamowanie. W czasach szczególnego przyglądania się kosztom prowadzonej działalności przewozowej opony są też istotne ze względu
na możliwość uzyskania dodatkowych
oszczędności. Szacuje się, że ogumienie stanowi 3–5% kosztów w całkowitym
koszcie własności i użytkowania pojazdu
TCO (Total Cost of Owernship) i wpływa
na 40% wszystkich kosztów operacyjnych firmy. Stąd też jakość opon i ich
stan techniczny ma wpływ na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej, a także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przekonują o tym Polski Związek
Przemysłu Oponiarskiego we współpracy
ze Związkiem Pracodawców „Transport
i Logistyka Polska”.
„Markowe opony zwiększają bezpieczeństwo kierowcy, a także pozostałych
uczestników ruchu drogowego, przyczyniają się do niższych kosztów eksploatacji, jak również zapewniają większą pewność dostaw. W świecie, gdzie transport
towarów w ruchu lądowym nie maleje
– takie są realia w Europie – transport
flotowy jest obszarem bardzo opłacalnym.
Dlatego tak ważna jest w dzisiejszych
czasach pewność dostaw” – mówi Piotr
Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego
Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Jak wybierać?
Zasadnicza różnica między oponami
markowymi (premium) a oponami niemarkowymi leży w zastosowanych technologiach. W procesie produkcyjnym opon
premium wykorzystywane są najnowsze
rozwiązania technologiczne, które po-
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prawiają osiągi opony dzięki wykorzystaniu materiałów o wysokiej jakości potrzebnych do ich produkcji – są to m.in.
mieszanki gumowe, elementy stalowe
czy tekstylne. Dzięki zastosowaniu takich
materiałów opona zyskuje na wytrzymałości i trwałości. Z kolei opony niemarkowe, zwykle tańsze, produkowane są
z materiałów gorszej jakości, co wpływa
na ich niższą trwałość, czyli szybsze zużycie oraz mniejszą odporność na uszkodzenia. To w efekcie może wpływać na
zwiększenie kosztów w czasie późniejszej eksploatacji opony.

Tanie czy bezpieczne?
Markowe czy no-name?
Sprawdzony wybór czy produkt
do sprawdzenia? Oto kilka pytań
dotyczących wyboru ogumienia
do pojazdów ciężarowych.
Jakich odpowiedzi na nie
udzielają polskie floty?

Zastosowanie opon markowych
o obniżonych oporach toczenia
pozwala oszczędzić ponad

2 l paliwa
na 100 km
Rocznie daje to średnio

5000 l

Opona oponie
nierówna
© unsplash.com

Renata Pawliszko

Jak widać, kluczem w wyborze ogumienia powinna być zatem jego jakość.
W czasach, kiedy tak dużo słyszy się
o dużej liczbie tanich niemarkowych opon
napływających do Europy, nabiera to
szczególnego znaczenia. Zastosowanie
opon markowych o obniżonych oporach
toczenia pozwala – według informacji
przekazanych przez PZPO – oszczędzić ponad 2 l paliwa na 100 km, co rocznie daje
średnio 5000 l (przyjęte założenia dla
obliczeń to średni przebieg 240 tys. km
rocznie i zużycie paliwa 30 l/100 km).
„Dlatego tak ważna jest rozsądna,
odpowiedzialna polityka zakupowa firm
flotowych i transportowych. Kupno opon
markowych powinno być raczej inwestycją niż tylko kosztem – nie tylko ze
względu na bezpieczeństwo kierowców
i innych użytkowników dróg. Opony tego
typu zmniejszają zużycie paliwa i mają
większą wytrzymałość. A dzięki zastosowanym technologiom i możliwości bieżnikowania są także bardziej przyjazne
środowisku” – powiedział Rafał Spirydon,
prezes zarządu PZPO.
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Opona kiepskiej jakości
na oś kierującą wystarczy
na przejechanie ok.

120–150 tys. km
Opona markowa pokona
dystans nawet

220 tys. km
Poddając oponę markową procesowi bieżnikowania, można
wydłużyć jej przebieg do nawet

450 tys. km
Da się bieżnikować
Jak już wspomnieliśmy, jedną z istotnych różnic między oponami markowymi
i niemarkowymi jest możliwość bieżnikowania tych pierwszych. Możliwość tę
dają tylko opony klasy premium – karkas niskiej jakości nie jest wystarczająco
wytrzymały, aby nałożyć na niego nową
warstwę gumy. Aby móc poddać zużytą
oponę procesowi bieżnikowania, musi

© Hankook

Jak wiadomo, opona oponie nierówna.
Produkty różnią się między sobą materiałem i technologią produkcji. Tak samo
jest w przypadku opon niemarkowych.
„Jakość produktów niemarkowych jest
niejednorodna, bo ich produkcja nie jest
jednorodna. W przypadku problemów
z takim ogumieniem klienci często nawet nie mogą ich reklamować, gdyż nie
mają bezpośredniego kontaktu z producentem. Tak więc opony niemarkowe
są tanie, ich cena wydaje się atrakcyjna,
ale ostatecznie trzeba ich więcej kupić.
Oprócz tego ze zużytymi oponami tego
typu klient nie jest w stanie nic zrobić.
Oponę premium można zabieżnikować
i użytkować nadal” – wyjaśnia Karol
Górski, menedżer produktu na region
Europy Środkowo-Północnej w firmie
Michelin Polska.

ona mieć dobry karkas, który przed bieżnikowaniem musi przejść surową weryfikację jakościową. W specjalnym urządzeniu (szerograf) karkas przechodzi
gruntowną kontrolę pod kątem wszelkiego rodzaju uszkodzeń i rozwarstwień
wewnętrznych.
„Opona markowa ma tzw. wiele żyć
i mocniejsze karkasy, dzięki pogłębianiu
i bieżnikowaniu można wydłużyć bezpiecznie jej przebiegi. Niemarkowe opony
niskiej jakości to jedynie pozorna oszczędność, ale także potencjalne zagrożenie
na drodze i opóźnienia w dostawach oraz
dodatkowe koszty usunięcia awarii” –
uzupełnia Piotr Sarnecki.
Markowe opony to nie tylko oszczędność paliwa, to także wydłużone przebiegi. Opona markowa ma trzy do czterech tzw. żyć. Opona kiepskiej jakości na
oś kierującą wystarczy na przejechanie ok.
120–150 tys. km. Natomiast opona markowa pokona dystans nawet 220 tys. km.
Co więcej, oponę taką możemy też poddać procesowi bieżnikowania i w ten
sposób wydłużyć jej przebieg do nawet
450 tys. km. Poza tym regeneracja ogranicza liczbę zużytych opon, z którymi
trudno później coś zrobić.
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Większa wypadkowość
Według informacji podanych przez
PZPO opona jest jednym z trzech najszybciej obracających się elementów samochodu. Trzeba więc dbać o to, by elementy te były w dobrym stanie. Według
danych ADAC Truck Service awarie związane z oponami ciężarowymi to 30%
wszystkich interwencji mechanicznych na
drogach i są po elektronice drugą przyczyną awarii na trasach w Niemczech.
„Oprócz obniżenia kosztów eksploatacyjnych floty dla każdego przedsiębiorcy istotne jest bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu. Zależy nam
na życiu i zdrowiu naszych kierowców
oraz innych uczestników ruchu drogowego. A nasi klienci muszą mieć pewność,
że powierzone ładunki, często o wartości
kilkuset tysięcy euro, dotrą nieuszkodzone
do miejsca przeznaczenia w dokładnie
wyznaczonym czasie. Z kolei koszt nowego ciągnika siodłowego z naczepą to
prawie pół miliona złotych. Dlatego to my
najlepiej wiemy, że na bezpieczeństwie
nie można oszczędzać. Praktyka transportowa pokazuje, że używanie dobrych
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W Polsce zarejestrowanych
jest ponad

170 tys. firm
transportowych
Wielkość ich taboru samochodowego szacowana jest na

600 tys. pojazdów
Tanie opony niemarkowe zamontowane w samochodach
ciężarowych polskich przewoźników stanowią obecnie

ok. 30%

opon to opłacalna inwestycja” – mówi
Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

Pamiętaj o kontroli
„Regularna kontrola ogumienia w pojazdach o dużych gabarytach to kwestia
bezpieczeństwa i pewność zrealizowania
dostaw w zmiennych warunkach atmosferycznych. Odpowiednia wysokość bieżnika ma bardzo duży wpływ na kierowanie pojazdem, a co za tym idzie na
bezpieczeństwo jazdy. Wszyscy użytkownicy polskich dróg, szczególnie kierowcy
autokarów i samochodów ciężarowych,
których przeciętna masa po załadowaniu wynosi 40 t, powinni wiedzieć, jaka
jest minimalna dopuszczalna wysokość
bieżnika i ciśnienie w oponach. Producenci na całym świecie w czytelny sposób
oznaczają miejsca, w których znajdują się
wskaźniki zużycia bieżnika, czyli TWI
(Tread Wear Indicator), dlatego ważne
jest, aby kierowcy i zarządcy flot korzystali z nich w praktyce” – dodaje Piotr Sarnecki. Większość towarów transportowana
jest w Europie z wykorzystaniem samo-

chodów ciężarowych. „Ze względu na
skalę operacji transportowych bardzo
ważne jest, aby przedsiębiorcy zwracali
uwagę na stan techniczny pojazdów, w tym
na ogumienie, ponieważ w znacznym stopniu to od niego zależy bezpieczeństwo
na drogach. Dbałość o stan techniczny
floty transportowej jest jednym z wyznaczników odpowiedzialnego społecznie biznesu” – wyjaśnia Maciej Wroński.

Smutne statystyki
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 170 tys. firm transportowych, a wielkość ich taboru samochodowego szacowana jest na 600 tys. pojazdów, co
w dużym uproszczeniu wynosi średnio
5 samochodów na firmę. „Obecnie ok.
30% opon zamontowanych w samochodach ciężarowych polskich przewoźników
to tanie opony niemarkowe. Z punktu widzenia bezpieczeństwa to alarmujący
poziom. Montowanie tych opon to żadna
oszczędność. Kupujący takie produkty
nie może też liczyć na dużą żywotność
ogumienia i długie przebiegi” – alarmuje Piotr Sarnecki.

Jak przekonywać polskich przewoźników do zakupu opon premium? Dostęp
do wielu firm transportowych jest utrudniony, a producenci markowego ogumienia, którym udało się nawiązać współpracę z niektórymi firmami przewozowymi,
udowadniają w przedstawianych raportach eksploatacyjnych korzyści (dłuższe
przebiegi, oszczędności w zużyciu paliwa) wynikające z zastosowania takich
produktów.
Oczywiście poprawa status quo potrwa. Zmiana nawyków myślowych i podejścia do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu to proces.
„Dobre opony to mniejsza awaryjność i większe bezpieczeństwo na drodze. To ważne w dzisiejszych czasach,
kiedy klient oczekuje dostawy na czas.
Jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia na trasie i towar nie dojedzie na miejsce rozładunku, to wydarzenie takie wpływa na
utratę wiarygodności przewoźnika jako
partnera biznesowego. Firmy transportowe, które używają dobrego ogumienia,
mogą dzielić się swoimi doświadczeniami. Dzięki markowemu ogumieniu
i ich właściwej eksploatacji możemy obniżyć koszty, zyskać na mniejszej wypadkowości i lepszym pozycjonowaniu
u klientów, a firmy brokerskie zaoferują
nam niższe stawki na ubezpieczenie OC
pojazdu” – dodaje Maciej Wroński.
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W 2018 r.
Grupa ZF przewiduje
wzrost organiczny wynoszący ok. 5%. Szacuje się
również, że sprzedaż produktów w bieżącym roku
osiągnie wartość ok.
36,5 mld euro

ZF z rekordową
sprzedażą
Na corocznej konferencji prasowej firma
ZF Friedrichshafen AG dokonała podsumowania
prowadzonej w 2017 r. działalności. Grupa ZF
zakończyła miniony rok rekordowym wynikiem
sprzedaży, wynoszącym 36,4 mld euro.
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deklaruje, że w roku bieżącym zwiększy nakłady na badania oraz nadal
będzie intensywnie pracować nad
rozwojem mobilnych technologii. W 2017 r. Grupa
ZF zainwestowała 2,2 mld euro w badania i rozwój, co oznacza wzrost o prawie 15% w porównaniu z 2016 r. W bieżącym roku w skali globalnej firma przeznaczy znacznie więcej niż 2 mld euro
na prace rozwojowe, przede wszystkim nad napędami elektrycznymi, technologiami układów
hybrydowych w skrzyniach biegów, systemami
bezpieczeństwa pojazdów oraz automatyzacją
prowadzenia pojazdów. Stąd też budżet na ten cel
wzrośnie w 2018 r. z 6,1% do ok. 6,5%.

| PROMOCJA |

ZF zamierza także w dalszym ciągu inwestować
w majątek trwały (w 2017 r. przeznaczono na ten
cel 1,4 mld euro). Grupa planuje też m.in. budowę dwóch nowych zakładów produkujących
elementy napędów elektrycznych.

Wzrost sprzedaży
W 2017 r. firma ZF odnotowała sprzedaż w wysokości 36,4 mld euro, co oznacza wzrost o 3,6%
w porównaniu z rokiem 2016 i ówczesną sprzedażą – 35,2 mld euro. Po uwzględnieniu kursów
wymiany walut oraz działań M&A organiczny
wzrost sprzedaży wyniósł 6%.

Wolf-Henning Scheider,
dyrektor generalny ZF

Świat mobilności dynamicznie się rozwija.
Zamierzamy zaproponować naszym klientom pionierskie rozwiązania we wszystkich obszarach zgodnie z naszym
motto: Patrz – Myśl – Działaj. Dlatego chcemy jeszcze bardziej zwiększyć wydatki na badania i rozwój.

dr Konstantin Sauer

,
dyrektor finansowy ZF

Zamknęliśmy zyskowny i bardzo dla nas pomyślny
rok. Usprawniliśmy nasze procesy i strukturę
kosztów w trudnych warunkach, dodatkowo
udało nam się zwiększyć produktywność.
Dzięki temu możemy zwiększyć budżet na
badania i rozwój, co pozwoli nam łatwiej
osiągać zysk.

Po upływie ok. 2,5 roku od przejęcia TRW Automotive (maj 2015 r.) do końca 2017 r. ZF obniżył zadłużenie brutto do 6,4 mld euro. „W związku z dużymi wolnymi przepływami pieniężnymi
planujemy w dalszym ciągu obniżać nasze zobowiązania i zmniejszać obciążenia Grupy ZF
w 2018 r.” – stwierdził dr Konstantin Sauer,
dyrektor finansowy ZF.

Przyspieszenie w obszarze
innowacji

Duże wzrosty sprzedaży osiągnęły też w 2017 r.
działy pojazdów użytkowych oraz technologii układów napędowych, które wyniosły odpowiednio
7,2% oraz 9,3%. „Nasze wyjątkowo wydajne automatyczne skrzynie biegów do samochodów
osobowych przyczyniają się do zmniejszenia emisji
CO2. Są one kluczowym elementem umożliwiającym osiąganie europejskich limitów oraz globalnych celów klimatycznych, dzięki czemu cieszą
się dużym popytem. W połączeniu ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym technologia ta
w dalszym ciągu charakteryzuje się ogromnym potencjałem wzrostu” – wyjaśnia Wolf-Henning
Scheider, dyrektor generalny ZF.

w regionie Azji i Pacyfiku spadł do niespełna 2%
ze względu na negatywny wpływ kursu wymiany
chińskiego juana. Na rynkach Ameryki Południowej, na których kryzys gospodarczy dobiega końca,
sprzedaż wzrosła o ok. 26%.
W 2017 r. (stan na 31 grudnia 2017 r.) Grupa ZF
zatrudniała 146 148 osób (136 820 w 2016 r.).
Dodatkowe miejsca pracy powstały głównie w Chinach, Meksyku, Portugalii, USA oraz w Niemczech,
w większości w działach technologii aktywnego
i biernego bezpieczeństwa, e-mobilności, technologii podwozi oraz technologii układów napędowych. Wśród dodatkowych miejsc pracy na całym świecie, 1700 stanowisk powstało z myślą
o obszarze badań i rozwoju.

Na świecie

Stabilny zysk, większa
produktywność

Oceniając wzrost regionalny, trzeba powiedzieć,
że kształtował się on na zróżnicowanym poziomie.
Zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej
sprzedaż wzrosła o ponad 3%. Natomiast wzrost

W zeszłym roku ZF zwiększył zarówno sprzedaż,
jak i zysk. Skorygowany zysk operacyjny, czyli
zysk przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT)
zwiększył się z 2,2 do 2,3 mld euro.

W związku z dynamicznym rozwojem branży
motoryzacyjnej ZF chce przyspieszyć wdrożenie
współpracy projektowej w obrębie Grupy. „Kładziemy nacisk na tworzenie zespołów międzydziałowych o wysokim poziomie autonomii w zakresie podejmowania decyzji i współpracy. Zespoły
łatwiej przystosowują się do wymogów w nowych,
szybko zmieniających się obszarach technologii.
W zakresie tego rodzaju projektów coraz ściślej
współpracujemy z klientami już na bardzo wczesnym etapie, aby atrakcyjne produkty szybciej trafiały do produkcji seryjnej. To oznacza również, że
możemy projekt wygasić na wczesnym etapie, jeśli
nie spełnia on pokładanych w nim oczekiwań.
Nasze podejście wprowadza do dużej firmy kulturę start-upów” – mówi Wolf-Henning Scheider.
Zespoły ZF będą tworzone na nowo i dopasowywane do bieżących wymagań projektu. Mają
szybko reagować na potrzeby rynku i opracowywać najlepsze możliwe rozwiązania.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © ZF
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Na konferencji
prasowej Grupa
Wielton podsumowała
wyniki sprzedaży
w 2017 r.

Grupa Wielton
podsumowuje rok 2017
W 2017 r. przychody Grupy Wielton ze
sprzedaży pojazdów wzrosły o ponad 33%
w porównaniu z wynikami z roku 2016.
Jest to efekt sprzedaży 15 109 naczep
i przyczep drogowych oraz pojazdów
rolniczych, co oznacza wzrost o 17,5 % r/r.
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rupa Wielton odnotowała wzrost
sprzedaży i przychodów na wszystkich kluczowych rynkach, umacniając tym samym swoją pozycję i kontynuując przyjętą politykę akwizycyjną.
W tym ostatnim aspekcie w 2017 r. firma
sfinalizowała przejęcie niemieckiej spółki
Langendorf oraz zwiększyła do 100%
udziały w spółce Fruehauf SAS.

| BIZNES |

Mariusz Golec

,
prezes zarządu Wielton SA

Rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów, jak
i zysków Grupy są najlepszym potwierdzeniem tego, że realizacja wdrożonej przez nas strategii rozwoju przebiega zgodnie z planem. Jednym z kluczowych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy, było systematyczne umacnianie pozycji Grupy
na rynkach zagranicznych. Założenie to konsekwentnie
realizujemy, co ma odzwierciedlenie w dynamicznym
wzroście przychodów z eksportu, który w 2017 r. był
o połowę wyższy niż w roku ubiegłym. Niezależnie od sukcesów na rynkach zagranicznych w Polsce utrzymujemy
trzecią pozycję, redukując dystans do liderów.

Łącznie w 2017 r. Grupa Wielton
sprzedała 15 109 naczep i przyczep drogowych oraz produktów dla rolnictwa.
Na wynik ten składa się sprzedaż pojazdów marek Wielton, Viberti, Fruehauf,
a także Langendorf w okresie od sierpnia do grudnia ub. r. Dla porównania
przypomnijmy, że w analogicznym okresie 2016 r. sprzedano 12 859 pojazdów,
co oznacza, że skumulowany wynik za rok
2017 jest wyższy o 17,5%. Warto też zaznaczyć, że prawie 70% (10 574 szt.) sprzedaży stanowiła sprzedaż zagraniczna.

Sukcesy na rynkach zagranicznych
Jak wspomniano, dobre wyniki sprzedaży Grupa Wielton odnotowała na rynkach zagranicznych. Sprzedaż pojazdów
Fruehauf SAS we Francji wyniosła 5020
szt. i była wyższa o 5,8% r/r. Na rynku
włoskim należąca do Grupy spółka Viberti
zanotowała wzrost sprzedaży produktów
o 34,2% r/r do poziomu 882 sztuk, a jej
przychody w 2017 r. wyniosły 85 mln zł
(wzrost o 24,1% r/r). Wzrosty były widoczne również na rynku rosyjskim, na
którym dobra koniunktura przełożyła się
na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów – łącznie wyniosła ona 1758 szt.
(wzrost o 141,2% r/r), co przełożyło się
na wzrost przychodów do 155 mln zł
(+138,5% r/r). Z kolei na rynku niemieckim Grupa Wielton (produkty Langendorf
– na podstawie wyników z ostatniego
kwartału 2017 r.) sprzedała 602 szt.

Realizacja strategii
– ciąg dalszy

poczęto prace nad rozwojem struktur, narzędzi oraz procesów operacyjnych dla
handlu naczepami używanymi.

„Rok 2017 był dla Grupy Wielton bardzo udany. Ogłosiliśmy strategię rozwoju
na lata 2017–2020, nabyliśmy 80% udziałów niemieckiej spółki Langendorf oraz
sfinalizowaliśmy przejęcie francuskiej
spółki Fruehauf SAS. Jednocześnie wdrożyliśmy procesy konsolidacyjne i integracyjne, a równolegle zrealizowaliśmy wiele
inwestycji w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Przy tak dużej dynamice nieodzowne są zmiany funkcjonalne.
Dlatego w 2017 r. rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnego modelu zarządzania
w całej organizacji, który istotnie przyspieszy integracje wszystkich spółek w Grupie” – podsumowuje Mariusz Golec.
W 2017 r. Grupa Wielton zrealizowała kilka inwestycji mających na celu
zwiększenie mocy produkcyjnych oraz
rozwój portfolio produktowego. Dzięki
środkom pieniężnym pochodzącym z działalności operacyjnej możliwe było sfinansowanie tych inwestycji głównie z zasobów własnych.
Ważnymi obszarami i działaniami,
nad którymi pracowano w 2017 r., były
również prace z zakresu corporate identity, zdefiniowanie i wdrożenie ujednoliconego zakresu funkcji obiektów i standardów obsługi klienta w COK, a także
rozbudowa sieci punktów serwisowych
na terenie całej Europy. Oprócz tego roz-

Inwestycje badawczo-rozwojowe
W minionym roku zrealizowano także
wiele projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Na początku trzeciego kwartału oddano do użytku trzy linie do spawania ram naczep, a także zakończono
montaż sprzętu na nowej linii KTL.
Z kolei w sierpniu ub. r. spółka podpisała z Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju umowę na dofinansowanie
projektu dotyczącego uruchomienia produkcji chłodni. Koszt całego projektu, którego realizacja zakończy się w 2019 r.,
wyniesie 20 mln zł, z czego 44% będzie
dofinansowanych przez NCBiR.
Aktualne inwestycje prowadzone przez
Grupę Wielton mają na celu zwiększenie
mocy produkcyjnych. Stąd też w pierwszym kwartale tego roku oddano do użytku
linię nr 4 do spawania skrzyń wywrotek
w nowo wybudowanej hali spawalni,
a w kolejnym kwartale zostaną uruchomione dwie zautomatyzowane linie do
spawania belek głównych ram naczep.
W fazie testów jest także zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń
metodą kataforezy oraz lakiernia.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Wielton
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Kolejna Autostrada już w maju
W dniach 8–10 maja odbędzie się w Kielcach kolejna edycja
XXIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska.
W zeszłym roku targi odwiedziło ponad 14 tys. zwiedzających, którzy mogli
zapoznać się z ofertą 418 firm z 20 krajów.

d ponad 20 lat Autostrada-Polska
gromadzi wystawców z szeroko
pojętej branży budowlanej. Zwiedzający wystawę goście mogą się zapoznać z szeroką gamą maszyn do budowy
i utrzymania dróg, mostów, wiaduktów,
tuneli i stacji benzynowych.

Tradycja i prestiż
Patronat honorowy nad targami objęło Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Związek Pracodawców
Budownictwa, a także Główny Inspektor
Pracy. Merytorycznie targi wspierają najważniejsze jednostki badawcze i stowarzyszenia, takie jak: Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu
i stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy.

Merytorycznie o branży
W targach co roku udział biorą specjaliści branżowi, których wsparcie owocuje bogatą ofertą wydarzeń towarzyszących. Na uwagę zasługuje konferencja
„Nowoczesna diagnostyka i naprawy na-

wierzchni drogowych”. Organizowana
przez IBDiM konferencja będzie służyć
wymianie opinii i wniosków związanych
z diagnozowaniem wszelkich typów nawierzchni i różnymi metodami ich napraw. Organizator, Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, zachęca do udziału w panelach na temat zagadnień z zakresu
oceny stanu technicznego nawierzchni, zastosowania badań nieniszczących
w diagnostyce nawierzchni, oceny nośności nawierzchni oraz nieniszczących
metod rozpoznawania konstrukcji nawierzchni drogowych. Podczas spotkania
poruszone zostaną również zagadnienia
z obszaru metodologii napraw nawierzchni drogowych.
Organizatorzy zapraszają też do udziału w konferencji „Infrastruktura drogowo-kolejowa. Przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość” organizowanej przez Oddział
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
w Kielcach, która odbędzie się 9 maja.
W ramach wystawy odbędzie się również
seminarium „Bezpieczeństwo techniczne maszyn budowlanych i pojazdów” or-
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ganizowane przez Przemysłowy Instytut
Maszyn Budowlanych. Jak co roku od
2012 r., Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Targi
Kielce zapraszają na „Salon Kruszyw”.
Inicjatywa ma na celu integrację firm
z szeroko pojętej branży pozyskania,
przeróbki, transportu i wykorzystania
kruszyw, prezentujących się na targach
w Kielcach.

Dodatkowo
Podczas targów odbędą się także pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego
na terenie zewnętrznym. Dla operatorów,
jak co roku, zorganizowany zostanie Konkurs Operatorów Maszyn Budowlanych
Big Bau Master. Należy dodać, że Targom
Autostrada-Polska towarzyszą Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych Maszbud oraz
Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe Rotra.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcie: © K. Biskupska
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Zainteresowanie
leasingiem rośnie
W I kwartale br. branża leasingowa zanotowała wysoką dynamikę
wzrostu we wszystkich grupach finansowanych aktywów, tj. pojazdów
osobowych i dostawczych do 3,5 t, środków transportu ciężkiego
oraz maszyn i innych urządzeń.
Łączne aktywa sfinansowane przez firmy
leasingowe w I kwartale 2017 i 2018 r. (mld zł)

8,6
7,0

edług danych Związku Polskiego Leasingu w pierwszym kwartale 2018 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje
o łącznej wartości 18,6 mld zł. Wzrost
rynku r/r wyniósł 20,9%. Oznacza to, że
polscy przedsiębiorcy rozwijają inwestycje realizowane przy udziale firm leasingowych. Przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej
oferowanej przez firmy leasingowe, finansując różne aktywa. Wśród nich były
to m.in. pojazdy osobowe i dostawcze
o dmc. do 3,5 t (w strukturze rynku
transakcje te stanowią 46,5%), środków
transportu ciężkiego (27,1% udziału
w rynku) oraz maszyny i inne urządzenia, w tym IT (24,7% udziału).

Wysokość finansowania
W pierwszym kwartale 2018 r. wartość nowych kontraktów leasingowych
w przypadku pojazdów lekkich wyniosła
8,6 mld zł przy dynamice 23,1% (r/r).
Udział pojazdów OSD do 3,5 t w całym rynku leasingu wzrósł w ostatnim
czasie z 43,9% (na koniec III kwartału
2017 r.) do 46,5% na koniec marca br.
W ostatnich trzech miesiącach polscy leasingodawcy podpisali także nowe
kontrakty z klientami, którzy nabyli takie
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w tym IT

aktywa, jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samoloty, statki czy
środki transportu kolejowego. Ich wartość wyniosła 5 mld zł. Dynamika segmentu środków transportu ciężkiego po
I kwartale br. wyniosła 18,1% (r/r) i była
znacznie wyższa od poziomu raportowanego na koniec września i grudnia 2017 r.

Wyniki badania koniunktury
branży leasingowej
Raz na kwartał Związek Polskiego Leasingu przeprowadza badanie koniunktury branży leasingowej.
Według badanych firm w II kwartale
2018 r. poprawi się aktywność rynkowa
w zakresie liczby i wartości wpływają-
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cych wniosków. Odpowiedzi takiej udzieliło łącznie 78% respondentów, wskazując na „wzrost” i „istotny wzrost”.
Pomyślne prognozy dotyczą także
zwiększania zatrudnienia. 57% respondentów uważa, że liczba pracowników
nie zmieni się, podczas gdy 43% spodziewa się wzrostu zatrudnienia i jest to
dwa razy liczniejsza grupa w porównaniu z prognozą na I kwartał br. Jednocześnie branża spodziewa się stabilizacji
jakości portfela. Badane przez ZPL firmy,
w II kwartale 2018 r. oczekują wyższego
poziomu finansowania we wszystkich segmentach rynku, w szczególności w rynku
pojazdów lekkich oraz segmencie maszyn i innych urządzeń.

Opracowała Renata Pawliszko
Infografika: © ZPL
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Rusza trzecia
edycja akcji
„Profesjonalni
kierowcy”
Katarzyna Biskupska
A czy Ty już się zapisałeś? Jeśli nie, masz niewiele
czasu… Już na początku czerwca ruszają pierwsze
bezpłatne kursy organizowane w ramach akcji
społecznej „Profesjonalni kierowcy”. Skąd pomysł
na taką akcję? Jak wygląda szkolenie? Gdzie się
zapisać? Odpowiedzi poniżej.

Uczestnicy kursu „Profesjonalni kierowcy” będą się szkolić na pojazdach Volvo i Renault
Trucks z naczepami Wielton Warunek uczestnictwa: trzeba w dniu szkolenia mieć ważne
prawo jazdy kategorii C+E i nie mieć praktyki w pracy na rynku transportowym
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irmy transportowe odpowiedzialne
są aż za 10% polskiego PKB i obsługują 25% unijnego rynku przewozów. Dziś w branży transportowej pracuje 700 tys. kierowców, ale jak szacuje
firma doradcza PwC Polska, braki w tej
grupie zawodowej sięgają aż 100 tys.
osób. Do tego prawie połowa kierowców
zawodowych ukończyła 65 lat i w każdej
chwili może odejść na emeryturę. I to
właśnie brak kierowców jest obecnie
największym problemem polskich firm
transportowych, mogącym zahamować
rozwój całej branży. W 2016 r. narodził
się pomysł, by wspomóc polski transport.
Zainicjowana została akcja społeczna
„Profesjonalni kierowcy”, w ramach której organizowane są bezpłatne kursy
dla kierowców, którzy ukończyli kurs na
prawo jazdy C+E, lecz nie zdobyli jeszcze doświadczenia w zawodzie. Podczas
spotkań, jakie odbywają się w całej Polsce,
najlepsi instruktorzy w kraju szkolą przyszłych kierowców zawodowych. Obecnie
akcję „Profesjonalni kierowcy” wspiera
pięć firm: Volvo Trucks, Renault Trucks,
Wielton, Ergo Hestia i Continental. W tym
roku ze szkoleń skorzysta ok. 300 kierowców wiążących swoją przyszłość z branżą
transportową.
O samej akcji pisaliśmy już wielokrotnie. O pozytywnych aspektach cyklu
szkoleń wypowiadali się nie tylko organizatorzy i kursanci, ale i trenerzy jazdy.
Sławomir Chojnicki, instruktor doskonalenia techniki jazdy Renault Trucks
Polska, wspomniał, że po wielu rozmowach z ich uczestnikami odbytych w trakcie kursów obu edycji, otrzymał jasny
przekaz i ocenę tych bezpłatnych szkoleń w odniesieniu do kursów na prawo
jazdy i kursów kwalifikacyjnych. „Kursy
na prawo jazdy to jest przygotowanie
jedynie do zdania egzaminu. Uczestnicy
komentowali, że informacji, jakie u nas
otrzymali przez te 2 dni, mimo że w pigułce, było 100 razy więcej niż na tradycyjnym kursie na prawo jazdy. Jedno-
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Instruktorzy doskonalenia techniki
jazdy Grupy Volvo i jednocześnie trenerzy akcji „Profesjonalni kierowcy”.
W środku Michał Proc, dyrektor ds.
rozwiązań biznesowych w Volvo
Group Trucks Poland

Część praktyczna kursu, to
m.in. szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz
przede wszystkim z doskonalenia jazdy samochodem ciężarowym z naczepą – oprócz indywidualnych manewrów
zestawem na placu kierowcy
nauczą się też jak prawidłowo
odczepić i podczepić naczepę
oraz odpowiednio zabezpieczyć
ładunek przed jazdą

Manewrowanie i jazda 40-tonowym
zestawem – na szkoleniach kierowcom
zapewnione zostaną realne warunki,
z jakimi zetkną się w przyszłej pracy
w firmie transportowej

głośnie podsumowali, że przygotowanie do tego zawodu przeprowadzane na
kursach kwalifikacyjnych jest nieodpowiednie” – podsumował szkoleniowiec
i dodał: „Okazywało się np., że niektórzy nie mieli dobrego placu manewrowego, brakowało informacji związanych
z tym, jak pojazd się zachowuje w trakcie jazdy, w jakie systemy może być wyposażony, nie zetknęli się z praktyką
mocowania ładunku, a większość z nich
pasa w ręku wcześniej nie trzymała”.
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Krótki bilans dwóch
poprzednich edycji
Roman Rutecki

,
prezes zarządu firmy
Bud-Mat Transport

Jak akcję ocenia przedstawiciel grupy
przyszłych pracodawców tych młodych
kierowców? Czy akcja szkoleniowa ma
szanse zmienić wizerunek kierowcy zawodowego? Zapytaliśmy o to Romana Ruteckiego, prezesa zarządu firmy Bud-Mat
Transport z Płocka.
Roman Rutecki: Ponieważ idea akcji
„Profesjonalni kierowcy”, czyli promocja zawodu i wzrost bezpieczeństwa
związany z tym, że na drogach będą kierowcy profesjonalni, jest zbieżna z wartościami naszej firmy, bez wahania zgodziliśmy się wziąć w niej udział. Jak
oceniam program? W mojej opinii bardzo dobrze dobrani są trenerzy, praktycy
specjaliści, ale z pasją. To widać było
podczas szkoleń, w jaki sposób rozmawiają, w jaki sposób przekazują wiedzę
kursantom. Widoczna była ogromna dawka pozytywnej energii ze strony samych
trenerów, która odzwierciedlała się później w nastawieniu samych uczestników.
Ten fantastyczny rezultat widać było
szczególnie po zakończeniu spotkań,
kiedy nikt nie chciał odjeżdżać, kursanci
bowiem mieli niedosyt. Rzadko to się
zdarza na szkoleniach. Przekłada się to
później na rozmowy z kolegami w swoich miejscowościach i czasem właśnie
decyduje, czy ktoś chce wejść w ten zawód czy nie.
Czyli szkolenia „Profesjonalni kierowcy”
to nie tylko możliwość znalezienia nowych
pracowników, ale też budowa nowego
wizerunku kierowcy zawodowego…
Trzeba zauważyć, że wypowiedzi kierowców np. na forach internetowych
pełne są narzekania na trudy tego za-

wodu. Natomiast akcja „Profesjonalni
kierowcy” to zetknięcie tych narzekań
o pracy kierowcy z pozytywnie nastawionymi trenerami ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. Przekazywana po szkoleniu informacja nt. zadowolenia z kursu
idzie dalej, to jest największa zaleta, entuzjazm i pasja, najlepsza promocja tego
zawodu. Przy każdej okazji podpowiadamy, że zawód kierowcy może być bardzo ciekawą alternatywą. Przemawia za
tym stabilność pracy, jazda bardzo nowoczesnym, bezpiecznym samochodem
oraz możliwość ciągłego rozwoju własnych pasji i zainteresowań, które wielu
naszych kierowców rozwija w trakcie
przerw postojowych.
Bo kierowca może być nowoczesny, wysportowany, mieć czas dla rodziny oraz
na pasję.
Tak, to idealne budowanie pozytywnego
wizerunku fachowca w swoim zawodzie.
W naszej firmie staramy się dopasować
właściwą ofertę pod kierowców, nie tylko
finansową w postaci różnych dodatków
motywacyjnych, ale również dbamy, by
mogli pogodzić właśnie życie zawodowe
z częścią życia rodzinnego. Realizujemy
przewozy krajowe, więc tygodniowy tryb
pracy, najczęściej w systemie poniedziałek – piątek sprawia, że nasi kierowcy nie
doświadczają długiej rozłąki z rodziną
i wracają do domów na weekend. To
jest oferta dla tych, którzy cenią ten balans, czyli bycia w drodze i spędzania
czasu z rodziną. Myślę, że taki model będzie coraz bardziej oczekiwany. Wielu
kierowców, którzy do nas trafiają, przechodzą z przewozów międzynarodowych.
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Do tej pory certyfikat „Profesjonalnego kierowcy” uzyskało 500 osób. Jak
raportują organizatorzy, w 2017 r. wpłynęło prawie 1000 zgłoszeń od osób, które
swoją przyszłość planują związać z branżą
transportową. Odbyło się 40 szkoleń
w 15 lokalizacjach, po których wydanych zostało 400 certyfikatów. Co ważne,
w całej akcji organizatorom zależy, aby
w szkoleniach wzięły udział osoby, które
w przyszłości chciałyby podjąć pracę jako
zawodowi kierowcy. „I to się udało. Regularnie badamy losy naszych kursantów
i według najnowszych danych aż 62%
osób, które uczestniczyły w naszych kursach organizowanych w ciągu dwóch
ostatnich lat, pracuje już w branży transportowej. Wielu kierowców, którzy pracy
jeszcze nie podjęli, zapowiada, że będą
chcieli spróbować swoich sił w tym zawodzie w przyszłości” – skomentował
Michał Proc, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych w Volvo Group Trucks Poland.
Co więcej, w 2017 r. wiele tych szkoleń współorganizowały firmy transportowe. Dzięki temu miały one okazję już
podczas zajęć poznać przyszłych kandydatów do pracy. I tak np. po szkoleniu
w siedzibie firmy Alegre w Malborku,
w którym udział wzięło 30 osób, zatrudnionych zostało kilka z nich.

Co czeka kursantów
na szkoleniach w 2018 r.?
Kurs podzielony jest na dwie części.
Pierwsza, to szkolenie teoretyczne z jazdy
ekonomicznej, bezpiecznej i defensywnej. Uczestnicy zdobędą również wiedzę o zasadach pracy kierowców. Część
druga, to szkolenie praktyczne z zasad
udzielania pierwszej pomocy oraz przede
wszystkim z doskonalenia jazdy samochodem ciężarowym z naczepą – bardzo
ważna część, podczas której uczestnicy
poznają m.in., jak w realnym ruchu za-
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Sławomir Chojnicki

,
instruktor doskonalenia techniki
jazdy Renault Trucks Polska

chowuje się ciężarówka, jaką bezwładność ma 40-tonowy zestaw, jaki dystans
pokona pojazd od wciśnięcia hamulca
do całkowitego zatrzymania się, jak manewrować w ciasnych przestrzeniach.
Oprócz indywidualnych manewrów zestawem na placu kierowcy nauczą się,
jak prawidłowo odczepić i podczepić naczepę oraz odpowiednio zabezpieczyć
ładunek przed jazdą.
W szkoleniach będą brali również
udział eksperci Continental, którzy przekażą kierowcom m.in. wiedzę na temat
doboru ogumienia i kontroli ciśnienia
w oponach oraz właściwych zachowań
na trasie. Do szkoleń oddane zostaną
samochody Volvo i Renault z naczepami

Czy program przyniesie efekt? Tak,
ale to wymaga czasu – oceniam to na
5–8 lat, kiedy nasi kursanci zaczną
pracować w firmach transportowych
i wymieni się kadra kierowców, zmieni kultura na drodze itd.

Wielton, wyposażonymi w opony Continental. Informacje o osobach, które
ukończą szkolenie i uzyskają prestiżowy
certyfikat Profesjonalnego Kierowcy, trafią do bazy, do której mają dostęp największe firmy transportowe i logistyczne
w kraju. To wzmacnia pozycję uczestników szkoleń na rynku pracy i zwiększa
szansę na otrzymanie stabilnej i atrakcyjnej finansowo pracy w największych,
prestiżowych firmach o zasięgu międzynarodowym.

reklama

Wszystkie kursy organizowane w ramach akcji „Profesjonalni kierowcy” są
bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach muszą wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej www.profesjonalnikierowcy.pl.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie w dniu szkolenia ważnego prawa
jazdy kategorii C+E.

© Volvo Group Trucks Poland
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Pierwszy Polak
w wyścigach ciężarówek
Katarzyna Biskupska
Ubiegły sezon wyścigów ciężarówek Pucharu Francji Grzegorz Ostaszewski
zakończył z piątą lokatą. Na początku lekko nie było, gdyż trwał proces
dopasowania ciężarówki oraz zgrania zespołu w międzynarodowej
obsadzie. Teraz czas na przygotowania do nowego sezonu.
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rzegorz Ostaszewski jest pierwszym i jak dotąd jedynym Polakiem startującym w wyścigach
ciężarówek. Aktualnie przygotowuje swój
bolid – wyścigowe Renault Premium Racing – do nowego sezonu Pucharu Francji. Co to za seria? Truck Racing French
Cup to wyścigowy cykl samochodów ciężarowych, rozgrywany pod egidą FFSA
(Fédération Francaise du Sport Automobile – Francuska Federacja Sportów Motorowych). Wyścigi w serii francuskiej
odbywają się z zachowaniem wszystkich reguł i przepisów tak jak w serii europejskiej FIA European Truck Racing
Championship. Impreza ta przez swoją

widowiskowość każdorazowo na obiekty
sportowe przyciąga nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów. W wyścigach Truck
Racing French Cup startuje zawsze ok.
20–26 ciężarówek.
Grzegorz powrócił do ścigania w wyścigach ciężarówek po 4-letniej przerwie,
gdy w ubiegłym roku, dosłownie na miesiąc (!) przed rozpoczęciem sezonu, Dominique Kolow – szef francuskiego zespołu Team14 – szukając doświadczonego
i opanowanego kierowcy znającego technikę jazdy torowej, zwrócił się do Polaka
z propozycją współpracy. Wszystko potoczyło się bardzo szybko: decyzja, omówienie warunków startu, dwie serie treningowe na torach w czeskim Moście
i francuskim Albi. Tam nasz zawodnik
testował wyścigową renówkę, niezbędne
było dostrojenie zawieszenia, kątów nastawienia osi, układu hamulcowego i innych parametrów technicznych pojazdu.

Sezon 2017

Grzegorz Ostaszewski
Ma 26 lat. Pasję do sportów motorowych wpoił mu ojciec Krzysztof Ostaszewski, znany polski kierowca rajdów offroadowych, który
za sterami ciężarowego 400-konnego Urala, a później Zetrosa wygrał wiele imprez, m.in. Rajd Drezno–Wrocław, Mercedes Truck
Rally czy Baja Saxonia. Grzegorz rozpoczął swoją przygodę ze sportem motorowym, startując na motocrossowym motocyklu KTM
w wieku 7 lat. Pięć lat później już na quadzie wygrał 4 eliminacje
w serii rajdów Torowej Ligi Samochodów Terenowych H4×4. Towarzyszył ojcu podczas rajdów, obserwował przygotowywanie
ciężarówek do startu, podglądał pracę mechaników w warsztacie
i w końcu sam jako 12-latek pilotował ciężarowego Unimoga 1300L
w rajdzie Drezno–Wrocław. W kolejnych latach jeździł jako pilot ojca
i szkolił się u jego boku (rajdy MT Rally, Rallye Breslau i Motointegrator IC Seria w Nowym Sączu). W 2015 r. w Rallye Breslau Poland za sterami Iveco 4×4 zajął 2. miejsce w kategorii ciężarówek
pow.7,5 t cross-country, rok później był trzeci w tej kategorii.
Aż przyszedł czas na zdobywanie nowych doświadczeń sportowych
i w 2013 r. jako pierwszy Polak i do tej pory jedyny wystartował
w sezonie europejskich rozgrywek wyścigów ciężarówek European
Truck Racing Championship za kierownicą MAN-a w czeskim zespole Frankiego Vojtiška.
W sezonie 2017 startował w serii wyścigów ciężarówek w Pucharze
Francji za kierownicą Renault Premium Racing we francuskim zespole Team14 – sezon ukończył na 5. miejscu.

Rzucony na głęboką wodę jedyny
Polak wśród francuskich i portugalskich
kierowców wystartował w pierwszych
eliminacjach sezonu na torze w Charade. Tam mimo drobnych problemów
technicznych i ciągłego dostrajania ciężarówki wywalczył cenne punkty, które
dały 11. miejsce w klasyfikacji generalnej (na 19 startujących). Do startu w drugich eliminacjach na torze Paul Ricard
w Le Castellet zgłoszonych było już 26
ciężarówek. W tej rundzie bardzo pechowa dla Polaka była sobota. Niespodziewana awaria: spadek mocy silnika spowodowany obecnością wody w zbiorniku
paliwa, która dostała się tam z pękniętego zbiornika z wodą chłodzącą paliwo
i późniejsze jej następstwa przekreśliły
jego szansę na punktowane miejsce. Na
uznanie zasługiwała praca zespołowa
między kolejnymi wyścigami, gdy mechanicy w międzynarodowym składzie:
Francuzi, Czesi i Krzysztof Ostaszewski,
ojciec Grzegorza, w nieco ponad dwie godziny „rozebrali” ciężarówkę, by usunąć
awarię. Przyniosło to spodziewane efekty
i już po niedzielnych wyścigach Grzegorz
w klasyfikacji generalnej awansował na
10. miejsce.
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Na torze w Nogaro bolid spisywał się
znakomicie, w sobotę Grzegorz ukończył
wyścig najpierw na 5. miejscu, później
na 6. Nie obyło się oczywiście bez nieprzewidzianych problemów w niedzielę,
jak przednia pęknięta opona po najechaniu na… no właśnie, na niespodziewany
element na torze. Złapanie gumy dla zawodnika oznacza zjazd do alei serwisowej i koniec ścigania. Ostatecznie pełna
wrażeń runda w Nogaro zakończyła się
awansem na 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Na legendarnym torze w LeMans startowało 26 ciężarówek. To był bardzo dobry weekend dla naszego rodaka, w ciągu
którego zdobył trzy 4. miejsca i jedno 5.
miejsce oraz 1. miejsce w klasyfikacji młodzików. Trzeba podkreślić, że te dobre
miejsca nie są dziełem przypadku. Nasz
zawodnik na tym etapie sezonu miał
opanowane auto do perfekcji i nawiązywał już walkę z kierowcami z czołówki.
Dlatego też, gdy po niebezpiecznych
przepychankach i ostrej walce o miejsce
na podium w jednym z wyścigów zajął
ostatecznie 4. miejsce (doświadczenie
innych kierowców wygrało), trafił na „dywanik” do szefa wyścigów, gdyż został
wniesiony protest (jak się okazało, nieuzasadniony). Ale po przejrzeniu pod-
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Grzegorz Ostaszewski:
Sezon wyścigowy Pucharu Francji 2017 ukończyłem na 5. miejscu! Po 4-letniej przerwie
w ściganiu uważam, że jest to bardzo dobre
miejsce. Na początku sezonu bywało różnie,
bo trwał proces dopasowania ciężarówki,
zgrania zespołu w międzynarodowej obsadzie – wszyscy i wszystko musiało się dotrzeć,
a koledzy konkurenci przyjąć mnie, nowicjusza, do
swojego grona. I udało się, choć łatwo nie było. Z wyścigu na wyścig coraz lepiej mi szło, zajmowałem coraz wyższe miejsca – było pierwsze podium w europejskich eliminacjach w czeskim Moście, później
w rundzie w LeMans, a z Albi – z ostatniego weekendu
– wywiozłem aż 3 cenne trofea. Liczę, że w aktualnym
sezonie będzie znacznie lepiej i dużo ciekawiej.

Zespół Team14, który reprezentuje Polak, tworzy grupa pasjonatów wyścigowych i doświadczonych mechaników, członków fabrycznej ekipy Renault Trucks de Blainville. Sam Dominique Kolow, szef teamu, pracował w fabryce francuskiego producenta przez 40 lat.
Team14 uczestniczy w zawodach od 1995 r. i jest obecnie jednym z najlepszych francuskich
zespołów, wielokrotnie zajmował miejsce na podium Pucharu Francji w klasyfikacji generalnej zespołów, a w rozgrywkach europejskich plasował się w pierwszej dziesiątce
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Grzegorz Ostaszewski ściga się 5,5-tonowym Renault Premium Racing, zbudowanym
według wytycznych technicznych FIA. Ta ciężarowa wyścigówka napędzana jest przez
podrasowany silnik Renault DXi13 Racing o pojemności 12,8 l, produkcji Renault Trucks,
rozwijający maksymalną moc 1160 KM przy momencie obrotowym 5600 Nm. Pojazd
rozpędza się z prędkości 60 do 160 km/h w niespełna 7 sekund. Osie przednie i tylne
wyprodukowała dla Renault Trucks firma Meritor. Odpowiada ona również za układ
hamulcowy oraz sterowany komputerowo układ natrysku wody chłodzącej tarcze (podczas jednego wyścigu na chłodzenie zużywane jest ok. 250 l wody). Skrzynia biegów
to model ZF 21 przystosowany do przenoszenia bardzo wysokich momentów obrotowych. Aby ścigać się z maksymalną skutecznością, samochody pozbawione są wielu
układów wspomagających, takich jak ESP, ABS i ASR, skrzynie biegów są oczywiście
manualne. Ciężarówka wyścigowa została przygotowana przez specjalistów z MKR
Technology – czeskiego zespołu, który odnosił sukcesy w europejskich rozgrywkach
w latach 2010–2013

glądu z kamer w ciężarówce skończyło
się na upomnieniu. Ostatecznie po rundzie w LeMans Grzegorz awansował
o dwa oczka w klasyfikacji generalnej Pucharu Francji z 8. na 6. miejsce. Finał sezonu rozegrany został na torze w Albi.
Tam znów nasz rodak triumfował w kategorii młodzików aż dwukrotnie, zajmując 1. miejsce i raz stając na 3. stopniu
podium razem z kierowcami z czołówki.
Nasz zawodnik przyjechał więc z finałowego weekendu z trzema trofeami i 5.
miejscem w klasyfikacji generalnej Pucharu Francji.

Marzenia się spełniają: legendarny tor
w LeMans i najwyższy stopień podium.
Grzegorz dojechał jako czwarty w wyścigu
i pierwszy wśród młodzików, więc wymarzone miejsce stało się faktem

Jaki będzie sezon 2018?
Eliminacje w bieżącym sezonie rozegrane zostaną w sumie na 6 francuskich torach – to o jedną eliminację więcej niż w ubiegłym roku. Pierwsza,
inauguracyjna, runda odbędzie się już
w połowie maja na torze Paul Ricard
w LeCastellet (na którym miesiąc później rozegrane zostanie Grand Prix Francji Formuły 1). Kolejne eliminacje Pucharu Francji rozegrane zostaną jeszcze
na torach w Nogaro, Magny-Cours, Charade, LeMans i Albi.

Grzegorz Ostaszewski dostał mocno
zmodyfikowany bolid, m.in. wymieniono
silnik na całkiem nowy, przerobiona została przednia belka oraz pojazd ma nowe,
całkiem inne oprogramowanie. Zawieszenie m.in. testowane było na początku
maja w Moście. Tam też po każdej testowej rundzie po torze zbierane były
dane telemetryczne o zachowaniu pojazdu i informacje o stylu jazdy kierowcy.
To bardzo cenny materiał do omówienia
z szefem zespołu przed pierwszym startem w sezonie.
W tym roku Dominique Kolow, szef
teamu, widząc potencjał w młodym kierowcy, kładzie większy nacisk na start
Polaka, który podczas wyścigów będzie
miał do dyspozycji dwóch mechaników
z MKR Technology, którzy będą dbać
o cały pojazd.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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| PERSONALIA |

Robert Krawczyk

Gianluca de Ficchy

Od początku roku jest nowym prezesem zarządu polskiego oddziału Europart.
Ma ponad 20-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w firmach na polskim rynku telekomunikacyjnym, energetycznym i informatycznym. Karierę
zawodową rozpoczął w 1996 r. w Polkomtel SA, gdzie przez 11 lat odpowiadał za obszar kontaktu z klientem i awansował na stanowisko wiceprezesa
ds. sprzedaży i marketingu. Był członkiem zarządu w firmach z sektora energetycznego, a następnie technologii informatycznych i rynku usług terminalowych. W roku 2017 pełnił funkcję prezesa spółki akcyjnej Solidex – lidera
wśród integratorów sieciowych na rynku IT w Polsce.

Z początkiem kwietnia br. został mianowany prezesem Nissana w Europie.
Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Luiss w Rzymie. Karierę
rozpoczął w 1994 r. w Ernst & Young. Do grupy Renault dołączył w 2001 r.
i obejmował w niej liczne wysokie stanowiska, zajmując się finansami firmy.
W 2007 r. został dyrektorem ds. rynków zagranicznych w FGA Capital,
joint-venture pomiędzy Credit Agricole i Fiat SpA – awansował tam na
dyrektora generalnego. Od 2014 r. był prezesem RCI Bank and Services,
pionu usług finansowych Renault-Nissan-Mitsubishi.

Grzegorz Szymański

Koert Dekker

Grzegorz Szymański został nowym prezesem Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Ukończył Wydział Finansów i Bankowości
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma tytuł Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Illinois. Karierę rozpoczynał
w departamentach finansowych, m.in. w firmie FM Logistic. Od 12 lat jest
związany z Arval Polska. Do roku 2011 zajmował tam stanowisko dyrektora
finansowego i członka zarządu, następnie w latach 2011–2014 pełnił funkcję
dyrektora finansowego w regionie Europy Środkowej i krajów śródziemnomorskich. Od połowy grudnia 2014 r. jest prezesem zarządu i dyrektorem
generalnym firmy.

W kwietniu przejął obowiązki prezesa zarządu od Stefana van Herpen,
który po odejściu z PGA Polska obejmie stanowisko w Porsche Automotive
Investment (PAI) w Chinach. Przez 8 lat pracował dla PGA Nederland, zajmując stanowisko dyrektora marki i odpowiadając za 27 dealerstw marki
Peugeot należących do PGA Nederland. W 2013 r. wyjechał do Stanów
Zjednoczonych w celu uruchomienia północnoamerykańskiego oddziału
Stoneridge/Orlaco. Strukturę PGA Polska tworzy kilka różnych spółek i brandów – stacje dealerskie marek BMW i Mini, Mercedes-Benz, Peugeot, Škoda,
Volkswagen oraz PGArt Motors, jedno z największych w Polsce centrów
napraw powypadkowych.
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Cena jednostkowa:
12 zł (wydanie papierowe)
10 zł (e-wydanie)

Prenumerata roczna

Prenumerata półroczna

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

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

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

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

Znajdź nas na facebooku

www.samochody-specjalne.pl

Prenumerata mo¿e byæ rozpoczêta w dowolnym momencie. Wysy³ka bêdzie realizowana po otrzymaniu przez wydawnictwo wp³aconej kwoty.

Dodatkowo mo¿na zamawiaæ numery archiwalne. Aktualnie w sprzeda¿y s¹:
1997__numery od 2 do 4
1998__numery od 1 do 4
1999__numery od 1 do 4
2000__numery od 1 do 6
2001__numery od 1 do 6
2002__numery od 1 do 6
2003__numery od 1 do 6
2004__numery od 1 do 6
14,99 z³/szt.

2005__numery od 1 do 6
2006__numery od 1 do 6
2007__numery od 1 do 12
2008__numery od 1 do 12
2009__numery od 1 do 12
2010__numery od 1 do 12
2011__numery od 1 do 12
2012__numery od 1 do 12
10,99 z³/szt.

5,99 z³/szt.

2013__numery od 1/2 do 12
2014__numery od 1/2 do 12
2015__numery od 1/2 do 12
2016__numery od 1/2 do 12
2017__numery od 1/2 do 5
2017__numery od 6 do 12
2018__numery od 1/2 do 3

6,49 zł/szt.

12,00 zł/szt.

SAMOCHODY SPECJALNE, Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków; tel. 71 345 60 00, e−mail: prenumerata@mazur.eu, www.samochody−specjalne.pl

Uwaga! Prenumeratorzy!
Obecnie oferujemy Pañstwu nastêpuj¹ce sposoby dokonania prenumeraty:
1) Osoba prywatna powinna wype³niæ druk znajduj¹cy siê na odwrocie oraz op³aciæ go na poczcie lub w banku.
2) Przelewem – numer rachunku: 21 1600 1156 0004 0602 2943 0001.
3) Firma, która chce otrzymaæ fakturê VAT, powinna z³o¿yæ zamówienie i przes³aæ je do redakcji faksem na nr 71 345 82 13
lub e−mailem: prenumerata@mazur.eu. Termin p³atnoœci wynosi 14 dni od wystawienia faktury.
4) Zamówienia na prenumeratê przyjmuj¹ równie¿ urzêdy pocztowe na terenie ca³ego kraju oraz oddzia³y Ruchu.
5) Zapraszamy równie¿ do redakcji, gdzie osobiœcie mo¿na op³aciæ prenumeratê. Adres: Byków, ul. Przemysłowa 1.

| ŻÓŁTE STRONY |

Miejsce
na Twoją
reklamę!
zadzwoń

608 464 295

Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego
Niezbędny dla wszystkich
użytkowników żurawi,
tylnych burt załadunkowych,
wciągników hakowych
i bramowych, suwnic
oraz wózków widłowych
ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
87−100 Toruñ
tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38 fax 056/ 658−66−10
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zaprosili nas
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego na finał XV edycji Kampanii Dobry
Beton.
Scania na testy modelu R520.
Mercedes-Benz Grupa Wróbel na spotkanie
dotyczące pojazdów ponadnormatywnych.
Mercedes-Benz na oficjalne otwarcie nowego serwisu samochodów ciężarowych
w Emilianowie.
KH-kipper na spotkanie przy grillu w ramach
targów Autostrada Polska.

W KWIETNIU NA ANTENACH

Organizatorzy – na II Międzynarodowe Targi
Transportu, Spedycji i Logistyki oraz na III Międzynarodowe Targi Transportu Publicznego,
a także na Międzynarodowe Targi i Kongres
IT&Mobile.
Związek Pracodawców „Transport i Logistyka
Polska” na konferencję prasową pt. „Nowy
model wynagradzania kierowców”.
Schmitz Cargobull na konferencję poprzedzającą udział firmy w targach IAA.

ORAZ

W programie zostanie przedstawionych kilka interesujących propozycji mniejszych pojazdów użytkowych. Będzie emocjonujący pokaz prosto z Ameryki, ciekawie podane historie kilku ciężarówek
oraz relacje ze zmagań z gigantycznymi ładunkami.
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 kwietniowy
Test Iveco Daily przebudowanego według
pomysłu polskiej firmy Auto Cuby, która
zmieniła dostawczaka w 33-osobowy
autobus turystyczny; spojrzenie na historię
DAF-a LF; metody polskich pilotów na jazdę
z gabarytem po angielskiej ziemi, sposób
na przeciśnięcie siedmiometrowego pojazdu
pod wiszącą na wysokości 5 m trakcją
elektryczną oraz fragment trasy z elementami masztów elektrowni wiatrowych.

2. odcinek kwietniowy
Test MAN-a TGE ruszającego na podbój
rynku; Fuso Canter i próba znalezienia
odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten
samochód ma w naszych realiach ciągle
pod górkę; dojazd do celu podróży z wielką
kolumną destylacyjną oraz dalszy ciąg
drogi z latającym spodkiem.

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

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek kwietniowy
Test Mercedesa Sprintera w tuningu Auto
Cuby; przegląd najważniejszych wydarzeń
z historii Iveco Eurocargo; jazda z łopatą
śmigła generatora wiatrowego oraz wielkie
skrzynie, które do celu swojej podróży –
australijskiej kopalni złota – muszą dojechać bez najmniejszego draśnięcia.

4. odcinek kwietniowy
Emocjonujący pokaz American Monster
Truck; historia Volvo FH; powrót na trasę
konwoju, wiozącego wielkie, drewniane
skrzynie w ich pierwszym etapie podróży
na antypody oraz przewóz sekcji masztów
elektrowni wiatrowej.
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Zapraszamy do oglądania!

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