12 Europa ujednolica system kontroli
i naruszeń w transporcie
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
2016/403 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, mogących prowadzić do utraty dobrej reputacji,
państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć unijne standardy do końca 2016 r., tak
by od 1 stycznia 2017 r. mogły być w praktyce stosowane.
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41 Nadeszło nieuniknione: normatywne
ograniczenia emisji CO2
17 maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła oficjalny dokument, w którym po raz
pierwszy zaproponowała dopuszczalne limity
emisji dwutlenku węgla emitowane przez
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Nadchodzi zmierzch
Diesla?
Wprowadzenie napędu elektrycznego do segmentu samochodów osobowych pociągnęło za sobą wiele wyzwań
pod względem kosztów, masy i osiągów. Jeśli zastąpimy
ten samochód ciężarówką, która porusza się w zmiennych
cyklach i to z krańcowo różnym obciążeniem – chociażby
w pełni załadowana i pusta – to przeszkody będą się mnożyć. Obserwując jednak rynek, zauważamy, że niektóre
z nich udaje się pokonać i samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym – na razie tych z segmentu lekkiego
– na drogach powoli przybywa.

Z

ainteresowanie segmentem samochodów elektrycznych pobudziło rozwój technologii akumulatorowej, co pozwoliło na wydłużenie zasięgu i zauważalne obniżenie kosztów. Jeśli
dodamy do tego rygorystyczne przepisy dotyczące emisji spalin, zwłaszcza w kontekście
ograniczeń emisji dwutlenku węgla, powoli
zapowiadające zmierzch ery silników spalinowych i rosnące zainteresowanie miejskimi
strefami zielonymi, to elektryczna przyszłość
staje się nagle znacznie bardziej realna.
Jeszcze kilka lat temu pisałem w „Samochodach Specjalnych”, że silnik wysokoprężny
– popularny Diesel – jest umocniony na pozycji
dominującego, jeśli nie jedynego źródła napędu w samochodach ciężarowych. Obecnie
jednak, jeśli mówilibyśmy o perspektywie
długoterminowej, nie byłbym już tego tak
absolutnie pewien.
W ostatnim czasie właśnie Komisja Europejska zaproponowała cele związane z ograniczaniem średniej emisji CO2 pochodzącej z nowych samochodów ciężarowych (szczegółowo
o tym piszemy w artykule Nadeszło nieuniknione: normatywne ograniczenia emisji CO2).
W imię walki z ociepleniem klimatu i efektem
cieplarnianym nadeszło nieuniknione – po
wprowadzonych już jakiś czas temu ograniczeniach emisji dwutlenku węgla w samochodach
osobowych i dostawczych obostrzenia te objęły
również samochody ciężarowe.

Przez wiele lat byliśmy świadkami dyskusji
dotyczących tego, czy limity flotowe (obejmujące wszystkie nowe pojazdy jednego producenta) powinny być ustalone w sposób jednoznaczny, liczbowy i wyrażone w gramach CO2
na kilometr, czy też mają być odniesione do
pracy przewozowej i wyrażone w gramach
na tonokilometr. Pojawiło się rozwiązanie
pośrednie, gdyż jak czytamy w propozycji KE,
do 2025 r. ma nastąpić obowiązkowa redukcja
CO2 o 15% w stosunku do 2019 r., a do
2030 r. emisja CO2 powinna spaść o kolejne
15%, czyli byłaby niższa o 30% niż w 2019 r.
Zatem rok 2019 jawi się nam jako czas, w którym zostanie ustalona linia bazowa – poziom
odniesienia.
Jak wiadomo, obniżanie emisji dwutlenku
węgla to nic innego jak walka o niższe zużycie
paliwa. Trwa ona od lat, wymuszona presją
kosztów i chęcią użytkowników do poprawy
rentowności firm. Skoro – jak się ogólnie przyjmuje – w transporcie dalekobieżnym paliwo
generuje 30% kosztów własności i użytkowania, to jest o co walczyć. Aktualnie swój udział
w procesie „dokłada” Komisja Europejska.
Jak obniżać spalanie? Wiadomo: ważne
są postępy technologiczne, ekojazda, telematyczne systemy zarządzania flotą itd. Jednak
30% mniej w ciągu zaledwie 11 lat to sporo –
wymagać to będzie zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych i systemowych. Część
z nich czeka, aby je zacząć stosować, jednak –
jak zawsze – sprawa rozbija się o koszty innowacji. Może zatem wkrótce przemysł zdecyduje, że nie warto walczyć za wszelką cenę
o kolejny 1% obniżenia zużycia paliwa, bo lepsze efekty przyniesie elektryfikacja? Oczywiście pod warunkiem, że prąd będziemy produkować ze źródeł odnawialnych, a nie z węgla.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

NAJWIĘKSZE Z NAJWIĘKSZYCH
ednym z najtrudniejszych projektów transportowych w Kanadzie był
transport turbiny i łopaty turbiny wiatrowej o ogromnych wymiarach.
Trasa wynosiła 1110 km, wiodąc przez wąskie górskie drogi i strome
przełęcze. Kanadyjskie ministerstwo transportu zażądało jazdy testowej
ze względu na bezprecedensowe wymiary ładunku. Organizacji transportu
podjęła się lokalna firma logistyczna. Wykorzystała do tego platformową
naczepę Goldhofer z zawieszeniem pneumatycznym. Aby pomieścić 60-metrową łopatę wirnika, naczepę wydłużono za pomocą trzech wysuwanych
teleskopów, a także wyposażono w resory pneumatyczne Continental.

© Continental

© Continental
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„To rozwiązanie alternatywne względem resorów piórowych, które wymagają więcej miejsca, co powoduje konieczność zwiększenia odległości między osiami. A to stanowi problem w przypadku konwoju o dużej ładowności
na wąskiej drodze” – mówi Hans-Jörg Reinecke z firmy Continental. Kolejną
zaletą resorów pneumatycznych jest możliwość podnoszenia lub opuszczania poszczególnych osi w celu zmniejszenia zużycia opon i zwiększania/zmniejszania nacisku na oś. Jest to też korzystne w kontekście zużycia
paliwa i oddziaływania na drogi.

Goldhofer często produkuje naczepy na zamówienie do przewozów bardzo
ciężkich i/lub bardzo długich ładunków. Turbiny wiatrowe chociaż duże, są
stosunkowo lekkie. W transporcie dużych transformatorów, olbrzymich koparek czy przęseł mostów wymagane są zestawy o jeszcze większej ładowności, którymi – w zależności od konfiguracji – można przewozić od 50 do
ponad 15 000 t. Dla przykładu 1200-tonową koparkę gąsienicową wieziono
dwoma połączonymi zestawami, każdy składał się z trzech modułów, które
w sumie miały 32 linie osiowe. Połączono je systemami rurowymi i złączami
hydraulicznymi Continental. Przejechanie 32-kilometrowej górzystej trasy zajęło cztery dni.
(KW)

MAN W TRASIE KONCERTOWEJ
AN uczcił 25-lecie swojej działalności w Polsce, wspierając logistycznie trasę koncertową Golec uOrkiestra. „Nasza współpraca
rozpoczęła się pod koniec 2016 r., kiedy organizowaliśmy bożonarodzeniową trasę koncertową. To tournée okazało się ogromnym sukcesem,
a koncerty w całej Polsce odwiedziło tysiące osób. MAN bezpiecznie przewiózł sprzęt i zapewnił odpowiednią reklamę imprezie poprzez informację
na naczepie zestawu drogowego. Dlatego teraz postanowiliśmy powtórzyć
ten projekt” – mówi Marta Stefańska z działu marketingu w MAN Truck & Bus
Polska.

M

Do dyspozycji muzyków oddano najnowszy ciągnik MAN TGX 18.500 4×2
BLS Efficientline3 w jubileuszowej wersji Lion Inside. Naczepę Schwarzmüller
udostępniła znana śląska firma transportowa Sachstrans. Nowością jest udział
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w muzycznym projekcie dwóch samochodów dostawczych MAN TGE 3.180.
Jeden w wersji furgon do przewozu instrumentów, a drugi jako kombi
komfortowo przewiezie członków zespołu.
(KW)

KOLEJNY SERWIS DBK
BK rozszerza działalność w województwie wielkopolskim – do sieci serwisowo-sprzedażowej dołączył kolejny oddział w okolicach Poznania. Nowy serwis znajduje się w miejscowości Niepruszewo, tuż przy autostradzie A2
(ok. 30 km od Poznania, zjazd na Buk). Operatorem placówki została spółka On Road Truck Services.
Oddział wyposażono w warsztat o wielkości 1000 m2, dwupoziomowy magazyn części, myjnię, okręgową stację kontroli pojazdów, centrum likwidacji szkód – nowoczesną, pełnowymiarową lakiernię umożliwiającą obsługę wszystkich typów pojazdów,
w tym również autobusów i naczep oraz profesjonalne stanowisko
blacharskie z urządzeniem do prostowania ram i kabin pojazdów.

© DBK

„Rozpoczęcie działalności w drugim oddziale w Wielkopolsce to
dla nas kolejny kamień milowy w rozwoju biznesu w zachodnim
regionie Polski. W tym roku kładziemy nacisk na wzrost sprzedaży w segmencie pojazdów lekkich i średnich Iveco oraz ich wynajem w ramach DBK Rental” – mówi Wiesław Jarnicki, prezes
spółki On Road Truck Services.
(KW)

NOWE MIESZANKI KAUCZUKU
ankook Tire zawarł kolejne już porozumienie z firmą
Arlanxeo, producentem kauczuku syntetycznego. Współpraca ma na celu opracowanie nowych technologii
produkcji mieszanek kauczukowych i poprawy parametrów opon
już na wczesnych etapach projektowania.

H

Współpraca między obiema firmami rozpoczęła się w 2008 r.
od dostaw takich surowców, jak kauczuk butadienowo-styrenowy (S-SBR) czy kauczuk butadienowy o właściwościach neodymu (Nd-PBR). Pierwszą umowę o wspólnych badaniach podpisano cztery lata temu.
Hyung Nam Kim, dyrektor ds. technicznych w Hankook Tire, powiedział: „Ciągłe prace badawczo-rozwojowe i inwestycje mają umocnić naszą pozycję jako światowego lidera w produkcji opon”. (KW)
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PIERWSZA TAKA
SCANIA NA ŚWIECIE
kwietniu br. do firmy Transport Międzynarodowy Ireneusz Strychacz trafiła Scania S730 nowej generacji –
jest to pojazd do transportu ładunków ponadnormatywnych, pierwszy tego typu model na świecie. „Przejazdy z często zmieniającym się ładunkiem, który maksymalnie obciąża pojazd, to
wymagające zadanie. Dlatego zdecydowaliśmy
się na zakup Scanii S730 z konfiguracją osi 8×4/4
nowej generacji. Wybrałem kompleksowe rozwiązanie, które zwiększy wydajność prowadzonego
przeze mnie transportu” – skomentował Ireneusz
Strychacz, właściciel Transport Międzynarodowy Ireneusz Strychacz, firmy transportowo-spedycyjnej działającej na rynku krajowym i międzynarodowym od 1989 r. Nowy nabytek – Scania
S730 nowej generacji – został wyposażony w 16litrowy silnik V8 o mocy 730 KM, spełniający przy
tym normy emisji spalin Euro VI. Wykorzystywana

© Transport Międzynarodowy Ireneusz Strychacz

W

ników powietrza oraz osłony boczne. Na zdjęciu z naczepą Goldhofer MPA6AA podwójnie teleskopowaną i wyposażoną w niezależne zawieszenie na
osiach MPA.
(KB)

© Traficar

w pojeździe skrzynia biegów Scania Opticruise
doskonale sprawdza się przy dopuszczalnej, technicznej masie całkowitej zestawu do 250 t. Na
stelażu za kabiną znajdują się 2 zbiorniki paliwa
o łącznej pojemności 1000 l, zbiornik SCR, 7 zbior-

DOSTAWCZAKI NA MINUTY
połowie maja największa w Polsce sieć carsharingowa Traficar uruchomiła nową usługę – TrafiCargo. Pod sklepami
IKEA w największych miastach Polski (Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz, Lublin) stanęły dostawcze Renault
Kangoo Van. Może je wynająć każdy. Usługa działa w modelu parkowania
„z punktu A do punktu A”, a więc po wyładowaniu zakupów wypożyczony
samochód należy odstawić z powrotem pod sklep. Miejsca, na których można
parkować, są widoczne w aplikacji.

W
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Renault Kangoo oferują przestrzeń bagażową o wymiarach: 190×120×110 cm
(długość × szerokość × wysokość). Może ona zostać dodatkowo powiększona do 290 cm długości po złożeniu fotela pasażera. Dzięki temu do samochodu zmieści się nawet paczka z dużą szafą. Opłaty pozostają na tym
samym poziomie co przy wypożyczeniu aut osobowych, czyli 80 groszy za
kilometr, 50 groszy za minutę jazdy i 10 groszy za minutę postoju.
„Z TrafiCargo można skorzystać szybko, wygodnie i niedrogo zaraz po wyjściu ze sklepu. Klienci mogą z dnia na dzień zaplanować remont czy przeprowadzkę bez oczekiwania na wolny termin w firmie transportowej” – mówi
Konrad Karpiński, dyrektor operacyjny w Traficar.
(KW)
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SOLARIS ZA MILIARD
a początku kwietnia br. w ogólnopolskich mediach pojawiła się informacja,
że Solange i Krzysztof Olszewscy, założyciele firmy Solaris Bus & Coach, chcą sprzedać
100% udziałów w firmie.

N

Obecnie mówi się jednak o całkowitej sprzedaży.
Do negocjacji w sprawie zakupu Solarisa dopuszczono pięciu oferentów. Nie wiadomo jednak, jakie to firmy. Spekuluje się o podmiotach chińskich,
takich jak BYD, czy tureckich, takich jak Anadolu
Isuzu czy Otokar, ale także o Polskim Funduszu
Rozwoju.
„To dość liczna grupa, co pokazuje, że proces sprzedaży wciąż jest na wczesnym etapie. Nie doszło
jeszcze nawet do due diligence z prawdziwego zdarzenia, czyli bardzo szczegółowego prześwietla-

© Solaris

W rozmowie z „Forbesem” Solange Olszewska potwierdziła tę wiadomość, podkreślając, że nie wyklucza, że zachowa część udziałów w firmie,
a nowy inwestor miałby zostać wspólnikiem.

nia kondycji spółki przed złożeniem ofert wiążących”
– twierdzi informator „Dziennika Gazety Prawnej”.
Zdradza też, że wszystkie oferty są na zbliżonym
poziomie i wahają się w granicach 1 mld zł.
Przedstawiciele Solaris Bus & Coach wypowiadają się na ten temat bardzo oszczędnie. „Proces
szukania odpowiedniego inwestora trwa i nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje” – odpowiedział Mateusz Figaszewski, pełnomocnik za-

reklama

rządu Solaris Bus & Coach do spraw elektromobilności i PR, zapytany przez „Dziennik Gazetę
Prawną”.
Z całą pewnością powodem sprzedaży nie jest zła
kondycja finansowa spółki. Solaris zakończył rok
2017 z rekordowym wynikiem sprzedaży 1397 pojazdów i 1,87 mld zł przychodów. Ten rok zapowiada się jeszcze lepiej – zamówienia opiewają
na ponad 1400 pojazdów.
(KW)
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kwietnia 1928 r. holenderski inżynier Hub
van Doorne otworzył mały warsztat produkcyjny w mieście Eindhoven, który początkowo świadczył usługi spawania i cynkowania na zlecenie lokalnych firm. Był to początek
późniejszej firmy DAF.

1

Wielki kryzys zainspirował Huba van Doorne’a
oraz jego brata Wima do rozszerzenia oferty.
W 1932 r. warsztat został przekształcony w firmę
zajmującą się produkcją przyczep i naczep, a nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Van
Doorne’s Aanhangwagen Fabriek (Fabryka naczep
Van Doorne’a ), w skrócie DAF. Produkowane
przez braci naczepy i przyczepy wyróżniały się
dużą ładownością dzięki spawanemu podwoziu.
Spawanie, stosowane podczas produkcji tych pojazdów, umożliwiło obniżenie ich masy własnej
i było czymś niespotykanym w tamtych czasach.
Innym interesującym pojazdem braci Van Doorn
była przyczepa/naczepa z kontenerem, która miała swój debiut rynkowy w 1936 r. Jej konstrukcja umożliwiała szybki ładunek i rozładunek kontenerów z wagonu kolejowego. Z kolei w 1949 r.
wprowadzono do produkcji pierwszy samochód
ciężarowy DAF, a firma zmieniła nazwę na Van
Doorne’s Automobiel Fabriek. Rok później wybudowano pierwszą fabrykę samochodów ciężarowych i rozpoczęto produkcję podwozi trzy-, pięcio- i sześciotonowych.

wadzono zaawansowany układ turbosprężarki (ATI),
który zapewniał jeszcze lepsze osiągi silnika. Z kolei rok 2005 przyniósł prezentację silnika Paccar MX,
który jest obecnie montowany we wszystkich ciężkich pojazdach ciężarowych DAF i w ponad 40%
pojazdów ciężarowych Kenworth i Peterbilt.

Cab w 1988 r. DAF umocnił swoją pozycję lidera
rynku produkcji samochodów ciężarowych, skupiając się zarówno na obniżeniu kosztów eksploatacji, jak i komforcie kierowcy. W 1994 r.
wprowadzono na rynek jeszcze większą kabinę
Super Space Cab.

W 1951 r. na rynku swój debiut miała kabina DAF
z zaokrąglonymi narożnikami i pochyłą kratą wylotu powietrza zapewniające lepszą aerodynamikę, natomiast komfort kierowcy został poprawiony przez wprowadzenie fotela z zawieszeniem.
W latach 60. nadal pracowano nad zwiększeniem
komfortu kierowcy, pomóc w tym miało m.in. opracowanie kabiny przystosowanej do transportu
międzynarodowego. Model DAF 2600 był wyposażony w dwa łóżka i okna na wszystkich ścianach
kabiny, co dawało poczucie przestrzeni i optymalną widoczność drogi. Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego dodatkowo ułatwiło
ciężką pracę kierowcy. Model 2600 jest obecnie
uznawany za pierwszy samochód ciężarowy przystosowany do transportu międzynarodowego.
Wraz z wprowadzeniem koncepcji kabiny Space

W 1996 r. firma DAF stała się częścią koncernu
Paccar, a w latach 2001 i 2002 wprowadzono na
rynek nowe pojazdy DAF serii LF, CF i XF. W roku
2005 pojawił się wielokrotnie nagradzany model XF105, a w 2006 r. – modele Euro IV i Euro V.
W 2013 r. rozpoczęto produkcję pełnej gamy nowych, ekologicznych pojazdów zgodnych z normą
Euro VI. W 2017 r. nowe modele CF i XF otrzymały tytuł Międzynarodowych Ciężarówek Roku 2018.
Wychodząc naprzeciw usługom transportu przyszłości, w 2015 r. firma DAF zaprezentowała funkcję konwojów połączonych (platooning). System
pojazdów EcoTwin umożliwił pojazdom jadącym
w kolumnie automatyczne podążanie za pojazdem
prowadzącym.
(RP)

© DAF

90 LAT DAF TRUCKS

W pierwszych latach istnienia zakładu DAF w pojazdach montowano silniki benzynowe i wysokoprężne Hercules i Perkins. W 1957 r. przedsiębiorstwo z Eindhoven zaprojektowało i rozpoczęło
produkcję pierwszych własnych silników. Dwa
lata później ulepszono silnik wysokoprężny DD575,
dodając do niego turbosprężarkę. Natomiast w roku 1973 na rynku pojawiła się turbosprężarka z chłodzeniem międzystopniowym. W latach 80. wpro-

POLSKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW
istrzostwa Świata Kierowców Zawodowych to najstarsza i najbardziej prestiżowa impreza tego typu w branży transportowej.
Co dwa lata organizowana jest przez międzynarodowe stowarzyszenie kierowców zawodowych UICR. Każda edycja mistrzostw świata
ma miejsce w innym kraju.

M

Cztery lata temu kierowcy walczyli w Polsce, dwa lata temu finał miał
miejsce w Finlandii, natomiast w tym roku zorganizowany zostanie w Belgii,
w Gencie (Gandawie) w dniach 27 września–1 października 2018 r. 19 maja br.
w Krakowie zorganizowane zostały polskie eliminacje. W imprezę włączyli
się organizatorzy „Pierwszopomocnych na drodze” – programu edukacyjnego
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promującego ratownictwo i bezpieczeństwo. „Pierwszopomocni” przeszkolili
kilkudziesięciu kierowców i zaprezentowali po raz pierwszy w Polsce metodę ewakuacji kierowcy ciężarówki zwaną anakonda, opracowaną przez
amerykańskie służby ratownicze.
„Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem umiejętności kierowców, których mieliśmy okazję przeszkolić. Rzadko się spotyka, żeby osoby, które na co dzień
nie podejmują działań, miały tak obszerną wiedzę i umiejętności. Świadczy
to o tym, że kierowcy biorący udział w eliminacjach dobrze się do nich przygotowali” – powiedział Paweł Oskwarek, szef grupy ratowników medycznych biorących udział w projekcie „Pierwszopomocni na drodze”.
(KW)

| BIZNES |

KOMUNALNE
RENAULT TRUCKS
a tegorocznych targach IFAT Renault Trucks wystawił cztery pojazdy przystosowane do potrzeb
sektora komunalnego i wywozu odpadów. Najważniejszym z nich był model D Access. Ten
pojazd do zbiórki odpadów o bardzo wąskiej
konstrukcji ma szerokość zaledwie 2300 mm
i zwis przedni o długości tylko 1665 mm. Dzięki temu może dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc. Szeroka szyba przednia zapewnia kierowcy pole widzenia 220°, a zakres
martwego pola wynosi poniżej 15°. W środku
kabina ma 2 m wysokości, co pozwala na
swobodne poruszanie się wewnątrz pojazdu.
Częste wsiadanie i wysiadanie ułatwiają też
stopień umieszczony zaledwie 435 mm od
podłoża oraz 80-stopniowy kąt otwarcia drzwi
po stronie kierowcy.

© Volvo Trucks

N

25 LAT VOLVO FH

W

prowadzony na rynek w 1993 r. model FH okazał się wielkim sukcesem
Volvo Trucks.

„Choć dopiero zbliżaliśmy się do końca recesji,
postanowiliśmy wykonać wielki skok. Model FH
wprowadziliśmy na rynek w najlepszym momencie, dzięki czemu, gdy do gospodarki i branży
transportowej powróciła koniunktura, dysponowaliśmy najbardziej atrakcyjnym produktem” –
wspomina Claes Nilsson, prezes zarządu Volvo
Trucks.

© Renault Trucks

D Access wyposażony został w 8-litrowy
silnik o mocy 320 KM (235 kW) zgodny z normą Euro VI oraz automatyczną skrzynię biegów Allison 3000 do zastosowań typowych
dla wywozu odpadów. Rama kabiny wykonana została w całości ze stali nierdzewnej,
a wszelkie zewnętrzne elementy podatne na
uszkodzenia zaprojektowane są w taki sposób,
aby można je było szybko i łatwo wymienić.

FH utrzymuje się nieustannie w czołówce najlepiej sprzedających się ciągników. Jako jedyny
model aż trzy razy został wybrany Międzynarodowym Samochodem Ciężarowym Roku – w latach 1994, 2000 i 2014 – i sprzedał się w niemal
milionie egzemplarzy. Według Claesa Nilssona
nadal jest centralnym elementem oferty firmy i samochodem ciężarowym przyszłości.
„Jest tyle możliwości wprowadzania niesamowitych udoskonaleń. Zbadamy je wszystkie, tak
aby mieć pewność, że Volvo FH pozostanie pre-

ferowanym wyborem kierowców i będzie zapewniać korzyści naszym klientom. Nie ujawniając zbyt wielu szczegółów, mogę powiedzieć,
że nadchodzące lata zapowiadają się jeszcze
bardziej ekscytująco niż to pierwsze ćwierćwiecze” – mówi.
Pierwsza generacja FH bazowała na nowym funkcjonalnym podwoziu, umożliwiającym elastyczne rozwiązania dla poszczególnych zastosowań
transportowych. Wszystko wprost odnosiło się do
efektywności, w tym m.in. sprzyjające oszczędzaniu paliwa aerodynamika pojazdu, przełomowy układ napędowy i hamulec silnikowy VEB.
Ale wyjątkowość Volvo FH sygnalizowała przede wszystkim nowa, bezpieczniejsza i bardziej
komfortowa kabina, opracowana na podstawie
opinii kierowców. Modernizowano ją trzykrotnie,
podnosząc jej standardy. Wprowadzono m.in.
zintegrowany układ klimatyzacji, aktywny układ
kierowniczy i poduszkę powietrzną kierowcy. Pośród wielu innowacji na szczególną uwagę zasługuje zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift
(2001 r.) dostępna w kilku wersjach dla różnych
zastosowań.
(KW)

reklama
Zaprezentowano też 16-tonową zamiatarkę
uliczną D 16 z kabiną o szerokości 2,1 m, napędzaną sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 250 KM (184 kW). Kabina pojazdu wyposażona jest w drzwi po
stronie pasażera z dodatkową szybą w dolnej części, ułatwiającą kierowcy obserwowanie, co dzieje się obok pojazdu.
Gamę ciężkich pojazdów budowlanych reprezentowały model C 4×2 – solidny pojazd
z zabudową bramową firmy Meiller Kipper
i model T 480 6×2 z zabudową hakową firmy
Meiller Kipper.
(KW)
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Europa ujednolica
system kontroli
i naruszeń w transporcie
Łukasz Chwalczuk

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403 z dnia
18 marca 2016 r., uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, w odniesieniu
do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych mogących
prowadzić do utraty dobrej reputacji, państwa członkowskie
miały obowiązek wdrożyć unijne standardy do końca 2016 r., tak
by od 1 stycznia 2017 r. mogły być stosowane w praktyce.

Łukasz Chwalczuk,
managing partner
w Kancelarii Prawnej Iuridica,
prezes zarządu OSPTN, ESTA
Transport Section Executive,
wykładowca na Akademii
Leona Koźmińskiego
w Warszawie
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raportu przygotowanego w kwietniu 2018 r. wynika, że większość
krajów członkowskich UE w terminie przystosowała swoje ustawodawstwo do unijnych wymagań – jednym
z niechlubnych spóźnialskich jest Polska, która dopiero w połowie kwietnia
2018 r. przekazała projekt ustawy do Sejmu w celu dalszego procedowania.
Jak łatwo się domyślić, pośpiech oraz
presja czasu związana z ponad 12-miesięcznym opóźnieniem spowodowały,
że projekt wywołał wiele obaw i zastrzeżeń branży transportowej, a wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy mają nawet przedstawiciele organów
kontrolnych.

Wymagania Unii Europejskiej
Założeniem było opracowanie i wprowadzenie obowiązującego w całej Unii
jednego, wspólnego systemu jasno wskazującego rangę naruszenia, jakiego dopuścić się mogą zarówno kierowcy, zarządzający transportem, jak i przewoźnicy.
Rozporządzenie 403/2016 zawiera 3 załączniki, w których enumeratywnie wymieniono naruszenia oraz poziom przewinienia, który będzie jednolity we wszystkich
krajach członkowskich. Dla przykładu:
zgodnie z załącznikiem III, grupa 2,
kolumna G1 – instalacja i korzystanie
z niehomologowanego tachografu traktowane będzie jako niebezpieczne naruszenie (NN). Przekroczenie pewnej
liczby naruszeń wynikającej z przelicznika wykrytych naruszeń względem liczby zatrudnionych pracowników może
doprowadzić do wszczęcia procedury
sprawdzającej tzw. dobrą reputację przewoźnika, a w konsekwencji nawet do
cofnięcia licencji na przewóz rzeczy.
W grupie naruszeń niebezpiecznych
znalazły się także m.in.:
1. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy.
2. Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu, wynoszącego 9 godzin, o 50% lub więcej bez przerwy
lub jakiegokolwiek odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godz.
3. Przekroczenie tygodniowego czasu
prowadzenia pojazdu o 25% lub więcej.

4. Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni
o 25% lub więcej.
5. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą (uznawane za prowadzenie
pojazdu bez karty kierowcy).
6. Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na
podstawie fałszywych oświadczeń lub
sfałszowanych dokumentów (uznawane za prowadzenie pojazdu bez
karty kierowcy).
7. Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografu.
8. Fałszowanie, ukrywanie, likwidowanie i niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i wczytanych z tachografu
lub karty kierowcy.
9. Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej dla pojazdów kategorii N3 o ponad 20% (np.
ponad 48 t dmc. ciągnika i naczepy).
10. Kierowanie pojazdem bez ważnego
poświadczenia przeprowadzenia badania zdatności do ruchu drogowego
wymaganego przez prawo UE.
Ponadto ujednolicenie systemu naruszeń ma na celu umożliwienie spójnego tworzenia bazy danych przez organy kontrolne w ramach tzw. European
Register of Road Transport Undertakings (ERRU), czyli systemu informatycznego, do którego wpisywane będą
wszystkie naruszenia, jakich dopuścił się
kierowca (a w konsekwencji przewoźnik),
w którymkolwiek kraju należącym do UE.
Odpowiednikiem ERRU w Polsce jest
KREPTD, czyli Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który został stworzony i uruchomiony z końcem 2017 r., a od wejścia
w życie projektu ustawy UC90 organy
kontrolne będą wpisywać do niego wszystkie naruszenia, które zostały wymienione w rozporządzeniu 403/2016.

Najgorzej w Polsce
Unia Europejska wymaga od krajów
członkowskich ujednolicenia systemów
kontroli i penalizacji, ale jak się okazało

w praktyce, autorzy polskiego projektu
ustawy poszli o krok dalej. Wdrażając nowy system kar zgodnie z oczekiwaniami
UE, pozostawiono przepisy obowiązujące od 2012 r. w zakresie np. zezwoleń
na przejazd pojazdami nienormatywnymi. Podkreślenia wymaga jednak to,
że „pojazdy nienormatywne” to nie tylko
kilkunastoosiowe, rozciągane, modułowo
konfigurowane kolosy, ale także (a w kontekście liczebności to przede wszystkim)
standardowe naczepy plandeki, które
z jakiegokolwiek powodu poruszają się
po drogach publicznych z przekroczonymi naciskami osi lub masy całkowitej.

Czy Konstytucja w Polsce
ma zastosowanie?
Jakość tworzonego prawa oceńmy na
przykładzie. Pamiętamy, że art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.
stanowi jedną z głównych zasad państwa prawa, czyli zasadę równości obywatela wobec prawa. Głosi on: „Wszyscy
są wobec prawa równi. Wszyscy mają
prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz „Nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Czy stosowanie tych
praw ma odzwierciedlenie w życiu codziennym? Sprawdźmy to na przykładzie
przytoczonego case study.
Dwa identyczne samochody ciężarowe (ciągnik siodłowy z naczepą) poruszają się drogą publiczną, przewożąc
ładunek w postaci płyt marmurowych.
Ciężarówki mają identyczną specyfikację techniczną oraz wyposażenie, zostały załadowane dokładnie taką samą ilością ładunku, który ma być przewieziony
na tej samej trasie. Jedyną rzeczą, którą
różnią się oba pojazdy, jest ich własność
– pierwszy z nich należy do sprzedawcy
ładunku, który wykonuje przewóz na tzw.
potrzeby własne, drugi zaś jest w posiadaniu przewoźnika, który ma odpowiednie licencje oraz otrzymał zlecenie przewozowe od sprzedawcy tegoż ładunku.
W trakcie przejazdu obie ciężarówki
zostają zatrzymane do kontroli przez np.
ITD. Pojazdy zostały zważone (certyfikowanymi i zalegalizowanymi wagami),
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Unia Europejska
wymaga od krajów członkowskich ujednolicenia systemów kontroli i zakresu
naruszeń uznawanych
za karalne

obie ważyły dokładnie 49 t. W konsekwencji organ kontroli ustalił, że przekroczono dopuszczalną masę całkowitą pojazdów o ponad 20%, co doprowadziło
do nałożenia kary:
1. W wysokości 5000 zł na posiadacza
pojazdu nr 1 (sprzedawca – często
gigantyczne firmy działające na skalę światową o wielomiliardowych
obrotach)
2. W wysokości 15 000 zł na przewoźnika, na co składa się kara 5000 zł
na podstawie obowiązującej ustawy
o ruchu drogowym oraz dodatkowe
10 000 zł z proponowanej przez Ministra Infrastruktury ustawy wdrażającej rozporządzenie 403/2016.
Należy zatem zadać pytanie, czy nałożenie kary na przewoźnika o 10 000 zł

większej niż na użytkownika pojazdu na
potrzeby własne, który dopuścił się dokładnie tego samego naruszenia, jest
„równością wobec prawa”?
Podobne sytuacje będą się mnożyć
im większe i cięższe będą ładunki. Dla
przykładu: pojazd o masie całkowitej
50 t, szerokości ponad 3,1 m oraz długości ponad 19,8 m otrzyma nie 15 000 zł
kary, jak to jest obecnie, ale 15 000 +
10 000 + 5000 + 5000 zł, czyli łącznie
35 000 zł.
Analogicznie jak w poprzednim przypadku, jeśli takim samym pojazdem będzie poruszać się przedsiębiorca nieposiadający licencji transportowej – mogą
to być np. największe w Polsce firmy
budowlane – wykonujący przewóz w ramach tzw. potrzeb własnych – to ci gi-
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ganci budowlani otrzymają „jedynie”
5000 zł kary. Czy zatem 35 000 zł kary
dla przewoźnika i a contrario 5000 zł
kary dla „nieprzewoźnika”, to równość
wobec prawa, którą powinna gwarantować Konstytucja RP? Odpowiedź na to
pytanie oraz ocenę standardów polskiego
„prawa” pozostawiam Wam, drodzy Czytelnicy, którzy wielokrotnie mieliście
okazję przekonać się, czym jest branża
transportowa dla polskich przedstawicieli
władzy.
Ze szczegółową listą naruszeń oraz
taryfikatorem kar można zapoznać się na
stronie internetowej Sejmu, gdyż projekt
ustawy przekazano do ostatecznych prac
legislacyjnych mimo licznych skarg ze
strony stowarzyszeń reprezentujących
branżę TSL.

| PROMOCJA |

Wypoczęty kierowca
to bezpieczny kierowca
Firma Eberspächer oferuje
najnowsze rozwiązanie
w zakresie klimatyzacji
postojowej Cooltronic – jest
ono dostępne w trzech
wersjach montażu: Hatch,
Back oraz Top. Dzięki niemu
praca kierowcy jest bardziej
efektywna i bezpieczna.

obre samopoczucie oraz komfort pracy są
bardzo ważne dla każdego kierowcy zawodowego. Według badań Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeprowadzonych na polskich drogach, zmęczenie prowadzącego pojazd przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia ryzyka kolizji, a ponad połowa
ciężkich wypadków na autostradach jest spowodowana przemęczeniem prowadzącego pojazd. Dla
kierowcy niezwykle ważne są warunki wypoczynku
w pojeździe po całodniowych trudach prowadzenia ciężarówki. Optymalna dla snu temperatura
waha się między 18 a 20°C. Latem trudno się obyć
bez otwarcia okien kabiny, a to naraża kierowcę
na hałas przejeżdżających w pobliżu samochodów,
a także na ryzyko kradzieży. Te niebezpieczeństwa
i niedogodności można wyeliminować lub znacznie ograniczyć przez włączenie niezależnej od pracy
silnika klimatyzacji postojowej firmy Eberspächer,
która działa przy zamkniętych oknach i pozwala
odizolować się od gorąca, wilgoci, kurzu, hałasu
i owadów. Dzięki wydajnej klimatyzacji postojowej
praca kierowcy jest bardziej efektywna i bezpieczna.
Tego typu urządzenie nie wymaga, aby silnik pojazdu był włączony na postoju, przez co jest przyjazne środowisku i pozwala oszczędzać paliwo, a co
za tym idzie zmniejszyć koszty transportu.

Zawsze pełen energii
Cooltronic firmy Eberspächer jest elektryczną klimatyzacją postojową, czyli czerpie energię z akumulatora pojazdu. Kierowca nie musi się jednak
obawiać o to, że po dłuższej pracy urządzenia
(np. nocą) pojawią się problemy z uruchomieniem silnika. Elektroniczny sterownik klimatyzatora
ma funkcję kontroli napięcia akumulatora pojazdu,
która automatycznie wyłącza urządzenie w sytuacji,
gdy wystąpi zbyt niskie napięcie. Układ ten zabezpiecza przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora, a tym samym gwarantuje bezproblemowy
rozruch silnika. Układ nawiewów oraz cyrkulacja
wdmuchiwanego powietrza umożliwiają równomierne chłodzenie całej kabiny, a wydajna dmuchawa pracuje cicho i nie zakłóca snu kierowcy.

Szyty na miarę
Cooltronic firmy Eberspächer oferuje trzy wersje
klimatyzatorów postojowych w samochodach
ciężarowych. Są to wersje: Hatch/Slim Hatch
montowana w miejscu luku dachowego, Back
montowana na tylnej ścianie oraz wersja Top na
dach. Nowy model Cooltronic Slim Hatch o wyjątkowo płaskiej i kompaktowej budowie montowany jest w luku dachowym i rekomenduje się
go do stosowania w umiarkowanych warunkach
klimatycznych. Cooltronic w wersji Top oraz Back
przeznaczone są do kabin bez luków dachowych
lub dla tych użytkowników, którzy nie chcą z niego

rezygnować. W tych wersjach urządzenie podzielone jest na dwa elementy – agregat skraplający
instalowany na zewnątrz pojazdu i moduł parownika montowany wewnątrz, na tylnej ścianie
kabiny. W wersji Top agregat skraplający montuje
się na tylnej części dachu, pod spoilerem.

Prosta obsługa
Klimatyzacja postojowa Cooltronic jest bardzo
prosta w obsłudze. Aby uruchomić urządzenie, wystarczy włączyć przycisk na panelu sterującym
umieszczony obok nawiewów lub użyć pilota,
który znajduje się w wyposażeniu standardowym.
Dodatkowo można ustawić automatycznie preferowaną temperaturę oraz siłę nawiewu, a także
za pomocą jednego przycisku uruchomić maksymalną moc klimatyzacji, co jest szczególnie ważne,
gdy kabina jest nagrzana, a kierowca chciałby
w niej szybko wypocząć. Cooltronic nie wymaga
okresowej konserwacji oraz uzupełniania stanu
wody, jak w klimatyzatorach innej konstrukcji.
Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób,
aby jego montaż był szybki i łatwy oraz nie wymagał stosowania skomplikowanych narzędzi podczas instalacji. Ważnym argumentem przemawiającym na korzyść zakupu klimatyzacji Cooltronic
jest szeroko rozbudowana sieć serwisowa w całej
Europie – Eberspächer jest zawsze blisko klienta
bez względu na jego lokalizację.
Zdjęcie: © Eberspächer
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Ol-trans
– specjalista z doświadczeniem
Dariusz Piernikarski
Jeszcze w marcu odwiedziliśmy Ol-trans
– firmę specjalizującą się w transporcie
ponadgabarytowym i usługach dźwigowych.
Tam na gościnne występy przyjechał
demonstracyjny ciągnik Volvo 6×4 540,
który zestawiliśmy z rozciąganą naczepą
Faymonville TeleMAX.
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irma Ol-trans istnieje na rynku od
23 lat, specjalizując się w transporcie ponadgabarytowym oraz
ogólnych usługach transportowych i spedycji. Świadczy również usługi w zakresie wynajmu na terenie całego kraju
teleskopowych żurawi samojezdnych
o udźwigu do 500 t. Ol-trans współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami
transportowymi i spedycyjnymi na terenie Europy i poza nią.
Oferowane usługi o wysokiej jakości
dostosowywane są do indywidualnych
potrzeb klientów. Uczciwość i rzetelność
w kontaktach z klientami sprawiły, że
Ol-trans ma obecnie silną pozycję na
rynku pojazdów ciężarowych. Jak czyta-
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Volvo FH 6x4 540
Ciągnik siodłowy Volvo FH 6×4 540 jest przeznaczony
do eksploatacji zarówno na drogach utwardzonych, jak
i nieutwardzonych. Ponieważ techniczna dopuszczalna
masa zespołu pojazdów wynosi 100 t, znajdzie on z pewnością zastosowanie w transporcie nienormatywnym
oraz budowlanym.
Jednostka napędowa to 6-cylindrowy rzędowy silnik
Diesla D13K Euro VI o mocy maksymalnej 540 KM (397 kW)
i maksymalnym momencie obrotowym 2600 Nm. Za
przeniesienie mocy na koła odpowiada 12-biegowa
zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift z nadbiegiem
ATO2612F. Tylny most RTH2610F ze zwolnicami ma
przełożenie podstawowe 3,76:1. Skrzynia biegów została
wyposażona w 2 biegi pełzające. Zwiększają one zdolność ruszania pod wzniesienia oraz pozwalają na łatwe
manewrowanie przy niskich prędkościach, również z dużym ładunkiem. Jest to bardzo korzystna właściwość
układu napędowego w zestawach wykorzystywanych
w transporcie nienormatywnym. Rozstaw osi ciągnika
to 3200 mm. Oś przednia o nośności 9 t zawieszona jest
na wzmocnionych resorach parabolicznych. Nośność
tylnego zawieszenia pneumatycznego to 26 t z ogranicznikiem obciążenia osi napędowej do 13 t. Uzupełnienie stanowi wzmocniony stabilizator.
Samochód jest wyposażony w zaawansowany system
I-See sterujący przełożeniami skrzyni biegów, odpowiednio do topografii terenu. Pojazd, pokonując wzniesienia, sam dobierze bieg tak, by maksymalnie wykorzystać
swoją inercję oraz ograniczyć niepotrzebne hamowanie. Pozwala to zachować płynność jazdy oraz zaoszczędzić nawet do 5% paliwa. I-See obsługuje również funkcję I-Cruise ze swobodnym wybiegiem.
Wspomaganie skrętu obsługuje aktywny układ kierowniczy VDS (Volvo Dynamic Steering), natomiast pracę hamulców hamulec silnikowy VEB+. Aluminiowy zbiornik paliwa
z prawej strony pojazdu ma pojemność 365 l, zbiornik z lewej – 405 l. Pojemność zbiornika AdBlue to 65 l. Na osi
przedniej zamontowano opony Michelin X Multiway HD XZE
o rozmiarze 385/65 R22,5, z tyłu – Michelin X Line Energy
D 315/80 R22,5.

Ciągnik wyposażono w kabinę z wysokim dachem typu
Globetrotter XL. W środku znajdują się dwie leżanki.
Dolna leżanka o wymiarach 815×2000 mm jest rozszerzona w centralnej części i odchylana na tylną ścianę kabiny. Pod nią znajdują się standardowe schowki oraz
chłodziarka o pojemności 33 l. Składana na tylną ścianę
leżanka górna ma wymiary 700×1900 mm, nad nią znajduje się schowek na bagaże o pojemności 245 l i wysokości 440 mm. Dodatkowa półka jest w górnym schowku
z przodu kabiny. Na desce rozdzielczej w przyjemnym dla
oka beżowym kolorze umieszczono 7-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego.
Jazdę po zmroku ułatwia zastosowanie pakietu Visibility 15+, w ramach którego drogę oświetlają reflektory
biksenonowe i statyczne reflektory doświetlające zakręty. Światła mijania włączane są automatycznie, jest również czujnik deszczu uruchamiający w razie potrzeby wycieraczki.
Wśród systemów wspomagających bezpieczeństwo
czynne znalazły się: system kontroli stabilności (ESP),
system ostrzegania przed kolizjami z przodu z elektronicznym hamulcem oraz układ monitorowania pasa
ruchu. Pojazd wyposażono również w czujniki ciśnienia w ogumieniu. Łączenie z naczepą ułatwia kamera
wsteczna.
Kierowca może wykorzystać aplikację MyTruck, która łączy
pojazd z jego smartfonem (iOS lub Android) i dostarcza
najważniejsze informacje o pojeździe, takie jak aktualny
poziom paliwa, AdBlue, oleju silnikowego oraz cieczy
chłodzącej. Ponadto MyTruck pozwala kontrolować stan
akumulatorów oraz sterować klimatyzacją i ogrzewaniem.
Aplikacja natychmiast powiadamia również użytkownika, gdy uruchomi się alarm w pojeździe.
Ciągnik w prezentowanej wersji został przystosowany
do pracy w zestawach do 100 t dmc., w związku z czym
zamocowano na nim siodło Jost typu Heavy Duty ISHD
(wysokość 190 mm, ISHD) przystosowane do łączenia
ze sworzniem królewskim o średnicy 3,5″ (90 mm). Podpinanie naczepy ułatwia wydłużony pomost za kabiną.
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my na stronie internetowej firmy, dzięki
innowacyjnym pomysłom i rozwiązaniom
oraz szczegółowej analizie potrzeb klientów firma utrzymuje wysoką konkurencyjność na rynku usług transportowych.
O typowych i nietypowych aspektach trudnej działalności na rynku transportu nienormatywnego rozmawiamy
z Aleksandrem Rybką – właścicielem firmy oraz Moniką Rybką – jego córką,
która odpowiada za działalność pionu
logistycznego firmy.
„Samochody Specjalne”: Ol-trans specjalizuje się w przewozach nienormatywnych, jak wygląda obecnie Wasza
flota?
Monika Rybka: Specjalizujemy się w ponadgabarytach. Aktualnie mamy 50 ciągników – najwięcej marki MAN, jest też
około 80 naczep. Mamy również 22 żurawie samojezdne, głównie marki Liebherr, z których najmocniejszy – ośmioosiowy LTM 1500 – ma udźwig 500 t.
W naszych wyborach odnośnie do marek ciągników czy naczep stawiamy przede wszystkim na bezawaryjność i uniwersalność wykorzystania. Pojazdy i moduły
dobieramy więc tak, aby można było
tworzyć różne kombinacje. Maksymalnie
możemy przewozić ładunki o ciężarze
do 200 t. Większość naszych zestawów
znajduje się stale w drodze, w firmie pojawiają się sporadycznie, gdy konieczne
jest wykonanie obsług lub zmiana konfiguracji sprzętu.

Jak na rynku przewozów nienormatywnych lokuje się firma Ol-trans?
Monika Rybka: Na brak zleceń nie narzekamy, ale jest też duża konkurencja
wśród przewoźników. Staramy się działać jak najlepiej, myślę, że zaliczamy się
do pierwszej piątki przewoźników nienormatywnych w Polsce. W większości
przypadków sami pozyskujemy ładunki,
sporadycznie zdarza się, że jakaś firma
spedycyjna zwraca się do nas z ofertą na
przewóz. Nasi klienci to w dużej części
firmy produkcyjne, które nas już znają
i kontaktują się bezpośrednio.
Co jest Waszą najmocniejszą stroną?
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Monika Rybka: Naszą najmocniejszą stroną jest chyba to, że jesteśmy specjalistami w tym, co robimy. Działamy na rynku
już 23 lata i mamy zespół ludzi, który
w dużej mierze pracuje z nami prawie od
samego początku. Są to ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co robią. Wciąż cechuje
ich entuzjazm, czego przykładem mogą
być burze mózgów na spotkaniach zespołu logistycznego związanych z przygotowaniem jakiegoś trudniejszego zlecenia. To jest bardzo fajne…
Przygotowanie zleceń opieramy przede
wszystkim na naszej wiedzy praktycznej,
wiemy, jak obsługiwać np. ładunki długie, jak bardzo ciężkie lub generujące na-
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5-osiowa Faymonville TeleMAX Tele-Z-5L
Naczepa Faymonville TeleMAX Tele-Z-5L porusza się na 5 liniach osiowych o nośności 10 t każda, wyposażonych w koła bliźniacze z oponami 235/75 R17,5. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu to 75 t,
co przy masie własnej ok. 21 t daje ładowność na poziomie 54 t. Techniczna obciążalność 3,5-calowego sworznia królewskiego to 28 t
(nośność dopuszczalna 25 t) – pojazd może współpracować z ciągnikami 6×4 i 8×4.
Długość naczepy w stanie złożonym to 18,6 m, jednak można ją zwiększyć o 37,5 m poprzez potrójnie rozciągany teleskopowy dźwigar centralny (3×12,5 m). Zatem w stanie maksymalnie wydłużonym naczepa osiąga wręcz gigantyczną długość aż 56,1 m. Trzy belki
teleskopowe mają grubości 10, 15 i 20 mm, przewody instalacyjne
umieszczone są w ramie centralnej i automatycznie dostosowują się
do długości załadowczej. Na pierwszym rozciągu blokowanie jest
możliwe co 500 mm, na drugim i trzecim rozciągu co 1000 mm. Platforma ładunkowa jest potrójnie teleskopowana, długość wynosi
14 300 mm ze stałym przednim elementem ± 400 mm. Wysuw jest
blokowany pneumatycznie.
Naczepa ma superniską łabędzią szyję o długości 4300 mm z centralnym
dźwigarem oraz ze skosem na tyle. W naczepie na podwójnych obrotnicach zamontowano osie SAF o technicznej nośności 12 t, wszystkie osie są sterowane hydromechanicznie. Standardowa wysokość
pokładu ładunkowego to 1260 mm, zawieszenie pneumatyczne ma
skok –75/+125 mm. Odległość między osiami to 1810 mm, szerokość pojazdu wynosi 2540 mm.
Naczepa ma radiowe sterowanie hydraulicznego układu kierowania oraz
sterownik skrętu na kablu (od przodu i od tyłu). Pierwsza i druga oś
ma możliwość podnoszenia pneumatycznego. Prawidłowe smarowanie elementów ruchomych zapewnia układ centralnego smarowania z 2 pompami firmy Bekamax ze środkiem smarnym NLGI-2.
Odporność na korozję i uszkodzenia eksploatacyjne zapewnia wysokoopornościowa metalizacja (HRM) całej konstrukcji stalowej; po wykonaniu wszystkich prac spawalniczych konstrukcja była śrutowana
oraz nałożono warstwę cynku (85%) i aluminium (15%). Po nałożeniu 2 warstw farby podkładowej naniesiono dwuwarstwowy lakier
akrylowy.
Wszechstronne zabezpieczenie ładunków różnego rodzaju zapewnia
15 par uchwytów mocujących wstawionych w boczną ramę platformy ładunkowej (LC 10.000 daN), jest również 11 par kieszeni na
kłonice wzdłuż ramy zewnętrznej platformy ładunkowej o wymiarach
100 x 50 mm oraz 2 rzędy kieszeni kłonicowych w platformie ładunkowej dla kłonic o wymiarach 100 x 50 mm. Transport kontenerów
(kontenery 2x20″ lub 1x40″) umożliwia zabudowanie 4 par kieszeni
i 4 par zamków kontenerowych Wader w platformie ładunkowej.

ciski punktowe. Musimy trzymać stale
rękę na pulsie, chociażby gdy chodzi
o przygotowanie tras. W Polsce obecnie
jest pod tym względem trudno, co chwila
są zmiany na drogach – powstają nowe
drogi, stare są przebudowywane. Konieczne staje się działanie w terenie, bo
wcześniejsze informacje i doświadczenia mogą być nieaktualne.
Czy macie problemy z kierowcami?
Monika Rybka: Część kierowców współpracuje z nami od wielu lat i są to bardzo dobrzy specjaliści. Zawsze jest też
grupa, która u nas zaczyna, próbuje,
szkoli się. W tym fachu nie wystarczą same umiejętności, kierowca musi mieć
pasję i koniecznie wyobraźnię, musi „czuć”
zestaw i wiedzieć dokładnie, jakie ma on
możliwości.
W jaki sposób dobieracie kierowców?
Aleksander Rybka: Ktoś, kto przychodzi
do nas do pracy i ma praktykę w jeżdżeniu na gabarytach, to coś już wie –
to widać, gdy się rozmawia. Ale nowy,
niedoświadczony kierowca będzie najpierw jeździć na zwykłej kurtynie, potem
dostanie burtę rozciąganą, potem naczepę teleskopową, zacznie jeździć z szerszymi, potem dłuższymi ładunkami. Powoli, z biegiem czasu będzie otrzymywać
coraz trudniejsze zadania. Nie ma w Polsce szkoły uczącej jeździć z ładunkami
nienormatywnymi. To jest kwestia nabycia doświadczenia i umiejętności.
Monika Rybka: Gdyby ładunki były standardowe, to można byłoby robić szkolenia na przykład na temat mocowania ła-
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Aleksander Rybka, właściciel
firmy Ol-trans, z córką Moniką,
odpowiadającą za funkcjonowanie
działu logistycznego

dunków. Ale ponieważ każdy ładunek
jest w zasadzie inny, to nie jesteśmy w stanie pokazać kierowcy, jak akurat ten ładunek zabezpieczyć. Oczywiście zdarzają się
powtarzalne ładunki, np. tramwaje czy
śmigła, czyli w tym przypadku kierowca
będzie wiedział, co należy robić. Często
kierowcy jeżdżą w obsadzie podwójnej
i ten bardziej doświadczony będzie mógł
pokazać mniej doświadczonemu koledze, jak należy ten ładunek zamocować.
Ile w Waszym sukcesie zależy od ludzi,
a na ile decyduje o tym sprzęt?
Monika Rybka: Jeśli są dobrzy kierowcy
i potrafią sobie poradzić z trudnymi sytuacjami czy awariami, które pojawiają
się czasem na drodze, to dla nich najnowocześniejszy sprzęt – zwłaszcza ciągniki
– nie jest niezbędny. Nawet najlepszy
sprzęt potrafi się przecież zepsuć. My zatrudniamy kierowców „z głową”, którzy umieją samodzielnie rozwiązywać
problemy, także usunąć awarię najnowszego ciągnika czy naczepy.
Aleksander Rybka: Pamiętajmy, że to nie
jest zwykły transport, to nie jest zwykła
kurtyna czy nawet chłodnia, w której
niewiele może się zepsuć, a jeśli to się
stanie, to można pojechać do serwisu
i usunąć awarię. Jeśli jest pakiet serwisowy, to jest to prostsze. W naszych naczepach tego nie ma. Szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach, polegające
np. na wysłaniu ekipy serwisowej w teren, w naszej branży jest nieuniknione.
Pracujemy przecież głównie nocą.
Zdarza się, że właściciel firmy prześpi
całą noc spokojnie?
Aleksander Rybka: Teraz już tak, ale
nie jest to regułą. Trzeba trochę przeżyć,
zebrać doświadczenia i dojrzeć do innego
myślenia. Warto też mieć tu na miejscu
zaufanych ludzi, którzy gdy trzeba, pomogą. Wiele też zależy od kierowców –
wolę takich, którzy zanim sięgną po telefon do mnie, pomyślą i sami spróbują
rozwiązać problem. Każdy ładunek jest
trudny. Im jest cięższy lub większy, tym
więcej mamy kombinowania. Jedno głupie zdarzenie na trasie może zgubić całą
firmę.

Kupując nowy sprzęt, dobieracie naczepy pod określone zlecenie, określony typ
ładunku czy raczej poszukujecie naczep,
które będą mogły wykonać jak najwięcej zleceń.
Aleksander Rybka: Uniwersalność naszej
firmy polega na tym, że poszukujemy naczep, które będą funkcjonalne w jak najszerszym zakresie. Nie ma naczepy, która
przewiezie wszystko. Zamawiając nową,
kieruję się założeniem, że dzięki niej będę mógł zaoferować coś więcej niż ma
konkurencja. Ta nowa naczepa musi mieć
coś dodatkowego – np. jako jedyni w Polsce mamy naczepy do wożenia śmigieł,
ale 5-osiowe, natomiast wszyscy mają
naczepy 4-osiowe. Różnica w cenie nie
była duża, a mamy już coś innego niż
konkurencja. Możemy pobrać ładunki
o większym tonażu. Nie dobieram sprzętu tylko po to, żeby go mieć. Obecnie
możemy przyjąć najtrudniejsze zlecenia, dlatego nie wozimy typowych ładunków, takich jak koparki czy kombajny –
tu jest największa konkurencja i ceny są
najniższe.
Najważniejszą rzeczą w tej branży jest
posiadanie sprzętu. Żeby odebrać nowy
pojazd, trzeba często czekać niemal rok,
bo takie są terminy produkcji. W walce
o klienta wygrywa firma, która jest w stanie niezwłocznie podjąć się realizacji
zlecenia z prostego powodu: ma do tego
odpowiednie naczepy. Jest tu całkowicie
inaczej niż w transporcie dalekobieżnym,
gdy wygrywając kontrakt, mogę zamó-
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wić na przykład 100 plandek i odbiorę
je po 4 tygodniach. U nas tego nie ma.
Często ważna jest gotowość. Zdarza się,
że klient potrzebuje przewieźć specjalistyczny ładunek „na już”. Klienci pytają przede wszystkim o tabor – jakiego
jest rodzaju, czy jest mój i kiedy możemy
jechać. Zleceniodawcy nie poszukują pośredników. Szczególnie w przypadku
dużych klientów selekcja wykonawców
jest bardzo ostra – odpadają firmy spedycyjne typu biurko i laptop i słabo wyposażone. Często taki przesiew jest już
na wstępie. Im większy producent, zleceniodawca, tym więcej tego typu wymogów.
Monika Rybka: My, mając własny sprzęt,
bierzemy całą odpowiedzialność na siebie. Mniejsze firmy zostaną albo wypchnięte z rynku, albo wchłonięte. Tym,
którzy obecnie decydują się na rozpoczęcie własnej działalności transportowej, zwłaszcza z niewielką flotą, szczerze współczuję…
Czy w przewozach nienormatywnych
też działa nieuczciwa konkurencja?
Aleksander Rybka: Jeśli składamy oferty – my i nasi konkurenci, którzy reprezentują już określony poziom – to
nie po to, aby podejmować zlecenia za
wszelką cenę. Jednak szaleńcy zawsze
się znajdą, podejmą ryzyko, często nie
dysponując nawet odpowiednim sprzętem. Zagrożeniem dla naszej branży są
właśnie takie firmy, które nie mając do-
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świadczenia i odpowiedniego sprzętu,
chcą nagle być wielkimi gabarytowcami.
Niektórzy z nich nie wiedzą nawet, jak
robi się zezwolenia. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś, kto ma dużą firmę – taką
jak np. nasza – ryzykował w taki sposób.
Można stracić nie tylko renomę, licencję, ale wprowadza się realne zagrożenia
na drodze.
Czego byście sobie Państwo życzyli, aby
w tym biznesie dobrze się pracowało?

Aleksander Rybka: Po prostu spokoju. Ja
przez tyle lat funkcjonowania tej firmy
doświadczyłem już chyba wszystkiego.
Teraz życzyłbym sobie spokoju w biznesie. Co chwilę są wprowadzane jakieś
zmiany, jest coraz więcej wymagań stawianych transportowcom, coraz więcej
dodatkowych opłat typu myto, opłaty paliwowe, stawki minimalne, noclegi kierowców itd. Komisja Europejska kładzie
nam przysłowiowe kłody pod nogi. Do
tego dochodzą kontrole chyba z wszyst-

reklama

kich urzędów, jakie są w Polsce. Dla
mnie to jest nienormalne. Nie mogę się
zająć moimi klientami, jechać na rozmowy o zleceniach, tylko muszę być tu
na miejscu, chodzić po urzędach i wypisywać jakieś kwity. Przez to, że polska
gospodarka jest coraz bardziej powiązana z polityką, to jest w tym coraz mniej
pracy. Coraz trudniej jest zarobić i dać
zarobić komuś innemu…
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Pilotaż pojazdów
nienormatywnych jest jak
sport ekstremalny
O ciekawych wyzwaniach, pracy w zespole, życiu w trasie
i problemach na drodze rozmawiamy z Markiem Wieczorkiem,
pilotem pojazdów nienormatywnych z wieloletnim
doświadczeniem, pracującym w firmie Panas Transport.

„Samochody Specjalne”: Zacznijmy od
podstawowego pytania. Na czym polega
praca pilota pojazdów nienormatywnych? Jakie są jego obowiązki?
Marek Wieczorek: Pilotaż pojazdów przewożących ładunki ponadgabarytowe ma
ułatwić ich transport z miejsca załadunku
na miejsce rozładunku. Zadaniem pilota
jest odpowiednie zabezpieczenie ruchu
na drodze po to, by zapewnić bezpieczeństwo przejazdu zarówno pojazdowi
pilotowanemu, jak i innym uczestnikom
ruchu drogowego. Zakres odpowiedzialności leżący po stronie pilota jest określony przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja
2012 r. (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2012 r.
poz. 629) w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Marek Wieczorek

,
pilot pojazdów nienormatywnych
w firmie Panas Transport

Pilot powinien zapewnić odpowiednią
organizację ruchu na czas przejazdu pilotowanego ładunku, powinien też wiedzieć – to nie jest dosłownie określone
w ustawie – co pilotuje. Wiedząc, jakie
są wymiary ładunku, znając jego wysokość i szerokość oraz jego masę wraz
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z pojazdem, może zaplanować trasę, po
której pojazd będzie się poruszał. Ma to
znaczenie, jeśli chodzi o wybór trasy
oraz to, czy będzie to autostrada, czy
droga krajowa, czy może przeprawa
przez ciasne ronda lub centra miast. Być
może trzeba też będzie na potrzeby przejazdu zdemontować np. znaki drogowe,
a to są dodatkowe prace do wykonania,
którymi musi zająć się pilot lub zlecić ich
wykonanie firmom zewnętrznym zajmującym się demontażem sygnalizatorów i znaków drogowych, podlegającym
zarządom dróg.
Pilot musi też sprawować nadzór nad
pojazdem pilotowanym w trakcie przejazdu, a także w trakcie postoju – jeśli
na drodze przydarzy się jakaś usterka,
awaria lub postój z innych przyczyn niż
przewidziane, pilot ma obowiązek za-
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bezpieczenia tego pojazdu. Wówczas może np. zorganizować ruch wahadłowy,
jeśli jest to dwukierunkowa droga, a w sytuacji gdy do zdarzenia doszło na autostradzie, zabezpieczyć miejsce przez wykorzystanie lampek, pachołków czy
trójkąta ostrzegawczego.
Jak to wygląda w praktyce? Jakie decyzje musi podjąć pilot, by umożliwić
przejazd ciężkiego ładunku?
Wszystko zależy od ładunku, jaki mamy
przewieźć. Jeśli jest to ładunek o znacznych rozmiarach, robimy objazd trasy,
którą będziemy się poruszać. Objazd takiej trasy wykonuje kierowca, który później będzie kierował pojazdem z załadowanym ładunkiem, lub pilot. Sam bardzo
często robię objazdy tras. Jeśli jednak jest
to transport ładunku przeciętnej wielkości, nie ma konieczności wykonywania objazdu trasy – znamy drogi, po których codziennie się poruszamy i wiemy,
którędy możemy coś przewieźć.
Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku
do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
o wydanie zezwolenia na przejazd. Jeśli
trasa zostanie zaakceptowana, otrzymujemy zezwolenie. Jeśli jednak coś jest nie
tak i nie dostaliśmy zezwolenia, musimy
poszukać innej trasy przejazdu. Po uzyskaniu zezwolenia dobieramy odpowiednią
liczbę pilotów dbających o bezpieczeństwo przejazdu danego ładunku konkretną trasą. Zresztą organizacja takiego
przewozu to praca zespołowa – angażują
się w nią i pracownicy spedycji, i kierowca, a także piloci oraz pracownicy
odpowiedzialni za załadunek i rozładunek przewożonego towaru.
Wspomniał Pan, że organizacja transportu ładunku ponadnormatywnego to
praca zespołowa. Jak współpracować
z zespołem, by całość zakończyła się powodzeniem? Co w tym przypadku jest
kluczem do sukcesu?
Chciałbym mieć taki klucz (śmiech). Wtedy byłoby dużo łatwiej. Dla mnie najważniejszy jest spokój i opanowanie. Wiadomo – ilu kierowców, tyle charakterów
i sposobów pracy, tak samo ilu pilotów,
tyle punktów widzenia i pomysłów realizacji przewozu. Jednak przepisy są jednoznaczne, choć każdy może je interpretować na swój sposób. Jeśli pilot
z kierowcą tworzą zespół, który się dogaduje i nawet napotkane problemy stara
się rozwiązać w sposób opanowany i spo-

kojny, to jest łatwiej. Nerwowe sytuacje
działają na naszą niekorzyść. Człowiek,
który się denerwuje, popełnia błędy.
A my na błędy nie możemy sobie pozwolić, bo to może stworzyć niebezpieczne
sytuacje na drodze.
Czy na co dzień pracuje Pan ze stałą
ekipą? Co jeszcze oprócz spokoju i opanowania jest ważne?
Zwykle pracuję raczej ze stałą ekipą. Nasza firma dysponuje sporą flotą zestawów
ponadnormatywnych i my jako piloci
obsługujemy głównie pojazdy naszej
firmy, co oznacza, że przeważnie współpracujemy z kierowcami zatrudnionymi
w Panas Transport. Jednak zdarza mi się
również pracować z kierowcami z innych firm.
Oprócz wspomnianego już spokoju i opanowania ważne jest też doświadczenie.
Z upływem czasu zmienia się infrastruktura drogowa, zmienia się też technika
jazdy, samochody są coraz szybsze, mocniejsze i jest ich więcej. Jakiś czas temu
zestawy ponadnormatywne poruszały
się wyłącznie nocami. Obecnie mamy 7
kategorii zezwoleń na przejazd ładunków
ponadnormatywnych i w zależności od
kategorii przewozu można poruszać się
także w dzień. To otwiera obszar zmian,
które następują i będą występować w przyszłości. Bo transport ponadnormatywny
się rozwija, floty samochodowe powiększają się i automatycznie zapotrzebowanie na osoby pilotujące jest coraz większe.
Dlatego tak ważne jest doświadczenie
w tym obszarze. Nie wszystkie przecież
drogi znamy na pamięć, bo nie jesteśmy
w stanie, ale większość dróg tranzytowych, którymi się poruszamy, mamy
opanowane. Ciągle też powstają nowe
drogi, które musimy objechać, poznać,
pomierzyć. Jak przysłowiowe grzyby
po deszczu pojawiają się też nowe ronda, a to nie są dla nas łatwe obiekty do
pokonania.
Ilu pilotów potrzebnych jest do zabezpieczenia ruchu drogowego w trakcie
przewozu ładunku?
Na autostradzie albo na drogach ekspresowych dwujezdniowych jeden zestaw ponadnormatywny, którego długość
przekracza 30 m i ma ponad 3,60 m szerokości oraz 4,70 m wysokości – tak to
zresztą jest zapisane w ustawie – zabezpieczają dwa zestawy pilotujące. Jeżeli
transport obejmuje drogi dwukierun-

kowe, jedziemy przez miasta i miejscowości, gdzie są krawężniki, ronda (trzeba
je pokonywać w przeciwnym ruchu, czyli
potocznie pod prąd), wówczas wymagana jest większa liczba pilotów. Oni
muszą tak zorganizować ruch drogowy,
by przy zmianie tego ruchu i przejeździe
pod prąd nie doszło do żadnego wypadku. Wtedy organizuje się większą
liczbę pilotów w zależności od tego, jakie są te skrzyżowania, ronda, jak długi
jest odcinek drogi.
Dobór załogi zależy od drogi, po jakiej
się poruszamy. Czasem pilot, przeważnie
jadący z tyłu, jest też skierowany do pomocy kierowcy, który np. w przypadku
bardzo szerokiego ładunku ma mocno
ograniczoną widoczność w lusterkach.
Wówczas pilot jest jego „drugą parą
oczu”, podpowiada mu, jak sterować naczepą, pilnuje, by ładunek nie uszkodził
jakiegoś znaku, nie zaczepił o przeszkodę
czy zaparkowane samochody. W sytuacji gdy w czasie przejazdu dochodzi do
demontażu znaków czy innych przedmiotów infrastruktury drogowej, kolejni
piloci pomagający w transporcie ładunku
są również potrzebni do „posprzątania”
po przejeździe ponadnormatywnym.
Muszą oni przywrócić pierwotny wygląd
drogi, poustawiać znaki.
Co się dzieje, gdy w trakcie przejazdu
zdarza się coś nieoczekiwanego, zaskakuje remont czy przebudowa? A może
wcześniejsze sprawdzenie trasy wyklucza ryzyko nieplanowanych niespodzianek?
Przebudowy tras i ich remonty są przez
nas wcześniej sprawdzane. Aczkolwiek
sposób, w jaki jest wybudowany czy wyznaczony objazd, bywa różny. Czasami
bywa tak, mimo informacji, że przez
przebudowę drogi można przewieźć ładunek o danej szerokości, np. 4 m, to po
dojechaniu na miejsce okazuje się, że
przejazd jest węższy, bo w czasie remontu komuś przeszkadzały np. jakieś
słupki i nie zastosował się do wymaganych wymiarów. Problemem są również
promienie skrętu na przebudowywanych
drogach – często są one w nieodpowiedni
sposób wyprofilowane i nawet zwyczajne
zestawy ciężarowe (do 16,5 m) mają
problem z przejazdem. A my z naszym
czasem 40-metrowym zestawem musimy przejechać przez takie miejsce.
Musimy więc „przeorganizować” infrastrukturę drogową, coś odstawić, coś
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Marek Wieczorek na tle najnowszego firmowego samochodu pilotującego. Zabudowę
na podwoziu Volkswagena Craftera
wykonała firma CA Richmann

przestawić, a potem przejechać, następnie uporządkować i dopiero wtedy
ruszyć dalej. Takie rzeczy są na porządku
dziennym.
Czy pamięta Pan jakieś najbardziej irytujące zaskoczenie na drodze?
Było ich na pewno sporo. Nie przykładam
jednak do nich wagi, bo dla mnie bardziej
liczy się odpowiednie przygotowanie
transportu. Co chwilę nas coś zaskakuje, a najbardziej zachowanie innych
kierowców na drodze – bywa bardzo
nieprzewidywalne.
Niektórzy ludzie nie mają wiedzy. Dlatego zachęcam do większej uwagi na
drodze, bo jeśli widzimy kogoś, kto jedzie i wysyła nam sygnał błyskowy, to
znaczy, że coś się dzieje na drodze, zdejmijmy więc nogę z gazu i zobaczmy, co
się dzieje. A niektórzy kierowcy zachowują się tak, jakby niczego nie widzieli.
Zdarza się, że pierwszy pilot, który zamyka drogę i wysyła sygnały, prosząc
o zjazd, jest zupełnie ignorowany. To
samo dzieje się z drugim. Kiedyś zdarzyło
się nam, że kierowca jadący samochodem osobowym minął trzech pilotów,
którzy jechali z przodu, by zabezpieczyć
ruch, i dopiero jak dojechał do ciężarówki
wiozącej ładunek, zatrzymał się i to tylko
dlatego, że nie miał już gdzie zjechać. To
jest najbardziej irytujące. Niektórzy ludzie nawet nie zwalniają, tylko jadą do
końca, do miejsca, aż się zatrzymają, bo
nie mają wyjścia. Wtedy są zdziwieni
i mają do nas pretensje, a przecież my
jedziemy, bo musimy przejechać.
Zdarzyło sie Panu wezwać policję, by poradzić sobie z takim uczestnikiem ruchu
drogowego?
W celu uspokojenia kogoś to nie. Ale
zdarzyło się nam, nawet często nam się
to zdarza, wzywać w Niemczech policję
w sytuacji, gdy parking dla ponadgabarytów lub wjazd na niego jest zastawiony. Często stoją na nim ciężarówki
normatywne, które mimo znaku informującego o tym, że to parking dla pojazdów nienormatywych, wjechały na
niego i nie chcą odjechać, bo nie mają

gdzie zaparkować. Wtedy wzywamy policję. To jest problem nas wszystkich –
wzywanie policji nie jest też dla nas przyjemne w takiej sytuacji, ale jeśli stoimy
nad ranem na autostradzie, a ruch poranny zaczyna się zwiększać, to sami
stwarzamy zagrożenie na drodze. I z tego
właśnie powodu mamy obowiązek wezwać policję, by pomogła nam zabezpieczyć dany odcinek i wjechać na parking,
jeśli sobie nie radzimy. Takie sytuacje
często zdarzają się w Niemczech.
Co trzeba zrobić, żeby zostać pilotem pojazdów nienormatywnych? Jak się zdobywa uprawnienia?
W Polsce trzeba zrobić kurs w odpowiednim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego. Kurs trwa jeden dzień i po
zdaniu egzaminu mamy uprawnienia do
kierowania ruchem drogowym na potrzeby danej firmy. W Niemczech wygląda to troszkę inaczej – zdobyłem
uprawnienia do kierowania ruchem po
niemieckich drogach kategorii BF-3 –
kurs trwa 2 dni, po zdaniu testu możemy
pilotować pojazd nienormatywny. W Polsce uprawnienia do kierowania ruchem
kiedyś były ważne 2 lata, obecnie ważne
są 5 lat, natomiast w Niemczech uprawnienia odnawia się co 2 lata.
Czy są jakieś różnice w pilotowaniu
pojazdu nienormatywnego w Polsce
i Niemczech?
Główna różnica polega na tym, że zezwolenia wydawane w Niemczech są
bardziej szczegółowe, są w nich wy-
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mienione sposoby przejazdu i zabezpieczeń dróg podczas tego przejazdu. U nas
w zezwoleniu nacisk kładziony jest na
wyszczególnienie problemowych odcinków dróg czy skrzyżowań oraz liczbę pilotów. Polskie zezwolenia są po prostu
bardziej ogólne. W Niemczech, to wynika
też z zapisów w zezwoleniu, którego warunki musimy spełnić, często zdarza się
nam poruszać w asyście policji. Taki pilotaż policyjny jest bardzo często wymagany, gdy musimy przejechać np.
przez centrum jakiegoś miasta. Wówczas
wzywamy policję i jest nam dużo łatwiej
się poruszać. Najważniejsze jest przecież
to, by wykonać naszą pracę bezpiecznie.
Jest pan pilotem pojazdów ponadnormatywnych od 9 lat. Wcześniej przez
kilka lat pracował Pan jako kierowca
zawodowy. Czemu zmienił Pan zawód?
Co jest najbardziej interesujące dla Pana
w byciu pilotem ponadgabarytów?
Powiedziałbym, że dla mnie pilotaż pojazdów nienormatywnych jest jak sport
ekstremalny (śmiech). Potrzebny jest
odpowiedni sprzęt, wiedza i przygotowanie. Do tego każdy transport ładunku
jest inny. Praca pilota jest różnorodna,
ciekawa oraz pełna wyzwań, z którymi
trzeba się zmierzyć.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
w realizacji kolejnych przewozów.

Rozmawiała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Panas Transport
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Waga ciężka
optymalnie

Dariusz Piernikarski

Biskup
© K.

irma JCS Trade&Services istnieje
na polskim rynku od 2005 r. Oprócz
standardowych zestawów liniowych
oraz pojazdów ciężarowych i dostawczych
przewożących ładunki normatywne w firmowej flocie znajdują się specjalistyczne
zestawy służące do przewozu ładunków
wielkogabarytowych. JCS Trade&Services dysponuje relatywnie niewielką
flotą pojazdów nienormatywnych, którą
tworzą zestawy przystosowane do przewozu ładunków nienormatywnych powyżej 50 t dmc. Obecnie firma szczególnie specjalizuje się w przewozach sprzętu
militarnego na terenie Polski. Oprócz
nowo pozyskanej naczepy Goldhofer
JCS Trade&Services dysponuje 3 pojazdami marki Faymonville (modele typu
tiefbett, vario, semi) i jedną 3-osiową
platformą Nooteboom.
Firma JCS Trade&Services jest członkiem Górnośląskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Drogowych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego.

ska

W kwietniu br. zostaliśmy zaproszeni do Zabrza, gdzie mieści się siedziba
JCS Trade&Services – przewoźnika specjalizującego się w transporcie ładunków
nienormatywnych. Bohaterem spotkania była 8-osiowa naczepa modułowa Goldhofer
z rodziny STHP-SLS, którą z powodzeniem przystosowano do współpracy z nowym
ciągnikiem Mercedes-Benz Actros 4163 LS 8×4 SLT.

Joanna Czuba-Szafrańska,
właścicielka JCS Trade&Services

Naczepę marki Goldhofer – pierwszą w naszej flocie – zamówiliśmy, gdyż stwierdziliśmy, że trzeba iść do przodu i poszukać nowości. Decyzja ta umożliwiła nam poszerzenie naszej oferty i wejście na inny poziom ładowności. Przyznam, że zawsze chcieliśmy
mieć naczepę marki Goldhofer i w końcu się udało. Z kolei zakup
pierwszego ciężkiego Mercedesa-Benz Actros wynikał z chęci sprawdzenia nowej marki. Pojazd przekonał nas sprzęgłem hydrokinetycznym, które w swojej ofercie ma właśnie ten producent. Czas pokaże, jak ten pojazd będzie się sprawował. Dodam tylko, że rokowania
są dobre.
Uważamy, że do utrzymania wysokiej jakości usług nie potrzebujemy dużej floty. Mamy kilka zestawów i dzięki temu jesteśmy
w stanie sami się nimi „zaopiekować”, bez spedytorów, bez innych
dodatkowych pośredników. Dlatego gdy realizujemy przewóz nienormatywny, osobiście czuwam nad tym zleceniem. Możemy w pełni
zaangażować nasz zespół w realizację zlecenia, dbamy o klientów
i kierowców. Indywidualny nadzór nad zleceniem to nasza dewiza.
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Mercedes-Benz Actros
4163 LS 8×4 SLT
Ciągniki do transportu ciężkiego noszące oznaczenie SLT (skrót oznacza pojazd do transportu ponadnormatywnego,
niem. Schwer-Last-Transporter) są ukoronowaniem możliwości niemieckiego
producenta. W centrum oferty pojazdów
SLT znajdują się wersje czteroosiowe.
W tej konfiguracji technicznie dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi
41 t. Pojazd bazowy SLT powstaje w niemieckiej fabryce Mercedes-Benz w Wörth,

a następnie jest dostosowywany i wykańczany we Francji, w zakładzie Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT)
w Molsheim. Doposażenie obejmuje m.in.
montaż wieży chłodniczej za kabiną
kierowcy wraz z umieszczonymi w niej
komponentami, montaż kierowanej osi
pchanej w przypadku czteroosiowych
ciągników siodłowych lub wsporników
sprzęgu wraz ze sprzęgami do transportu ciężkiego z przodu i z tyłu oraz montaż przesuwnego sprzęgu siodłowego,
płyty wsporczej z tyłu, pomostu serwisowego za wieżą chłodniczą oraz reflektorów roboczych.

Do cech szczególnych Mercedesa SLT
należy turbosprzęgło z retarderem, element ten pracuje bez zużycia i umożliwia zarówno precyzyjne ruszanie z miejsca, jak i manewrowanie z minimalnymi
prędkościami – obie te właściwości mają
kolosalne znaczenie w pojazdach do transportu ciężkiego. Ruszanie z pełnym tonażem wymaga prędkości obrotowej w zakresie od około 1100 do 1300 obr/min.
Wciśnięcie pedału gazu powoduje wpompowanie za pomocą sprężonego powietrza oleju do przekładni hydrokinetycznej, dzięki czemu następuje zamknięcie
siłowe między silnikiem a wałem wejś-

Ciężki ciągnik siodłowy Actros 4163 LS
8x4 SLT może być eksploatowany w zestawach nienormatywnych o masie do 180 t

Actros 4163 LS 8x4 SLT ma siodło o podwyższonej nośności
Jost JSK 38C łączone z 3,5-calowym sworzniem królewskim.
Siodło znajduje się na płycie montażowej EV-HD 850 z możliwością przesuwu wzdłużnego o 850 mm
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Na ścianie tylnej
kabiny umieszczona
jest specjalna wieża
chłodnicza – w niej
zainstalowane są
zbiorniki oleju
i chłodnice – elementy niezbędne
do obsługi potężnej
instalacji hydraulicznej naczepy

reklama

ciowym skrzyni biegów. Przekładnia pracuje z dużym poślizgiem, przenosząc
pełny moment obrotowy silnika. Ilość
wpompowywanego oleju jest regulowana, co umożliwia dostosowywanie
przekazywanego momentu obrotowego
do indywidualnej sytuacji podczas jazdy
oraz zapotrzebowania na moc.
Dostarczony firmie JCS Trade&Services Actros 4163 LS 8×4 SLT jest napędzany silnikiem OM 473 o pojemności
skokowej 15,6 dm3 z systemem odzysku
energii gazów wylotowych turbocompound, rozwijającym moc maksymalną
460 kW (625 KM) i maksymalny moment obrotowy 3000 Nm osiągany przy
1122 obr/min. Za sterowanie pracą zautomatyzowanej skrzyni biegów G 280-16
o 16 przełożeniach odpowiada system
PowerShift 3, rozpiętość przełożeń to
11,7:0,69. Przełożenie przekładni głównej wynosi 4,571:1, ma ona również blokadę mechanizmu różnicowego. Z myślą
o transporcie ciężkich ładunków oprócz
standardowego przygotowano również
specjalne algorytmy doboru i przełączania biegów: power lub heavy. Tryb jazdy
standard pozwala na ekonomiczną eks-
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Nowy pojazd we flocie JCS Trade&Services to modułowa naczepa Goldhofer STHP-SLS(285)8 wyposażona
w 2 moduły jezdne 3-osiowe, moduł 2-osiowy oraz
rozciągany pokład koparkowy

ploatację pojazdu (jazda z niewielkim
obciążeniem lub bez ładunku). W programie power operacje przełączania biegów
wykonywane są przy podwyższonych
prędkościach obrotowych silnika. W przeznaczonym do modelu SLT programie
jazdy heavy zmiany biegu następują
przy jeszcze wyższych prędkościach
obrotowych, przełączanie biegów realizowane jest odpowiednio do zapotrzebowania na moment obrotowy, a pomijanie biegów z reguły nie występuje.
Kierowca zawsze może także skorzystać
z możliwości manualnego doboru i zmiany przełożeń.
Wspomaganie hamowania zapewnia wysokosprawny, doładowywany hamulec dekompresyjny High Performance
Engine Brake silnika OM 473 o dwóch
stopniach regulacji. Moc hamulca silnikowego osiąga wartość 475 kW (646 KM).
Drugim urządzeniem jest zintegrowany
z turbosprzęgłem retarder pierwotny, zapewniający dodatkową moc hamowania
na poziomie maks. 350 kW (476 KM).
Dopuszczalna masa całkowita ciągnika to 41 t (naciski na osie odpowiednio
9,0/8,0/13,0/13,0 t), rozstaw osi 4000 mm.
Oś przednia jest osią pchaną, hydraulicznie skręcaną. Pojazd jest przystosowany
do eksploatacji w transporcie nienormatywnym i łączenia z naczepami niskopodwoziowymi. Przewidziano również eksploatację na drogach o złej jakości – ciągnik
ma wzmocnione zawieszenie osi oraz za-

wieszenie silnika. Actros 4163 LS 8×4 SLT
ma siodło o podwyższonej nośności Jost
JSK 38C łączone z 3,5-calowym sworzniem królewskim. Siodło znajduje się
na płycie montażowej EV-HD 850 z możliwością przesuwu wzdłużnego o 850 mm.
Właściwe skonfigurowanie ciągnika z naczepą oraz rozmieszczenie przewożonego
ładunku wspomaga układ pomiaru nacisków na oś przednią. Konstrukcja układu napędowego pozwala na bezpieczną eksploatację ciągnika w zestawach
do 180 t dmc.
Na przedniej osi zamontowano opony prowadzące Continental HSR 2XL
385/65 R22,5, na osiach tylnych opony
napędowe błotno-śniegowe Continental
Hybrid HD3 315/80 R22,5. Aluminiowy
zbiornik paliwa (niski i wąski) o pojemności 900 l zamocowany był po lewej stronie pojazdu, obok znajdował się zbiornik AdBlue o pojemności 60 l.
Kabina kierowcy GigaSpace to największa kabina z oferowanych przez Mercedes-Benz w ciągnikach Actros. Ma ona
szerokość 2500 m, głębokość 2300 mm
oraz całkowicie płaską podłogę – wysokość we wnętrzu to 2114 mm. Dolna leżanka ma długość 2200 mm i szerokość
750 mm. Pod nią, po zewnętrznych stronach znajdowały się schowki, w środowej
części – lodówka. Dodatkowe schowki
znajdowały się nad szybą przednią. Górne łóżko o szerokości 750 mm jest składane na ścianę tylną.
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Naczepa modułowa Goldhofer
STHP-SLS(285)8
Przekazana firmie JCS Trade&Services naczepa marki Goldhofer to 8-osiowy
model STHP-SLS(285)8 w podstawowej
konfiguracji 3 + 5 (3+2) z pokładem koparkowym o ładowności maksymalnej
120 t. W zależności od potrzeb moduły
jezdne (3+3+2 linie osiowe) można łączyć ze sobą wzdłużnie lub poprzecznie
w jedną platformę do 131 t dmc. Na każdej
linii osiowej umieszczono koła bliźniacze z oponami o rozmiarze 285/70 R19,5.
Hydrauliczne zawieszenie wahadłowych
osi (na obrotnicach) pozwala na zmianę wysokości pokładu w zakresie +350/
–250 mm przy standardowej wysokości
pokładu do jazdy wynoszącej 1250 mm.
Maksymalny kąt skrętu każdego z kół
wynosi ±55° niezależnie od wysokości
zawieszenia. Rozstaw osi w modułach to
1500 mm, zwis przedni i tylny mają po
750 mm, szerokość pokładu w module
to 3000 mm.
Każda oś w dwóch modułach 3-osiowych THP/SL-S 3 (285) przy prędkości
5 km/h ma nośność techniczną 23 t, co
daje ładowność 61,1 t, natomiast przy
prędkości 80 km/h nośność obniża się do
13,9 t na linię osiową, a ładowność wynosi wówczas 33,8 t. Z kolei 2-osiowy
moduł THP/SL-S 2 (285) przy prędkości
jazdy 5 km/h ma ładowność 40,6 t, przy
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ści pokładu na bocznych krawędziach
centralnej belki nośnej (szerokość belki 1350 mm), w odstępach co 1000 mm,
umieszczono pierścienie o nośności
10 000 daN.
Uniwersalna łabędzia szyja przygotowana jest do łączenia z ciągnikami za
pośrednictwem 3,5-calowego sworznia
królewskiego (obciążenie siodła 35 t).
Wewnątrz wbudowano 2-obwodową
hydraulikę sterującą skrętem osi wahadłowych za pośrednictwem 4 cylindrów.
Hydrauliczna regulacja wysokości pozwala na łączenie z ciągnikami o różnej

Dopinana do modułu hydraulicznie regulowana łabędzia szyja ma 3,5-calowy
sworzeń królewski, na balkonie znajduje
się pokład ładunkowy o wymiarach
3700x2440 mm osłonięty aluminiowymi
burtami o wysokości 400 mm

Koła na osiach wahadłowych z zawieszeniem hydraulicznym o skoku
+350/-250 mm mogą skręcać się
niezależnie o kąt ±55° przy dowolnym
ustawieniu wysokości zawieszenia

80 km/h – 22,4 t. Pozostałe parametry
techniczne są identyczne jak w przypadku modułów 3-osiowych.
Rozciągany pokład koparkowy w stanie złożonym ma długość 8000 mm i nośność 120 t, po maksymalnym rozciągnięciu o 5000 mm (w krokach co 500 mm)
nośność spada do 100 t. Z przodu i z tyłu
znajdują się sprzęgi kłowe pozwalające
na łączenie z modułami jezdnymi THP.

Z przodu pokład można również bezpośrednio połączyć z łabędzią szyją. Pokład ładunkowy w stanie załadowanym
(do jazdy) ma wysokość 650 mm, prześwit wynosi 200 mm. Po maksymalnym rozszerzeniu na boki uzyskujemy
szerokość 3240 mm (w stanie złożonym
jest to 2740 mm). W części tylnej znajdują się 2 pierścienie mocujące o nośności 10 tys. daN, a wzdłuż całej długo-

wysokości siodła. Na balkonie znajduje
się pokład ładunkowy o wymiarach
3700×2440 mm, wokół rozmieszczono
burty aluminiowe o wysokości 400 mm.
Duża wytrzymałość oraz stosunkowo
niska masa własna pojazdu sprzyja codziennemu użytkowaniu, a nie tylko zadaniom specjalnym.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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And the (transport)

Oscar goes to...
40 nominowanych w 10 kategoriach
i 10 zwycięzców. Chociaż w tym przypadku
już sama nominacja do finału konkursu
tak wysokiej rangi jak ESTA Awards 2018
jest powodem do dumy.

© K. Biskupska

Katarzyna Biskupska

onkurs ESTA Awards – najbardziej prestiżowy konkurs w branży transportu ciężkiego w całej
Europie – organizowany jest od 1976 r.
Jest uhonorowaniem trudu, jaki firmy
włożyły w realizację transportu gigantycznych ładunków nienormatywnych,
a później ich odpowiednie zaprezentowanie w konkursie. Tegoroczne wyróżnienia przyznane zostały w 10 kategoriach:
połączone techniki transportowe, zadanie transportowe do i powyżej 120 t,
praca przy użyciu teleskopowego żurawia samojezdnego poniżej i powyżej
120 t, rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo w transporcie ponadnormatywnym, innowacja – z myślą o użytkowniku końcowym, praca przy użyciu
żurawia z wysięgnikiem kratowym, innowacja – w odniesieniu do producentów sprzętu oraz praca przy użyciu samojezdnej platformy modułowej.
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Laureaci tegorocznej edycji konkursu z polskim
zwycięzcą – reprezentująca firmę Ol-trans
Monika Rybka (druga z lewej) oraz zasłużona
prestiżowa statuetka za 1. miejsce w kategorii
zadanie transportowe do 120 t

Mocny polski akcent – przedstawiciele nominowanych do nagrody ESTA Awards firm
Ol-trans i Scandinavian Express Poland

Zgłoszone projekty oceniało niezależne 12-osobowe międzynarodowe jury według czterech kryteriów: jakość
przygotowania zgłoszenia na konkurs,
kompleksowość wykonania zadania transportowego, rozwiązanie problemów wynikłych podczas organizacji transportu
oraz realizacja całości operacji. Nad obradami jury czuwało dwóch przewodniczących – jeden z sekcji dźwigowej,
drugi związany z transportem, a całość
nadzorował tzw. koordynator jurorów.

ESTA Awards
Wieczór, podczas którego wręczane
były nagrody ESTA, corocznie gromadzi
ok. 400 osób związanych z transportem

ciężkim. Podczas oficjalnej kolacji uczestnicy mają okazję podziwiać realizację
najbardziej spektakularnych przewozów
i prac dźwigowych. Tegoroczne nagrody
ESTA Awards wręczono 26 kwietnia w paryskim hotelu Hilton Charles De Gaulle.
W tym roku w kategorii zadanie transportowe do 120 t do finału zakwalifikowały się dwie polskie firmy: Ol-trans za
projekt transportu 25-metrowej choinki
z Polski do Watykanu (szerzej o projekcie w dalszej części artykułu) i Scandinavian Express Poland za projekt polegający na dostarczeniu łącznie 5 elementów
do budowy mostu w Sztokholmie – ponad 160 t konstrukcji stalowych (opis projektu w kolejnym wydaniu „Samochodów
Specjalnych”). Ostatecznie w tej katego-

rii triumfowała firma Ol-trans, pokonując takie międzynarodowe marki jak
Mammoet Europe i Friderici Special.
Pamiętajmy też, że w finale były dwie
polskie firmy należące do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN), więc
to również zwycięstwo całej branży w naszym kraju.
W ubiegłym roku w kategorii Transport powyżej 120 t wygrała firma MTD
Skuratowicz. Nagrodę przyznano jej za
transport reaktora o wadze 304 t. Wówczas do finału w różnych kategoriach nominowane były aż 4 polskie projekty.
To, że polskie firmy ponadgabarytowe są
coraz bardziej widoczne na arenie międzynarodowej (poza drogami oczywiście),
biorąc udział w takich prestiżowych konkursach, jest też ogromną zasługą i wynikiem ciężkiej pracy OSPTN. Dzięki niemu m.in. Polska była ubiegłorocznym
gospodarzem ESTA Meeting 2017, spotkania europejskich stowarzyszeń i firm
ponadnormatywnych. Łukasz Chwalczuk,
prezes OSPTN, reprezentuje nasz kraj,
uczestnicząc w różnych konferencjach,
np. World Crane and Transport Summit
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Amsterdam w 2017 r., czy właśnie gali
ESTA Awards, gdzie uczestniczył w panelach dyskusyjnych poprzedzającyh
wieczór galowy.

Zwycięski polski projekt
O projekcie transportu 25-metrowej
choinki pisaliśmy już w numerze 11/2017
„Samochodów Specjalnych”, dlatego
jego historię przedstawiamy w skrócie.
Transportowany przez firmę Ol-trans
z Bydgoszczy gigantyczny świerk miał
28 m wysokości i okazałe konary (rozpiętość gałęzi w najszerszym miejscu
wynosiła niemal 10 m). Ze względu na
wymiary stojaka w Watykanie świerk zo-

stał skrócony do 25 m. Ten specyficzny
i bardzo delikatny ładunek był podatny
na uszkodzenia i przez to bardzo trudny
do zabezpieczenia. Zestaw wiozący świerk
do Watykanu miał do pokonania 2650 km
przez Polskę, Niemcy, Austrię i Włochy.

Dlaczego było to tak trudne zadanie
transportowe? Gdyż wymagało terminowości oraz profesjonalnego załadunku drzewa na naczepę ponadnormatywną i solidnego jej zabezpieczenia przed
transportem. Już od startu każdy etap
trasy – zarówno eskorta kolumny pojazdów na plac św. Piotra w Watykanie,
ustawianie gigantycznego świerku, jak
i ceremonia rozświetlenia choinki przy
udziale papieża Franciszka – był ograniczony przez ściśle wyznaczone terminy.
Nie mogło więc być mowy o potknięciach
i opóźnieniu, dlatego tak ważne było
precyzyjne zaplanowanie poszczególnych prac, wcześniejsze założenie, jakie
ewentualne trudności mogą wystąpić
podczas transportu (np. awaria sprzętu)
i jak im zapobiec. Natomiast załadunek
drzewa na naczepę ponadnormatywną
i przygotowanie do transportu – zmniejszenie obwodu (z prawie 10 m do 4 m)
oraz odpowiednie unieruchomienie ładunku – wymagało precyzji i delikatności
w działaniu. Bardzo rzadko przewożonym
ładunkiem jest „natura”, w tym przypadku 25-metrowy świerk, który po dowiezieniu na miejsce już jako bożonarodzeniowa choinka musiał wyglądać świeżo
i okazale, nie mógł stracić gałęzi i igieł.
© Ol-trans

© Ol-trans

© Ol-trans

Załadunek, zmniejszenie objętości świerku
i jego zabezpieczenie
przed rozpoczęciem
transportu

Wyjątkowy
„naturalny” ładunek po przejechaniu 2650 km
wyglądał świeżo
i okazale, nie stracił gałęzi i igieł

Transportowana do Watykanu 7-tonowa choinka jechała na 30-metrowej, 5-osiowej naczepie niskopodwoziowej Faymonville VarioMAX
na osiach wahadłowych i z pokładem
zbiornikowym (typu kesel). Dla większej ochrony gałęzi naczepa została
zmodyfikowana – podłoga została
obniżona o 45 cm. Do przewozu wykorzystano również ciągnik MAN
TGX 41.540 8×4. Łączna masa
zestawu wyniosła prawie 45 t
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ułożyć (zużyto prawie 2 km lin). Do gałęzi
o średnicy ok. 10 cm użyto maszynę leśną z HDS-em, która dociskała konary
z góry, a ciągnik gospodarczy podnosił
ciężkie gałęzie z dołu i delikatnie wsuwał je pod świerk na naczepie. Wykorzystano 36 pasów transportowych o długości 12 m do mocowania świerku. Objętość
zmniejszono klamrami (do 4 m), a następnie całość owinięto siatką z tworzywa
sztucznego. Zużyto ponad 200 mb. siatki
i ok. 2000 trytytek mocujących siatkę do
naczepy.
Podczas rozładunku na placu św. Piotra mocowania odpinane były w kolejności odwrotnej do załadunku, czyli najpierw siatka, pasy, liny i łańcuchy. Od
załadunku do rozładunku minęło 16 dni.
Po uroczystej iluminacji już pięknie przystrojonej choinki bożonarodzeniowej
przy udziale papieża Franciszka oraz dostojników watykańskich świerk zdobił
plac św. Piotra przez cały okres świąt
Bożego Narodzenia.

SKRÓCONA LISTA ZWYCIĘZCÓW
WEDŁUG KATEGORII:
• Połączone techniki transportowe:
Sarens B.V. za projekt podniesienia 1550-tonowego pylonu stalowego mostu nad
rzeką Wear w Wielkiej Brytanii przy użyciu barek, samojezdnej platformy modułowej, systemów dźwigniowych, balastowych i wciągarek.
• Zadanie transportowe do 120 t:

• Praca przy użyciu teleskopowego
żurawia samojezdnego do 120 t:
Schot Verticaal Transport za projekt usunięcia i wymiany sięgających ósmego
piętra wież chłodniczych na lotnisku za
pomocą teleskopowego żurawia samojezdnego.
• Zadanie transportowe powyżej 120 t:

Ol-trans za transport 25-metrowego świerku z Polski do Watykanu, który po pokonaniu 2650 km (w 16 dni) jako gigantyczna świąteczna choinka przystroił plac
św. Piotra.
• Praca przy użyciu teleskopowego
żurawia samojezdnego powyżej
120 t:

Kahl & Jansen za projekt przetransportowania transformatora 300 MVA na odległość 82 km na 22-osiowej platformie
(długość 93,5 m, waga 592 t) przy użyciu
adaptera dźwigarowego.
• Praca przy użyciu żurawia
z wysięgnikiem kratowym:
Mammoet Europe za projekt usunięcia
z pływającego statku elementów o wadze
do 345 t za pomocą kombinacji pasmowych dźwigów, z żurawiem portowym
o wadze 250 t i ciężkim podnośnikiem
z podwójnym pierścieniem PTC 35 pracujących w tandemie.

Wagenborg Nedlift za zainstalowanie w holenderskim projekcie mieszkaniowym czterech 78 t belek, każda o długości prawie
50 m, za pomocą pary żurawi samojezdnych o udźwigu 500 t działających w tandemie.
• Rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo w transporcie ponadnormatywnym:
firma ALE za bezpieczniejsze, bardziej dokładne i niezawodne narzędzie do śledzenia trasy, nawet na większe odległości,
jako szybszą alternatywą dla tradycyjnych
metod.
• Innowacja – z myślą o użytkowniku
końcowym:

• Innowacja – w odniesieniu
do producentów sprzętu:
Spierings Mobile Cranes za SK487-AT3
City Boy, pierwszy żuraw z napędem hybrydowym pracujący z silnikiem wysokoprężnym lub całkowicie zasilany z baterii,
do użytku w obszarach miejskich.

Summary

• Praca roku przy użyciu samojezdnej
platformy modułowej:

Fagioli za zainstalowanie 19 ruchomych
bram w Wenecji, każda o wadze 450 t, wykorzystując zaprojektowany na zamówienie system suwnicowy z podnośnikami,
wieżami, samojezdną platformą modułową
i barką z holownikiem.

Z Polski do Watykanu
Najtrudniejszy etap całego projektu
– czyli ścięcie, unieruchomienie drzewa
przy jednoczesnym zmniejszeniu obwodu oraz odpowiednie zabezpieczenie
do transportu – trwał w sumie 3 dni. Miesiąc wcześniej odpowiednio utwardzono
i wyrównano teren wokół drzewa. Podczas ścinania drzewo było zabezpieczone
linami i podwieszone na dwóch dźwigach. Gdy było opuszczane na naczepę,

Wagenborg Nedlift za przetransportowanie 120-metrowego mostu Bokfjord
z Niemiec do Norwegii, włączając operacje roll-on, roll-off, obrócenie mostu i jego
instalację.

ta wjeżdżała, niemal wsuwając się z „włosem” pod opuszczane drzewo. Świerk
umieszczony został na trzech specjalnie
skonstruowanych regulowanych stelażach (po jednym na początku, w środku
i na końcu naczepy), dzięki którym można było precyzyjne unieruchomić ładunek już po jego ułożeniu na naczepie. Do
zmniejszenia obwodu drzewa w najszerszym miejscu użyto lin, pasów transportowych i siatki. Linami naciągano gałęzie,
nadając im kąt, pod którym miały się

Since 1976 the annual ESTA Awards
of Excellence have developed into
the most prestigious European event
for heavy haulage, transport and the
lifting industry. This year the jury
shortlisted 40 transport projects in
10 categories. Two Polish companies were nominated: Ol-trans for
delivering a 25-meter spruce tree
2650 km from Poland to the Vatican
for Christmas and Scandinavian Express for delivering steel elements
of a bridge weighing 160 t to Stockholm. Ol-trans received the award in
the category Transport job of the
year (under 120 t gross weight) leaving behind such international players as Mammoet Europe i Friderici
Special. The awards presentation
evening in Paris gathered 400 representatives of the heavy haulage
industry.
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Budowlana
kombinacja
Dariusz Piernikarski
Zestawy wykorzystywane do transportu maszyn
budowlanych były na naszych łamach opisywane
już wielokrotnie. Tym razem prezentujemy
bardzo ciekawą kombinację: ciągnik siodłowy
Mercedes-Benz Actros 4163 LS 6×4 SLT, który
spięliśmy z 2-osiową naczepą z obniżonym łożem
Nooteboom Eurotrailer Euro-53-02(P).
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iągnik siodłowy Mercedes-Benz
Actros 4163 LS 6×4 SLT został
nam udostępniony przez Mercedes-Benz Polska, natomiast naczepa
Nooteboom Eurotrailer Euro-53-02(P)
należy do taboru Grupy Tree, zajmującej
się szeroko rozumianymi pracami wyburzeniowymi, rozbiórkami i transportem budowlanym. Do przewozu maszyn
budowlanych wykorzystywane są przyczepy i naczepy niskopodwoziowe.

Mercedes-Benz Actros
4163 LS 6×4 SLT
Testowany przez nas Actros 4163 LS
6×4 SLT jest napędzany silnikiem OM 473
o pojemności skokowej 15,6 dm3 z systemem odzysku energii gazów wylotowych turbocompound, rozwijającym moc
maksymalną 460 kW (625 KM) i maksymalny moment obrotowy 3000 Nm osiągany przy 1122 obr/min. Za sterowanie
pracą zautomatyzowanej skrzyni biegów
G 280-16 o 16 przełożeniach odpowiada
system PowerShift 3, rozpiętość prze-
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Mercedes-Benz Actros 4163 LS
6×4 SLT to pojazd przystosowany
do pracy w transporcie nienormatywnym – możliwość pracy w zestawach do 170 t dmc. czyni z niego
bardzo konkurencyjną propozycję
w grupie ciągników 3-osiowych

Kabina GigaSpace jest największa w ofercie
Mercedes-Benz. Świetnie rozplanowana przestrzeń, doskonała jakość wykonania i mnóstwo
schowków o dużej pojemności – to tylko
niektóre atuty wnętrza
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Turbosprzęgło z retarderem przy
ruszaniu działało niezawodnie –
udogodnienie to bardzo szybko
doceni każdy kierowca zmuszony
do ruszania pod górę z pełnym
obciążeniem. W połączeniu ze zautomatyzowaną skrzynią biegów
PowerShift 3 ruszanie z miejsca
czy rozpędzanie nie wymaga jakiejś
szczególnej uwagi od prowadzącego pojazd, dzięki czemu może on
skoncentrować się na obserwacji
warunków panujących na drodze

Miejsce pracy kierowcy:
wszystko jest tam, gdzie
potrzeba, przyciski
i przełączniki rozmieszczono ergonomicznie –
całość obsługuje się
bardzo intuicyjnie

łożeń to 11,7:0,69. Przełożenie przekładni głównej wynosi 4,571:1, ma ona również blokadę mechanizmu różnicowego.
Wspomaganie hamowania zapewnia hamulec silnikowy o wysokiej mocy.
Dopuszczalna masa całkowita ciągnika to 33 t (naciski na osie odpowiednio
9,0/13,0/13,0 t), rozstaw osi 3900 mm.
Gotowy do jazdy pojazd ważył 10 107 kg.
Jest on przystosowany do eksploatacji
w transporcie nienormatywnym i łączenia z naczepami niskopodwoziowymi.
Przewidziano również eksploatację na
drogach o złej jakości – ma wzmocnione
zawieszenie osi oraz zawieszenie silnika. Actros 4163 LS 6×4 SLT ma siodło
o podwyższonej nośności Jost JSK 38C
łączone z 3,5-calowym sworzniem kró-

lewskim. Siodło znajduje się na płycie
montażowej EV-HD 850 z możliwością
przesuwu wzdłużnego o 850 mm. Właściwe skonfigurowanie ciągnika z naczepą oraz rozmieszczenie przewożonego ładunku wspomaga układ pomiaru nacisków
na oś przednią. Konstrukcja układu napędowego pozwala na bezpieczną eksploatację ciągnika w zestawach o dmc. powyżej 120 t (maksymalnie do 170 t).
Na przedniej osi zamontowano opony
prowadzące Continental HSR 2XL 385/65
R22,5, na osiach tylnych opony napędowe błotno-śniegowe Continental Hybrid
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HD3 315/80 R22,5. Aluminiowy zbiornik paliwa (niski i wąski) o pojemności
900 l zamocowany był po lewej stronie
pojazdu, obok znajdował się zbiornik
AdBlue o pojemności 60 l.
Kabina kierowcy GigaSpace to największa z oferowanych przez Mercedes-Benz kabin w ciągnikach Actros. Ma szerokość 2500 m, głębokość 2300 mm oraz
całkowicie płaską podłogę – wysokość we
wnętrzu to 2114 mm. Dolna leżanka ma
długość 2200 mm i szerokość 750 mm.
Pod nią, po zewnętrznych stronach, znajdują się schowki, w środowej części – lo-
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dówka. Dodatkowe schowki są nad szybą przednią. Górne łóżko o szerokości
750 mm jest składane na ścianę tylną.

Nooteboom Eurotrailer
Euro-53-02(P)
Niskopodwoziowe naczepy Nooteboom
Eurotrailer należą do najbardziej wytrzymałych pojazdów na rynku. Hydrauliczne sterowanie skrętem osi jezdnych
pozwala na znaczne zwiększenie manewrowości zestawu przy jednocześnie obniżonym zużyciu ogumienia i kosztach
obsługowych. Elementy metalowe podwozia są w znacznym stopniu uodpornione na korozję w procesie metalizacji
(cynkowania) natryskowej.
Nooteboom oferuje naczepy z rodziny Eurotrailer w wersjach wyposażonych
od 2 do 5 osi, z zawieszeniem pneumatycznym lub hydropneumatycznym z funkcją podnoszenia i opuszczania pokładu
ładunkowego. Maksymalna ładowność
tych pojazdów sięga 150 t. Zazwyczaj stosowane są osie SAF lub BPW o nośności
technicznej 10 t lub 12 t (jeśli jest to na-

czepa Eurotrailer z osiami wahadłowymi typu Pendel). Typowo naczepy wyposaża się w koła o mniejszej średnicy
i ogumienie o rozmiarach 235/75 R17,5,
245/70 R17,5 lub 285/70 R19,5. Rozstawy osi to 1310, 1360 lub 1510 mm. Szerokość wózka jezdnego może wynosić
2520 lub 2740 mm.
Aby pewnie łączyć się z różnymi odmianami ciągników siodłowych, producent przewidział kilka wariantów konstrukcyjnych łabędziej szyi. Pokłady
ładunkowe występują w wielu wersjach
i rozmiarach, mogą być dostosowane do
indywidualnych potrzeb klienta.
Standardowo niskopodwoziowe naczepy z rodziny Eurotrailer mają szeroką wnękę na łyżkę koparki w wózku
jezdnym, certyfikowane pierścienie do
mocowania łańcuchów zabezpieczających ładunek, kieszenie na dodatkowe
kłonice i system zdalnego zewnętrznego
sterowania skrętem osi.
Aby zwiększyć ładowność i uzyskać
optymalny rozkład obciążeń, naczepy
Nooteboom Eurotrailer można wyposażyć w dodatkowe wózki jezdne typu jeepdolly lub interdolly.

reklama

W testowanej przez nas naczepie
szerokość pokładu ładunkowego (bez
poszerzeń) wynosiła 2740 mm, długość
w stanie złożonym – 7550 mm. Po jednokrotnym rozsunięciu długość pokładu zwiększa się o 500 mm do długości
12 750 mm (blokowanie co 500 mm).
Naczepa zaprojektowana dla załadowanego pokładu do jazdy na wysokości
ok. 450 mm. Tylny wózek osiowy z osiami Pendel-x ma szerokość 2,74 m, mulda międzyosiowa dzięki temu ma szerokość 700 mm. Skok zawieszenia to
+460/-40 mm. Odczepiana łabędzia szyja
ma długość 3650 mm, sprzęg (sworzeń
królewski 3–5-calowy) znajduje się na
wysokości 1300 mm.
Masa własna naczepy Eurotrailer
Euro-53-02(P) to ok. 16 950 kg, ładowność – 32 050 kg (49 t dmc.).

Grupa Tree – wizytówka firmy
Grupa Tree z siedzibą w miejscowości Baniocha (pomiędzy Piasecznem a Górą
Kalwaria) specjalizuje się w zakresie takich usług, jak wyburzenia, rozbiórki budynków i roboty wyburzeniowe – zarów-
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„Ta dwuosiowa naczepa
Nooteboom początkowo wydaje się dość skomplikowana
w obsłudze, ale – jak powiedział nam kierujący zestawem
Dariusz Jędral – po miesiącu
czy dwóch już się nie chce
jeździć niczym innym”. Dodatkowym ułatwieniem jest pilot
zdalnego sterowania obsługujący mechanizm skrętu

Bardzo dużym ułatwieniem w manewrowaniu są dwie tylne wahadłowe osie skrętne – dzięki temu zestaw prowadzi się niemalże
tak samo jak klasyczny zestaw składający się z ciągnika i naczepy
kurtynowej; pomocnik kierowcy może również skorzystać z pilota
zdalnego sterowania i obsługiwać osie, stojąc na zewnątrz

Eksploatowana w firmie Tree naczepa
Nooteboom to wersja z obniżonym
pokładem – w codziennej eksploatacji,
gdy przewożone są maszyny budowlane
różnej wielkości, możliwość obniżenia
maksymalnej wysokości zestawu z ładunkiem oraz nisko położony środek
ciężkości to zalety nie do przecenienia.
Możliwość regulacji wysokości pokładu
ładunkowego i wysokości łabędziej szyi
ułatwia sprzęganie naczepy z różnymi
typami ciągników siodłowych. Mogliśmy
się o tym bezpośrednio przekonać, przepinając naczepę z ciągnika Volvo FH
do Actrosa

no dużych, jak i małych obiektów. Firma
wyróżnia się na tle konkurencji imponującym parkiem maszynowym, który
składa się z ponad 140 najnowocześniejszych i zróżnicowanych maszyn oraz starannie dobierany osprzęt specjalistyczny.
Uzupełnienie floty budowlanej stanowią pojazdy budowlane (m.in. zestawy
z wywrotkami i naczepami samowyładowczymi.
Grupa Tree oferuje również usługi
z zakresu transportu ponadnormatywnego na terenie całego kraju, specjalizując
się w transporcie maszyn budowlanych.
Firma do każdego ładunku podchodzi in-

40 | MAJ 2018 | Transport – Technika – Biznes

dywidualnie, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości na wszystkich etapach realizacji zlecenia. Transport wykonywany jest przez nowoczesny
tabor (głównie ciągniki Volvo i Scania),
naczepy to pojazdy marki Nooteboom. Są
to 3 naczepy 2-osiowe rozciągane z obniżonym łożem (tzw. Tiefbett), 4-osiowa
naczepa niskopodwoziowa typu semi
z dodatkowym 2-osiowym typu dolly,
jest również kilka 4-osiowych przyczep
niskopodwoziowych stosowanych typowo do przewozu mniejszych maszyn budowlanych. Pojazdy nienormatywne wykorzystywane są głównie na potrzeby
własne do przewozu ciężkich maszyn
budowlanych na miejsce pracy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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normatywne ograniczenia emisji CO2

Dariusz Piernikarski
17 maja 2018 r. Komisja Europejska
przedstawiła oficjalny dokument,
w którym po raz pierwszy zaproponowała
dopuszczalne limity emisji dwutlenku
węgla dla pojazdów użytkowych
na terenie Unii Europejskiej.

amochody ciężarowe przewożą
ponad 14 mld ton towarów rocznie, dostarczają ponad 70% ładunków w transporcie lądowym w Europie
lub ok. 90% całkowitej wartości towarów.
Samochody ciężarowe, autokary i autobusy odpowiadają za ok. 25% emisji
dwutlenku węgla powstającej w całym
transporcie drogowym na terenie Unii
Europejskiej oraz za ok. 6% całkowitej
emisji CO2 w UE. Komisja Europejska od
lat promowała działania zmierzające do
jej ograniczenia – w maju pojawiła się
wreszcie oficjalna propozycja unormowań dotyczących pojazdów użytkowych.
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Komisja Europejska
nakreśla ograniczenia
Proponowane cele związane z ograniczaniem średniej emisji CO2 w nowych samochodach ciężarowych są następujące [1]:
• w 2025 r. redukcja o 15% w stosunku
do 2019 r.; cel ten uznano za obowiązkowy i może on zostać osiągnięty
dzięki rozwiązaniom technologicznym
dostępnym obecnie na rynku,
• w 2030 r. emisja co najmniej o 30%
niższa niż w 2019 r.; cel ten wytycza
długoterminowy kierunek działania
i zostanie zweryfikowany w 2022 r.,
aby możliwe było uwzględnienie dodatkowych informacji dotyczących
nowych technologii niezbędnych do
jego realizacji.

Samochody ciężarowe
rocznie przewożą towar
o masie ponad

14 mld ton
W transporcie
lądowym w Europie
dostarczają ponad

70% ładunków
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lub około

90%
całkowitej
wartości
towarów

Komisja podkreśla, że propozycje te
przyczynią się do realizacji zobowiązań
UE wynikających z porozumienia paryskiego, zmniejszą się koszty zużycia paliwa dla przewoźników – głównie MŚP
– i konsumentów, pomogą utrzymać wiodącą pozycję technologiczną unijnych
producentów i dostawców.
Oczekuje się, że efektem wprowadzonych ograniczeń będzie redukcja emisji
CO2 o ok. 54 mln ton w okresie od 2020
do 2030 r. Pojawią się również oszczędności w zużyciu paliwa wynoszące ok.
25 000 euro w pierwszych 5 latach użytkowania nowej ciężarówki zakupionej
w 2025 r. oraz do około 55 000 euro
w pierwszych 5 latach użytkowania nowej ciężarówki zakupionej w 2030 r.
KE przewiduje również zmniejszenie zużycia oleju napędowego wynoszące do
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170 mln ton w latach 2020–2040, co odpowiada
wartości około 95 mld euro według dzisiejszych cen.
Mówi się również o wzroście pkb, który doprowadzi do utworzenia około 25 000 nowych miejsc pracy
w 2025 r.
Pierwszym krokiem, jaki zaproponowała Komisja
Europejska, jest wprowadzenie norm emisji CO2 dla
dużych ciężarówek (dmc. > 7,5 t), co stanowi od 65%
do 70% całkowitej emisji CO2 samochodów ciężarowych o dużej ładowności. W 2022 r. zakres obowiązywania normy zostanie rozszerzony na pojazdy
innych typów, w tym mniejsze samochody ciężarowe,
autobusy, autokary oraz przyczepy i naczepy.
Propozycja KE zawiera kilka elementów wspierających kosztowo efektywną realizację założonych
celów. Są to:
• wsparcie od instytucji finansowych uwzględniające długie cykle produkcyjne oraz nagrody za
wczesne działanie przy jednoczesnym zachowaniu integralności środowiskowej celów,
• pełna elastyczność dla producentów w celu zrównoważenia emisji między różnymi grupami pojazdów w ramach ich portfolio produktowego,
• pojazdy użytkowe o specjalnych zastosowaniach,
takie jak śmieciarki i samochody budowlane, są
wyłączone ze względu na ich ograniczony potencjał w zakresie opłacalnej redukcji CO2.
Obecnie 98% samochodów ciężarowych napędzanych jest silnikami Diesla, a na europejskich
drogach praktycznie nie występują ciężarówki bezemisyjne, w miastach eksploatowana jest niewielka
liczba autobusów o zerowej emisji. Jednocześnie
wszyscy producenci planują wprowadzenie pojazdów
bezemisyjnych. Za pojazdy użytkowe o niskiej emisji
KE uważa zestawy drogowe (do dwóch pojazdów)
o emisji CO2 nie przekraczającej 350 g/km. Biorąc
to pod uwagę, Komisja Europejska zamierza poprzeć
te rozwiązania i innowacje poprzez system zachęt,
który wspiera plan działania w sprawie akumulatorów
samochodowych. Ten system superkredytów „wynagrodzi” tych producentów, którzy zainwestują więcej w innowacyjne technologie przy jednoczesnym
zachowaniu integralności środowiskowej celów związanych z ograniczaniem emisji CO2. Obejmuje to
również autobusy miejskie o zerowej emisji.
W celu zapewnienia skuteczności i egzekwowania nakreślonych celów, w oparciu o doświadczenia
z sektora samochodów osobowych i dostawczych, proponuje się następujące środki:
• zbieranie, publikowanie i monitoring rzeczywistych danych o zużyciu paliwa zgłaszanych przez
producentów w oparciu o obowiązkowe standardowe sposoby określania zużycia paliwa,
• wprowadzenie badania zgodności eksploatacyjnej i obowiązek zgłaszania odchyleń oraz wprowadzanie mechanizmów korekcyjnych,
• stosowanie kar finansowych w przypadku niezgodności z celami CO2.
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Proponowane prawodawstwo przyczyni się do osiągnięcia celów UE w ramach strategii Unii Energetycznej oraz
ram klimatycznych i energetycznych na
rok 2030. Standardy te pomogą państwom członkowskim UE osiągnąć ich
cele w ramach rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji w sektorach nieobjętych zakresem unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji, w tym
transportu drogowego.

Monitoring i raportowanie
emisji CO2

około 25%
emisji dwutlenku węgla
powstającej w całym
transporcie drogowym
na terenie Unii Europejskiej
oraz za

około 6%
całkowitej emisji
CO2 w Unii Europejskiej
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Stosowne rozporządzenie dotyczące
określania emisji CO2 i zużycia paliwa
przez nowe samochody ciężarowe umożliwi wdrożenie proponowanych norm.
Rozporządzenie w sprawie monitorowania i sprawozdawczości, wstępnie uzgodnione przez Radę i Parlament Europejski,
wymagać będzie corocznego monitorowania i składania przed KE sprawozdań
dotyczących emisji CO2 i zużycia paliwa
przez producentów ciężarówek od 1 stycznia 2019 r. Sprawozdanie wymagane będzie dla każdego nowego wyprodukowanego pojazdu trafiającego na rynek UE.

Samochody ciężarowe,
autokary i autobusy
odpowiadają za

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie certyfikacji producenci będą musieli określić emisję CO2 i zużycie paliwa
nowych ciężarówek powyżej 7,5 t dmc.
Zakres certyfikacji zostanie zmieniony
w przyszłości (2022 r.), aby objąć również mniejsze samochody ciężarowe, autobusy i autokary. Umożliwi to również
monitorowanie kategorii pojazdów. Nowy
system uzupełni istniejący system sprawozdawczości UE dla samochodów osobowych i dostawczych.
Informacje wymagane do monitorowania i raportowania będą obliczane
przy użyciu narzędzia VECTO (Vehicle
Energy Consumption Calculation Tool).
VECTO to oprogramowanie symulacyjne,
które może być wykorzystywane w opłacalny i niezawodny sposób do pomiaru
emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy o dużej ładowności dla określonych
ładunków, paliw i profili misji (np. dalekobieżne, regionalne, miejskie itp.)
w oparciu o dane wejściowe dotyczące
odpowiednich komponentów pojazdu.
Narzędzie to zostało opracowane przez
KE w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami.
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Co na to branża?
2 maja 2018 r., jeszcze przed opublikowaniem wniosku Komisji Europejskiej
w sprawie norm emisji CO2 dla pojazdów
ciężarowych, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA)
zaapelowało o przyjęcie ambitnego, ale
realistycznego podejścia [2].
ACEA z zadowoleniem przyjęła wprowadzenie pierwszych unijnych norm w zakresie emisji CO2 dla samochodów ciężarowych, które są częścią szerszej strategii
Komisji dotyczącej ograniczenia emisji
pochodzących z transportu drogowego.
Za korzystne uznano również dwuetapowe podejście Komisji Europejskiej,
w którym cele emisyjne określono na
2025 i 2030 r. Przemysł popiera także
propozycję zatwierdzenia orientacyjnego celu na rok 2030 w późniejszym terminie, ponieważ umożliwiłoby to wzięcie pod uwagę dostępu do najnowszych
technologii.
„Rynek pojazdów ciężarowych jest
złożony, a ciężarówki są zazwyczaj dostosowane do konkretnych zamówień klientów lub są budowane na zamówienie
konkretnej misji” – czytamy w oświadczeniu Joachima Dreesa, przewodniczą cego sekcji pojazdów użytkowych
ACEA i dyrektora generalnego MAN Truck
& Bus. Większość samochodów ciężarowych powstaje na indywidualne zamówienie w celu spełnienia konkretnych wymagań. Mogą się one różnić m.in. liczbą
osi, wielkością silnika, zbiornika paliwa
lub kabiny czy wysokością podwozia.
Biorąc pod uwagę kompletny pojazd – samochód ciężarowy z zabudową sztywną
lub ciągnik z naczepą, zauważamy, że
rynek samochodów ciężarowych staje
się jeszcze bardziej złożony. „Ponieważ
po raz pierwszy ustalane są docelowe poziomy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, niezwykle ważne
jest, aby zostały odpowiednio zaprojektowane i odzwierciedlały różnorodność
rynku” – dodaje Joachim Drees.
Europejski przemysł samochodowy
również przyjął z zadowoleniem fakt, że
2019 r. został wyznaczony jako rok odniesienia dla celów emisyjnych, ponieważ od tego momentu wszyscy producenci samochodów ciężarowych w UE
będą używać tego samego narzędzia obliczeniowego (VECTO) do deklarowania
i raportowania emisji CO2 pochodzącej

z samochodów ciężarowych. VECTO zapewni znormalizowaną, certyfikowaną
metodę pomiaru emisji CO2 i zużycia
paliwa w kompletnych konfiguracjach
samochodów ciężarowych i naczep. Jeśli
chodzi o ustalanie przyszłych norm emisji
CO2 dla pojazdów ciężarowych, podstawa powinna opierać się na tych statystycznie solidnych danych VECTO, dla
których pierwsze wartości będą dostępne
w 2019 r.
ACEA uważa, że poziomy redukcji
zaproponowane przez Komisję na 2025
i 2030 r. – odpowiednio 15% i 30% – są
zdecydowanie zbyt duże i nie zostały wybrane z uwzględnieniem specyfiki rynku
samochodów ciężarowych. Biorąc pod
uwagę, że rozwój ciężkich pojazdów użytkowych przeznaczonych do sprzedaży
w 2025 r. jest już w toku, poziom określony na 2025 r. jest zbyt rygorystyczny,
uwzględniając krótki czas realizacji tego
pierwszego celu w zakresie emisji CO2.
Mając to na uwadze, członkowie ACEA
uważają, że realistyczny poziom redukcji CO2 będzie wynosił 16% w okresie od
2019 r. do 2030 r. przy pośrednim celu
wynoszącym 7% w 2025 r.
„Wydaje się, że Komisja po prostu
przyjęła dokładnie poziomy redukcji CO2,
które już zaproponowała w przypadku samochodów osobowych oraz dostawczych
i zastosowała je bezpośrednio do pojazdów ciężarowych o dużej ładowności,
bez pełnego zrozumienia fundamentalnych różnic między tymi segmentami
pojazdów” – powiedział Erik Jonnaert,
sekretarz generalny ACEA.
ACEA zwraca również uwagę na fakt,
że po 15-procentowej redukcji emisji
CO2 do 2025 r. następuje niezwłocznie
kolejna o 15% do 2030 r., co ewidentnie
stoi w sprzeczności z realistycznymi możliwościami rozwoju technologii, ponieważ
opracowanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie oszczędzania
paliwa zajmie więcej czasu.

Bibliografia:
[1] Proposal for a regulation of the European parliament and of the council setting CO2 emission performance standards
for new heavy-duty vehicles. COM(2018)
284 final, 2018/0143 (COD), 18.05.2018.
[2] Future CO2 standards for heavy-duty vehicles. ACEA Position Paper. Kwiecień
2018.

Summary
On 17 May 2018, the European Commission presented a legislative proposal setting the first ever CO2 emission
standards for heavy-duty vehicles in
the EU. The proposed targets for average CO2 emissions from new lorries
are as follows: in 2025, 15% lower
than in 2019, in 2030, at least 30%
lower than in 2019 (indicative target,
subject to review in 2022). As a first
step, the CO2 emission standards are
proposed for large trucks (GVW >
7,5 t). The proposal also includes a mechanism to incentivise the uptake
of zero- and low-emission vehicles,
in a technology-neutral way.
ACEA welcomes the Commission’s
two-step approach, with targets set
for 2025 and 2030. The industry
also supports the proposal to validate
the indicative 2030 target at a later
point, as this would allow the latest
fuel efficiency technologies available
at that point in time to be taken into
account. Nevertheless, ACEA believes that the reduction levels proposed by the Commission for 2025 and
2030 – 15% and 30% respectively –
are far too aggressive, and have not
been selected with the specific nature of the truck market in mind. It
goes against a realistic technology
ramp-up, as the most advanced fuelsaving technologies will take time to
be developed. With this in mind,
ACEA members believe that a realistic ambition level would be a 16%
tail-pipe CO2 reduction between 2019
and 2030, with an intermediate target of 7% in 2025.
The European truck industry also
welcomes the fact that 2019 has been
set as the baseline year for these targets, as from that point on all EU truck
makers will use the same calculation
tool (VECTO) to declare and report
the CO2 emissions from a wide range
of trucks. This will allow for real data
comparability across vehicles and
manufacturers, providing a robust
baseline for future standards.
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Niezbędne na budowie
Sprzęt do transportu i pompowania betonu musi być niezawodny, gdyż
potrzebny jest na różnych budowach i w różnorodnym terenie. Jednocześnie
koszty jego zakupu i eksploatacji muszą być zoptymalizowane, by mógł on
jak najszybciej przynieść firmie zysk.

irma HANSA powstała w 2001 r. i od samego początku jej działalność skupia się na
sprzedaży fabrycznie nowych oraz używanych maszyn do transportu i pompowania betonu, czyli pomp, pompo-betonomieszarek oraz betonomieszarek uznanych na świecie producentów.
Nowe maszyny kupione za pośrednictwem HANSA
objęte są pełną gwarancją producenta. Dotyczy
to zarówno zabudowy, jak i podwozia. Wszystkie
przeglądy gwarancyjne i usługi serwisowe świadczone są przez autoryzowane punkty dealerskie
lub oficjalnych dystrybutorów danego sprzętu na
terenie Polski.
Firma została założona w Kielcach, gdzie do dziś
znajduje się jej główna siedziba. HANSA to firma
w 100% z polskim kapitałem, która prężnie rozwija swoją działalność na rynkach całej Europy.
Dynamiczny wzrost sprzedaży nowych maszyn
dystrybuowanych przez HANSA umożliwił firmie
otwarcie oddziałów w Niemczech, Francji oraz
Hiszpanii. Niezmiennie jednak od lat to rynek polski jest najważniejszy dla firmy.

Przykład jednego z wielu modeli maszyn dostępnych w ofercie firmy HANSA w ramach
tzw. stocku – pompa do betonu Schwing Stetter S58 SX na podwoziu MAN TGS 50.460

Firma z tradycją
Rozwój polskiej branży budowlanej pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować rozszerzenie oferowanego asortymentu o jeszcze
bardziej nowoczesne i niezawodne maszyny do
transportu i pompowana betonu. Sprzedawany
przez HANSA sprzęt jest w stanie sprostać dużej
różnorodności obsługiwanych inwestycji oraz kom-
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pleksowości usług oferowanych przez polskie firmy.
Sprzęt ten jest niezawodny i zdolny do pracy na
różnych budowach, a wykwalifikowani pracownicy firmy HANSA są w stanie doradzić każdemu
klientowi wybór odpowiedniego sprzętu.
W ciągu 17 lat prowadzenia działalności w Polsce HANSA zyskała ponad 300 zadowolonych
klientów – to zarówno małe rodzinne betonownie, firmy transportowe, jak i największe firmy

| PROMOCJA |

Plac manewrowy
firmy HANSA pełen
maszyn gotowych
do sprzedaży

sprzęt myjący, zacisk węża końcowego czy duża
moc silnika napędzającego podwozie to tylko
przykłady wprowadzanych modernizacji.
Dużym atutem współpracy z firmą HANSA są
także krótkie terminy dostępności poszczególnych maszyn. Zamówienia składane u producentów z dużym wyprzedzeniem skracają do minimum
czas oczekiwania na sprzęt. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, HANSA oferuje sprzęt
fabrycznie nowy często dostępny od ręki.

Oferta produktowa
Głównym obszarem działalności firmy HANSA
jest sprzedaż pomp do betonu, pompo-betonomieszarek oraz betonomieszarek.
Samochodowe pompy do betonu znane są na
rynku budowlanym od lat. Firmy budowlane i betonownie doceniają ich zalety wpływające na

Pompogruszka
Cifa MK32
na podwoziu MAN
TGS 41.420 prezentuje
się okazale na firmowym placu

prywatne oraz koncerny branży budowlanej. W tym
czasie dostarczono polskim odbiorcom ponad 800
fabrycznie nowych maszyn. Fakt ten jest ważny
w kontekście dzisiejszego rynku pracy i konieczności zapewnienia pracownikom odpowiednich
warunków do wykonywania ich obowiązków.
Operator lub kierowca maszyny chce pracować
na sprzęcie niezawodnym i funkcjonalnym. Równie istotną kwestią jest bezpieczeństwo pracy
oraz przepisy, jakich należy przestrzegać na wielu
inwestycjach.
HANSA oferuje maszyny, których specyfikacje
dostosowano do potrzeb rynku polskiego. Zarówno parametry zabudowy (wysięg ramion, moc
agregatu, średnica rurociągu, objętość mieszalnika itd.), jak i podwozia (osiągi silnika, liczba osi,
wyposażenie) odpowiadają wymaganiom stawianym polskim firmom przez dzisiejszy rynek. Warto
też dodać, że sprzęt oferowany przez HANSA jest
często dodatkowo modyfikowany. Zwiększona
moc jednostki pompującej, wysokociśnieniowy

przyspieszenie poszczególnych prac na budowie,
zwiększenie wydajności, a w wielu przypadkach
wyeliminowanie ciężkiej i niebezpiecznej pracy
ludzi. Szeroki wybór długości wysięgu pozwala dostosować odpowiednią maszynę do konkretnej inwestycji. W ofercie HANSA znajdują się pompy
o wysięgu od 24 m do 63 m. Wszystkie produkty
dostarczane są przez renomowanych producentów na podwoziach wysokiej jakości, cenionych
przez polskich użytkowników.
Z kolei pompo-betonomieszarki, zwane także potocznie pompogruszkami, to maszyny umożliwiające transport nawet do 9,5 m3 betonu, a także
podanie go pompą na wysokość nawet do 32 m.
Wykorzystanie takich pojazdów jest uniwersalne
– sprawdzą się one w zakresie budownictwa jednorodzinnego oraz na większych budowach. Zakup pompogruszek dla niektórych firm z branży betonowej jest bardzo dobrą alternatywą dla dużo
droższych pomp do betonu. Wydajność systemu
pompującego jest co prawda trochę mniejsza, ale

cena takiej maszyny jest dużo bardziej atrakcyjna
(do betonowania wysyłana jest jedna betonomieszarka mniej, co generuje spore oszczędności).
HANSA oferuje pompo-betonomieszarki o wysięgach od 24 m do 32 m i pojemnościach mieszalników od 7 m3 do 9 m3. Maszyny znanych marek mają
oczywiście pełną gwarancję producenta.
Najpopularniejszym sprzętem do transportowania
betonu z wytwórni na plac budowy są betonomieszarki. Bardzo często stanowią one największą
pod względem ilościowym część floty, ale są też
sprzętem, który pokonuje najwięcej kilometrów.
Warto więc zadbać o to, by był to sprzęt nowy
i dobrej jakości. HANSA oferuje betonomieszarki
z mieszalnikami o pojemności od 7 m3 do 10 m3,
montowanych na podwoziach najwyższej jakości
w konkurencyjnych cenach.

Sprzęt używany i wynajem
HANSA operuje na rynkach całej Europy, dlatego
też ma możliwość wyszukania i nabycia sprzętu
używanego dobrej jakości w konkurencyjnych cenach, który może zaproponować klientom w Polsce.
Więcej szczegółów oraz dodatkowe informacje na
ten temat klienci znajdą na stronie internetowej
firmy lub kontaktując się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, HANSA
oferuje możliwość odkupu lub przyjęcia w rozliczeniu sprzętu używanego przez klienta. Po przeanalizowaniu oferty pracownicy firmy szybko dopełnią formalności.
Analizując zmieniające się potrzeby rynku budowlanego w Polsce, HANSA uruchomiła również
usługę wynajmu nowych maszyn (pomp, pompogruszek i betonomieszarek). Klienci mogą korzystać z nowego sprzętu na wcześniej ustalonych warunkach (okres wynajmu, opcja odkupu po umowie
najmu) dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnego rynku. Produkt ten przeznaczony jest przede
wszystkim dla klientów, którzy potrzebują maszyny
na krótki lub średni okres, np. na konkretną inwestycję, lub też dla tych, którzy w danym momencie nie dysponują zdolnością kredytową.
Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © HANSA

HANSA S.A.
ul. Ściegiennego 236
25-116 Kielce
e-mail: biuro@hansacar.pl
Tel. 795 100 231
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W Polsce jest jeszcze miejsce
na markę premium
Podczas marcowych targów Warsaw Bus Expo 2018 w Nadarzynie zadebiutowało
polskie przedstawicielstwo belgijskiego producenta autobusów Van Hool NV.
Rozmawiamy z szefem Van Hool w Polsce – Markiem Ostojakiem.

Marek Ostojak

„Samochody Specjalne”: Co legło u podstaw decyzji, aby Van Hool otworzył własne
przedstawicielstwo w Polsce?
Marek Ostojak: Mimo że Van Hool jest marką
znaną wśród pasażerów, chociażby dzięki autokarom jeżdżącym w barwach firm PolskiBus, Funclub
czy Mazurkas Travel, to tak naprawdę na rynku polskim dopiero raczkujemy. Sprzedajemy w Polsce
autobusy używane – co roku jest to ok. 150–180 szt.,
jednak sprzedaży autobusów nowych w zasadzie
nie było. Trzeba powiedzieć, że Van Hool to taki
Rolls Royce wśród autobusów – jeśli ktoś chce
mieć tani autokar turystyczny, to raczej u nas go
nie kupi.
Czyli konkurujecie z markami z górnej półki,
takimi jak Setra?
W warunkach polskich tak – tutejszy klient uważa
właśnie Setrę za wzór marki premium. W skali globalnej jest już nieco inaczej. W Polsce nie mamy
zamiaru konkurować cenowo, dlatego nie będziemy wchodzić w segment pojazdów miejskich,
natomiast jeśli chodzi o autokary turystyczne, to
jak najbardziej chcemy zaistnieć. Polski rynek już
do tego dojrzał – standard przewozów turystycznych, a głównie międzymiastowych, podniósł się znacząco. W dużej mierze to PolskiBus
podniósł poprzeczkę tak wysoko. Potwierdza to
rosnąca sprzedaż nowych autokarów turystycznych w 2017 r. (384 pojazdy – przyp. red.). Porów-

,
odpowiada w firmie
Van Hool NV za rynek
polski i krajów
bałtyckich

nując ze skalą europejską, to nie są ilości imponujące, ale w Polsce w ciągu roku jeszcze nigdy
nie sprzedano tylu nowych autokarów.
Zdajemy sobie sprawę, że ten „tort” udziałów
rynkowych jest podzielony i najważniejsi producenci są w Polsce od dawna obecni, a klienci
mają wyrobioną opinię względem poszczególnych marek. Niemniej jednak uważam, że jest
jeszcze miejsce na markę Van Hool i klientów, którzy chcieliby kupować nowe – nie tylko używane
– autokary naszej produkcji. Szczególnie liczę na
udaną sprzedaż 12-metrowych autokarów EX –
to one „robią” volumen naszej sprzedaży w innych
krajach europejskich.
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Jak możemy zakwalifikować autokary Van
Hool z serii EX?
Uważamy, że jest to taki nasz „wół roboczy”. Autokar jest luksusowy ze względu na liczbę miejsc
– na 12 metrach jest to 48 miejsc +1+1 – oraz
rodzaj wyposażenia. Z powodzeniem może być autobusem turystycznym. Montujemy fotele firmy
Kiel lub własnej produkcji, jest toaleta, lodówka,
ekspres do kawy, są monitory, internet, a więc
typowe wyposażenie autokarów turystycznych.
Van Hool EX może być autobusem międzymiastowym, turystycznym, można go również wykorzystywać okazjonalnie.

| PROMOCJA |
dukcji w nowej, bo działającej dopiero od 4 lat fabryce w Macedonii, będziemy mogli zaproponować
interesującą cenę. Produkowane tam autobusy powstają w systemie modułowym, prawie seryjnym,
z ograniczoną liczbą opcji, przez co są bardziej przystępne cenowo i ekstremalnie wydajne. W autokarach serii TX produkowanych w Belgii możliwości
konfiguracji są praktycznie nieograniczone – każdy
pojazd powstaje pod konkretne zamówienie, zgodnie z indywidualnymi życzeniami klienta, a więc
o standardowej specyfikacji mowy być nie może.
Standard autokaru EX jest bardzo wysoki. Założyliśmy, że w Polsce standard przewozów jest
oparty na autokarach 12-metrowych. W przypadku

Van Hool na targach Warsaw Bus Expo 2018 pokazał
kilka autokarów – na zdjęciu TX16 Astron

Czy wysyłanie tak dobrze wyposażonego
autokaru, mającego tylko 48 miejsc, na linie międzymiastowe może się opłacać przewoźnikom?
Jeśli popatrzymy na to, jak wyglądała komunikacja międzymiastowa zanim na drogach pojawił się
PolskiBus, to właśnie komfort podróżowania buduje konkurencyjność. Wymagania w zakresie jakości czy standardu podróżowania rosną, a przy
odległościach powyżej 100 km ma to kluczowe
znaczenie. W tym roku autokary PolskiegoBusa rozpoczęły działalność w barwach FlixBusa, wyjęto
z nich kilka rzędów siedzeń, aby powiększyć odległości pomiędzy rzędami, w ten sposób zwiększając jeszcze bardziej komfort podróży.
Jak będzie wyglądać obsługa pojazdów Van
Hool w Polsce? Planujecie uruchomienie
własnych serwisów?
Van Hool, chcąc sprzedawać flotę swoich nowych
autokarów, musi mieć partnera serwisowego.
W 2011 r. tym partnerem stała się firma TB Truck
& Trailer Serwis, będąca jak wiadomo również dealerem ciężarówek marki DAF. TB obsługiwało pojazdy floty PolskiBus. Nadal zamierzamy korzystać z usług tej organizacji – serwisy TB Truck &
Trailer Serwis są w Rzgowie, Wolicy pod Warszawą, Wyszkowie, Siedlcach, Białej Podlaskiej.
Planujemy też rozwój autoryzowanych punktów
serwisowych w kierunku zachodnim, myślimy np.
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12-metrowy 2-osiowy autokar turystyczny Van Hool
EX15H w wersji podstawowej zabiera maksymalnie 55
pasażerów (55+1+1), układ napędowy tworzy silnik
Paccar MX11 współpracujący ze skrzynią biegów ZF AS
Tronic lub TraXon, rozstaw osi to 6130 mm

Van Hool EX15H
ma być tym modelem,
który u polskich przewoźników zyska największą
popularność

o Poznaniu czy Świecku – to jeszcze jest przed
nami. Van Hool jako producent nie ma ambicji, aby
tworzyć własną sieć serwisową, będziemy bazować na serwisach DAF chociażby dlatego, że
wiele komponentów, takich jak silniki MX czy
skrzynie biegów ZF, znajdziemy w ciężarówkach
DAF i naszych autokarach.
Czyli głównym zadaniem jest uruchomienie
sprzedaży nowych autokarów?
Istotne dla nas jest wejście na rynek z nowymi produktami. W pierwszej kolejności będą to autokary
serii EX, np. 12-metrowy EX15H z dużymi bagażnikami w konfiguracjach miejsc od 48 + 1 + 1
do 55 + 1 + 1. W zależności od tego, czego sobie
zażyczy przewoźnik. Ze względu na miejsce pro-

pojazdów 3-osiowych należy mówić o innym modelu biznesowym przewoźnika, który również
w Van Hool znajdzie coś dla siebie.
Ale nie ograniczacie oferty dla polskich przewoźników wyłącznie do autokarów 12-metrowych?
W serii EX są zarówno autokary 12-metrowe,
2-osiowe, jak i 3-osiowe 14-metrowe przystosowane do przewożenia większej liczby pasażerów,
maksymalnie 63 czy 65. Oferować będziemy całą
gamę produktów zarówno z serii EX, jak i TX.
Wciąż sporo klientów jest bardziej zainteresowanych kupnem pojazdu używanego. W tej grupie mieliśmy już sporo zapytań o nasze piętrowe
autokary z serii Astromega o zwiększonej liczbie
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Poziom komfortu
w modelach serii
EX15H zadowoli
nawet bardzo
wymagających
pasażerów

© Wikimedia Commons

© Van Hool

Konkurencja, widząc potencjał związany ze
sprzedażą autokarów używanych, mocno
angażuje się w działalność w tym segmencie rynku – czy Van Hool w Polsce również
ma takie plany?
Zakładamy, że naszym głównym obszarem działalności jest produkcja autobusów, zatem nie mamy
ambicji, aby otwierać biura turystyczne czy stać
się przewoźnikiem na liniach regularnych. Również
nie zamierzamy handlować używanymi autobusami
– są od tego inni, znacznie lepsi niż my. Naszą am-

© Van Hool

miejsc na pokładzie, co wywołało u mnie pozytywne zaskoczenie. Nowa Astromega to jednak
spory wydatek, ale jeśli klient ma pracę pod ten
rodzaj produktu, to zakup Astromegi nie tylko się
opłaca, ale też przyczyni się do obniżenia TCO
(Total Cost of Ownership – całkowity koszt użytkowania pojazdu), przeliczając liczbę przewiezionych pasażerów i przejechanych kilometrów przy
zachowaniu wysokiego komfortu podróży.

Autokary Van Hool TDX Astromega można
było spotkać w barwach floty PolskiBus

bicją jest konstruowanie i produkowanie autobusów jak najlepiej odpowiadających aktualnym
oczekiwaniom użytkowników, zarówno gdy mówimy o autobusach turystycznych, jak i miejskich.
Śledzimy rozwój technologii, mamy w ofercie napędy alternatywne: hybrydowe, elektryczne, wodorowe. Obecnie produkujemy m.in. 3 elektryczne
autokary turystyczne na zamówienie Google USA,
sprzedaliśmy 40 autobusów miejskich do Zagłębia
Ruhry zasilanych ogniwami wodorowymi.
Jak będzie wyglądała struktura organizacyjna Van Hool NV w Polsce?
Docelowo chcemy stworzyć organizację, która
będzie oparta na serwisach pojazdów ciężarowych marki DAF, tam będzie prowadzona sprze-

daż części i obsługa techniczna naszych autobusów. Powstanie zespół handlowców, pojawią się
też osoby odpowiedzialne za szkolenia produktowe
– głównie chodzi tu o treningi dla mechaników,
jako że obsługa czy naprawa autobusu znacznie
różni się od tego, co wymagane jest w przypadku
samochodu ciężarowego, nawet jeśli będzie to
DAF. Wszystko sprowadza się jednak do tego, żeby
w Polsce zaczęły jeździć autobusy nowe, objęte
gwarancją.
Myślę, że jeszcze mamy spore szanse na to, żeby
w satysfakcjonujący sposób zaistnieć na polskim
rynku. Zgoda, jest to produkt premium, ale jednocześnie uważam, że polski przewoźnik jest już
gotów na to, by swoim klientom taki produkt premium zaoferować.
Na pewno są jakieś założenia biznesowe, zatem na jaki poziom sprzedaży w tym roku liczy Van Hool w Polsce?
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Nie tylko w naszej firmie, ale i u innych producentów
czas oczekiwania na nowy autobus od złożenia zamówienia wynosi 6–7 miesięcy. Poprzedza go
też jakiś proces negocjacji. Zatem można śmiało
powiedzieć, że miną 3 kwartały, zanim ten autobus przyjedzie. Rozmawiamy pod koniec marca,
zatem właśnie do końca roku zostały nam 3 kwartały… Jeśli dziś ktoś zamówi u mnie nowy autobus, to otrzyma go jeszcze w tym roku. Celem naszym jest sprzedaż na poziomie ok. 40–50 szt.
rocznie przy rynku, który też będzie się rozwijać.
Myślę, że jeśli dobijemy do 10% udziału w segmencie premium, to mamy swoje miejsce w rynku
i będą to powody do satysfakcji.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski

Marek Ostojak
Manager Poland & Baltics
Van Hool NV
Tel.: +48 605 957 000
E-mail: marek.ostojak@vanhool.be
www.vanhool.be
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Meiller przedstawia:
lekkie naczepy samowyładowcze
Specjalista od wywrotek – firma Meiller Kipper
– wzmacnia swoją pozycję w segmencie naczep
samowyładowczych zoptymalizowanych pod
względem masy własnej. Wszechstronna lekka
wywrotka LHPA-44 waży zaledwie 4360 kg.

tale rośnie zapotrzebowanie na
naczepy samowyładowcze mające
większą ładowność niż wywrotki
budowane na wieloosiowych podwoziach
samochodów ciężarowych. Są one najlepszym wyborem dla przewoźników
specjalizujących się w transporcie materiałów sypkich, którzy oczekują wysokiej wydajności. Prosta konstrukcja, mniej
komponentów, większa pojemność i ładowność – to sprawia, że naczepy te są
łatwe w obsłudze i bardziej wydajne.

Lekka wywrotka poszukiwana
W branży budowlanej magiczna liczba od dawna wynosi „5000” – dotyczy to
masy własnej naczepy wywrotki. W większości konstrukcji jest to trochę więcej,
co pozwala zachować niezbędny margines bezpieczeństwa w zakresie niezawodności, trwałości i wytrzymałości.
Firma Meiller Kipper wiosną podniosła wysoko poprzeczkę: w serii 44 oznaczającej wywrotki lekkie połączono so-

lidność markowych produktów Meiller
z najwyższą wydajnością transportu. Od
niedawna na rynku polskim są oferowane
naczepy samowyładowcze o masie własnej wynoszącej zaledwie 4360 kg. Firma
Meiller Polska zaprosiła nas do swojej siedziby w Niepołomicach, gdzie mogliśmy
„na żywo” obejrzeć jedną z przedstawicielek nowej rodziny lekkich wywrotek
producenta z Monachium.
Konsekwentnie zoptymalizowane masowo wywrotki serii 44 są przeznaczone
głównie do użytku na drogach utwardzonych, mogą przewozić typowe materiały
sypkie oraz żwir czy kruszywa o niewielkiej wielkości ziarna. Tak jak i w swoich
pozostałych produktach w nowych wywrotkach Meiller wykorzystuje system
modułowy pozwalający na uzyskanie
optymalnej ładowności – naczepy można
w ten sposób skonfigurować do szerokiej gamy zastosowań.
Nowe wywrotki Meiller są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka: ich półokrągłe nadwozia (halfpipe) z poziomym
pasem bocznym mają całkowicie nowy

SAMOCHODY SPECJALNE | MAJ 2018 | 51

| TECHNIKA |
profil. Forma odpowiada funkcji: profilowane ściany boczne są sztywniejsze
i mają lepszą odporność na odkształcanie mimo zmniejszonej grubości blach.

Nowa rama i nadwozie
Nowa rama podwozia została obliczona w oparciu o metodę elementów skończonych (MES) i zweryfikowana w jazdach próbnych. Nowa rama podłużnicowa
pozwoliła na obniżenie masy pojazdu
o 320 kg bez utraty stabilności. Zastosowano stosunkowo niskie podłużnice,
obniżone poprzeczki i zoptymalizowaną
płytę ślizgową, jednak w obszarach, w których są montowane komponenty (np.
osie), wprowadzono niezbędne wzmocnienia. Tam, gdzie to możliwe, zastosowano belki o ażurowej konstrukcji, co
również obniża masę. Obszarem, w którym nie ma kompromisów, jest wysoka
stabilność i właściwości jezdne.
Redukcja masy objęła również nadwozie. Przekrój skrzyni typu halfpipe
jest teraz bardziej wypukły, a przez to
niższy. Ponieważ ścianki boczne są bar-

Cieńsze ściany boczne i podłoga
Największą ładowność ma lekka naczepa typu LHPA 44-3 z aluminiowym
nadwoziem typu halfpipe, która w podstawowym wykonaniu ma podłogę o grubości 7 mm oraz 5-milimetrowe ściany
boczne. Klienci mogą wybierać również
między skrzynią o przekroju prostokątnym wykonaną ze stopu lekkiego lub zoptymalizowanej pod względem masy stalowej skrzyni halfpipe. Na życzenie można
zmniejszyć grubość ścian bocznych do zaledwie 3 mm i podłogi do 4 mm. Istnieje
również możliwość wzmocnienia narażonych na największe zużycie tylnych
części skrzyni dopasowanymi panelami
chroniącymi przed ścieraniem. W tym
przypadku producent zawsze używa bardzo odpornej na ścieranie stali drobnoziarnistej typu VS120.
Zmiany wprowadzono również w tylnej klapie. Nowy podwójny przegub jest
jeszcze bardziej wytrzymały, a blokowanie zaczepów zapobiega podskakiwaniu
klapy podczas jazdy. Nowy zamek mechaniczny, który jest nieco lżejszy i jesz-

cze trwalszy niż poprzednio, został przeniesiony nieco na zewnątrz. Klapa otwiera
się pod kątem przechyłu wynoszącym
tylko 3°, co zwiększa i tak wysoką stabilność wywrotu.
Zmodyfikowano również łożyska.
Prostsza skręcana konstrukcja zmniejsza
wagę bez wpływu na duże rezerwy bezpieczeństwa. Azotowane tuleje łożyskowe wału wywrotu są wyposażone
w nawijane rowki smarowe, które zapewniają wystarczający rozdział smaru
przez cały czas. Kolejną nową cechą jest
to, że teraz cała powierzchnia nowej
skrzyni ładunkowej opiera się na ramie,
ograniczając w ten sposób siły odkształcenia do minimum przy pełnym obciążeniu. Podczas jazdy bez ładunku skrzynia podskakuje i hałasuje w znacznie
mniejszym stopniu.

Dbałość o szczegóły ma znaczenie
Meiller zmniejszył także ciężar osi.
Istnieje możliwość wyboru między osiami BPW lub SAF-Holland zoptymalizowanymi pod względem masy. Kuta aluminiowa piasta BPW oszczędza do 18 kg
na oś, a oś SAF ma zintegrowane funkcjonalne ramię zawieszenia, które chroni
cylindry hamulcowe i amortyzatory.

W nowych wywrotkach profilowane ściany boczne są sztywniejsze i mają lepszą odporność
na odkształcanie pomimo
zmniejszonej grubości blach

dziej pionowe, mogą mieć zmniejszoną
grubość bez utraty sztywności. Obie ściany boczne i szeroka płyta podłogowa są
spawane w zachodzących na siebie konfiguracjach, aby zapewnić większą sztywność. Zastosowano nowe połączenia narożne między ścianą boczną i przednią:
służą one jako „ściągacze”, umożliwiając
ścianom bocznym niewielkie odkształcenia („oddychanie”) podczas załadunku,
co skutecznie zapobiega powstawaniu
pęknięć. Przednia ściana ma większą
sztywność dzięki regularnie rozłożonym
wzmocnieniom biegnącym od środka na
zewnątrz oraz wewnątrz narożników.

52 | MAJ 2018 | Transport – Technika – Biznes

| TECHNIKA |
Cała powierzchnia nowej skrzyni ładunkowej opiera się
na ramie, ograniczając w ten sposób do minimum siły
odkształcenia powstające przy pełnym obciążeniu. Tam,
gdzie było to możliwe, zastosowano ażurowe podłużnice
ramy, cała rama stalowa jest lżejsza o 320 kg

Biorąc pod uwagę wyposażenie dodatkowe, producent zaleca dokładną analizę obszaru zastosowań: czy niezbędna
jest platforma robocza, czy odpowiednie
są koła ze stopów lekkich i aluminiowe
nogi podporowe? Nawet te drobne szczegóły mogą obniżyć masę wywrotki, podobnie jak stała drabina składana zamontowana równolegle do przedniej ściany
(zgodna z niemieckimi przepisami UVV
dotyczącymi zapobiegania wypadkom)
i zastępuje platformę roboczą.
Tam, gdzie wzrost wydajności jest najważniejszy, konieczny jest system szybkiego opuszczania hydraulicznego siłownika
wywrotu oraz elektryczna obsługa plandeki przesuwnej. Oba komponenty istotnie skracają czas obsługi. Elektryczne
otwieranie i zamykanie plandeki zmniej-

sza również ryzyko wypadku, a jazda z zamkniętą plandeką poprawia także własności aerodynamiczne pojazdu i zmniejsza zużycie paliwa. Elektrycznie sterowana
przesuwna plandeka jest szczególnie polecana do transportu gorącego asfaltu.
Naczepy Meiller nowej generacji są
oferowane również w wersjach izolowanych termicznie. Lekkie aluminiowe nadwozia wywrotek mają izolację cieplną
składającą się z materiału hydrofobowego, który odpycha wilgoć i utrzymuje temperaturę na poziomie ok. 200°C.

reklama

Wyeliminowano źródła strat ciepła, tzw.
mostki zimna, a warstwa izolacji jest
chroniona przez solidne, starannie uszczelnione pokrycie ze stali nierdzewnej.
Izolowana wywrotka LHKA-44-3 N z prostokątnym nadwoziem miała premierę
jesienią 2017 r., w standardowej konfiguracji ma masę własną 4800 kg, co pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności
przewozowej.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Bohater testu:
DAF LF 260 FA 4×2
z urządzeniem hakowym KH-kipper
KH-Lift ZH-12

Dariusz Piernikarski

Hakowiec DAF LF
– mały, ale dzielny
Wyburzenia, remonty
mieszkań i biur, odbiór
odpadków komunalnych –
oto tylko kilka obszarów
działalności, w których
wykorzystywane są
hakowce. Testujemy, jak
w tej roli sprawdzi się
DAF LF 260 FA 4×2
z zabudową KH-kipper.

abor firmy zajmującej się transportem komunalnym powinien
być w miarę uniwersalny, dawać
szerokie możliwości wykorzystania, a jednocześnie zapewniać odpowiednie własności użytkowe w zakresie np. ciężaru
czy objętości przewożonego ładunku.
Często podstawę floty tworzą samochody
ciężarowe wyposażone w dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym, czyli hakowce
lub rzadziej – bramowce. Pojazdy te wykorzystywane są głównie w branży ko-
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munalnej, gospodarce odpadami oraz
w firmach budowlanych i coraz częściej
w rolnictwie.
Dzięki uprzejmości DAF Trucks Polska na test do „Samochodów Specjalnych” trafił DAF LF 260 FA 4×2 z zabudową hakową firmy KH-kipper. Aby
gruntownie sprawdzić możliwości pojazdu, uczestniczyłem w codziennych
działaniach lubelskiej firmy EKO-Dyś
zajmującej się odbiorem odpadów z budowy i remontów.
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Charakterystyka
techniczna podwozia
Maksymalna masa techniczna samochodu to 19 t – zarejestrowany jest z dopuszczalną masą całkowitą 18 t. Testowany samochód napędzany był przez
6-cylindrowy silnik Paccar PX-7 Euro VI
o pojemności skokowej 6,7 l. Moc maksymalna silnika to 194 kW (264 KM) osiągana przy 2300 obr/min, maksymalny moment obrotowy wynosił 1000 Nm przy
1000–1700 obr/min. Napęd na koła przenosiła 9-biegowa manualna skrzynia biegów 9S1110 DD (z rodziny ZF Ecomid)
o rozpiętości przełożeń 12,73–1,00, przeZajmowanie miejsca w kabinie
ułatwiają 2 stopnie oraz dobrze
rozmieszczone uchwyty

Urządzenie hakowe KH-kipper
typu KH-Lift ZH-12 pozwala
na przewożenie kontenerów
komunalnych KP7 oraz KP10
o ciężarze do 11,1 t

łożenie tylnej osi wynosiło 3,70:1. Zmianę
biegów wspomagał mechanizm Servoshift. Tylny most wyposażono w mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego. Osiągi silnika PX, jego zestrojenie ze
skrzynią biegów oraz przełożenia skrzyni
pozwalały na bardzo płynną jazdę w warunkach miejskich. Na szczególną pochwałę zasługuje to, że wysokie przełożenia na najniższych biegach pozwalały
na skuteczne pokonywanie oporów ruchu – z ładunkiem, w trudniejszym terenie i podczas ruszania na podjazdach.
Zmiana biegów przebiegała bardzo płynnie, bez odczuwalnych szarpnięć, prowadzenie drążka zmiany biegów było
bez zarzutu.
Rozstaw osi pojazdu wynosił 3750 mm,
zwis tylny 1630 mm – zatem testowany
DAF LF mógł sobie radzić z typowymi
kontenerami komunalnymi typu KP4, KP7

Deska rozdzielcza kabiny
dziennej DAF-a LF jest prosta, lecz starannie wykończona; wszystkie elementy
sterujące rozmieszczono
bardzo ergonomicznie

i ewentualnie KP10 (pozwalały na to
osiągi instalacji hydraulicznej). Oś przednia typu 152N o nośności 7,5 t zawieszona
była na resorach parabolicznych, uzupełnienie stanowiły amortyzatory i stabilizator. Z tyłu znajdowało się elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne
na 4 miechach, na którym zamocowano
oś napędową SR1344 o nośności 13 t.
Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego
mógł pomieścić do 200 l oleju napędowego, zbiornik AdBlue miał pojemność 25 l.

Kabina i wnętrze
W testowanym modelu znajdowała
się kabina dzienna (Day Cab) o szerokości
2300 mm. Wsiadając do wnętrza, trzeba
pokonać 2 stopnie wejściowe, jednak ich
schodkowe ustawienie i ergonomicznie
rozmieszczone uchwyty ułatwiają tę czynność. Jest to ważne, zważywszy że kierowca podczas codziennej pracy musi
kilkakrotnie opuszczać kabinę. Deska
rozdzielcza i tunel silnika zostały wy-
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kończone w dwubarwnej beżowo-szarej
tonacji, co zdecydowanie podnosi atrakcyjność wnętrza. Materiały wykończeniowe – plastiki i tapicerka – są łatwe
w czyszczeniu, a przy przewożeniu odpadów o zabrudzenie wnętrza przecież
nietrudno.
Wszystkie przełączniki zostały umieszczone na wspólnym panelu, są dobrze
widoczne i intuicyjne w obsłudze, chociaż na samej desce rozdzielczej mogłoby
znaleźć się nieco więcej schowków. Na
sporym tunelu silnika znalazła się konsola z dźwignią hamulca postojowego oraz
obrotowym przełącznikiem do obsługi
wyświetlacza komputera pokładowego,
dwie niewielkie wnęki na drobiazgi, jest

Na tunelu silnika w kabinie dziennej zabudowano wygodny schowek na drobiazgi, który
po złożeniu pełni rolę niewielkiego stolika

też gniazdo zasilania 12 V, chociaż moim
zdaniem lepsze byłoby w tym miejscu
gniazdo USB. Obok znajduje się schowek
z podnoszoną pokrywą pełniącą po zamknięciu funkcję niewielkiego stolika –
tacki na dokumenty, u jego podstawy
mamy dwa miejsca na odłożenie kubków
– są one jednak nieco zbyt płytkie i podczas jazdy ciągle miałem obawy, że odstawiony tam kubek czy puszka z napojem
wypadną przy bardziej gwałtownych manewrach.
W centralnym miejscu tablicy rozdzielczej znajduje się 5-calowy kolorowy
wyświetlacz, na którym pojawiają się powiadomienia systemu DAF Driver Performance. Ten interaktywny program daje
doskonałe wsparcie kierowcy w osiągnięciu najbardziej ekonomicznego stylu jazdy.
Na uznanie zasługuje bogate wyposażenie testowanego samochodu w systemy wspomagania kierowcy podnoszące
bezpieczeństwo czynne. Mamy zatem
układ ostrzegania o opuszczeniu pasa
ruchu, elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy (VSC), akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem
bezpieczeństwa. Nieoceniony może okazać się tempomat adaptacyjny (ACC)
z funkcją ostrzegania przed uderzeniem
Obsługę haka ułatwia panel sterujący
umieszczony z boku
na ramie; alternatywna możliwość
to drążki sterujące
po prawej stronie
fotela kierowcy

Dużą zaletą zabudowy KH-kipper jest hydrauliczne ryglowanie
kontenera na podwoziu; właściwe prowadzenie kontenera
zapewniają rolki ślizgowe
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w przód pojazdu (FCW) i zaawansowanym układem hamowania awaryjnego
(EABS). Podczas jazdy po obwodnicy Lublina sprawdzał się doskonale.

Wrażenia z jazdy
Test redakcyjny składał się niejako
z dwóch części. Pierwsza z nich polegała
przede wszystkim na sprawdzeniu możliwości samochodu DAF LF wykorzystywanego niekoniecznie jako podwozie pod
zabudowy komunalne – chodziło przede
wszystkim o chociażby przybliżone określenie ekonomiki paliwowej, komfortu jazdy
na dłuższych trasach i możliwości aktywnych systemów wspomagających bezpieczeństwo czynne. Wybrałem się zatem na autostradową obwodnicę Lublina
i po kilkakrotnym jej przejechaniu (w sumie ponad 160 km) mogłem już nieco
więcej powiedzieć o wrażeniach z jazdy.
Aby gruntownie sprawdzić możliwości
pojazdu, uczestniczyłem w codziennych
działaniach lubelskiej firmy EKO-Dyś
zajmującej się odbiorem odpadów z budowy i remontów. W tym przypadku stałem się członkiem załogi i wraz z panem
Mariuszem wykonaliśmy kilka kursów
związanych z dostarczeniem pustych czy
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też odbiorem napełnionych kontenerów
komunalnych typu KP7. Mieliśmy zatem
pełny przegląd możliwości samochodu
i jego zabudowy: były jazdy testowe bez
ładunku (bez kontenera), z ładunkiem
częściowym (tylko pusty kontener) oraz
z pełnym lub niemal pełnym ładunkiem
(kontener załadowany). To wszystko odbywało się w dość zmiennych warunkach
ruchu: miasto, drogi szybkiego ruchu,
drogi utwardzone i nieutwardzone.
W codziennej eksploatacji hakowiec
w mieście pracuje podobnie jak śmieciarka – musi się często zapuszczać w wąskie
ulice obstawione zaparkowanymi samochodami oraz pewnie manewrować na
ograniczonych przestrzeniach, dlatego
bardzo ważna jest doskonała widoczność wokół pojazdu z miejsca kierowcy.
Równie ważna w przypadku samochodu
komunalnego jest jego zwrotność – ustawianie pustego czy podejmowanie zapełnionego kontenera często odbywa się
na ograniczonej przestrzeni i wymaga
sporych umiejętności kierowcy. Trzeba
przyznać, że testowany DAF LF wypada
w tych aspektach znakomicie. Samochód ma stosunkowo niewielki promień

skrętu – według danych producenta jest
to 13,2 m między krawężnikami oraz
14,5 m między ścianami (przy rozstawie
osi wynoszącym 3750 mm). Manewrowaniu sprzyja doskonała widoczność do
przodu i do tyłu: słupek A w małym zakresie ogranicza pole widzenia, a lusterka
zamocowano również na nieograniczającym widoczności wsporniku.
Biorąc pod uwagę komfort jazdy oraz
możliwości dopasowania ustawień koła
kierownicy i fotela kierowcy, także nie
można mieć jakichkolwiek uwag krytycznych.
Testowany model LF 260 FA 4×2
wyposażony był w blokadę mechanizmu
różnicowego osi napędowej, zatem bez
większych obaw można było zjechać
z drogi np. na trawę, aby podjąć kontener ustawiony w pobliżu remontowanego domu. Owszem, pogoda wówczas
sprzyjała – nawierzchnia była twarda, ale
można mieć nadzieję, że także na bardziej
miękkim czy mokrym podłożu można by
podjąć takie ryzyko.
Samochód miał zawieszenie tylne
pneumatyczne, zatem nawet bez obciążenia komfort jazdy był bardzo wysoki

reklama

– pokonywanie nierówności drogi odbywało się bez większych wstrząsów,
a dynamiczny silnik wręcz zachęcał do
nieco szybszej jazdy. Dodajmy, że niezależnie od prędkości jazdy czy rodzaju
nawierzchni w kabinie było bardzo cicho.
Układ kierowniczy pracował bardzo pewnie, dając dobre wyczucie kierunku podczas bardziej precyzyjnych manewrów.
Działanie hamulca wydechowego było
zintegrowane z elektronicznym układem
hamulcowym. Po włączeniu za pomocą
przycisku na kierownicy hamulec wydechowy uruchamiał się po zdjęciu nogi
z pedału przyspieszenia. Dzięki temu
można było skutecznie wytracać prędkość bez konieczności angażowania hamulców zasadniczych.

Urządzenie hakowe
KH-Lift ZH-12
DAF LF 260 FA 4×2 wraz z zabudowanym urządzeniem hakowym KH-kipper typu KH-Lift ZH-12 ma ładowność
wynoszącą ok. 11,1 t (masa własna pojazdu z zabudową to 6985 kg), natomiast
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Podczas testu samochód został gruntownie sprawdzony w rzeczywistych
warunkach eksploatacji

dopuszczalna masa udźwigu urządzenia hakowego to 10–12 t. Wystarcza to,
aby swobodnie przewozić większość typowych kontenerów komunalnych KP7
i KP10 o długości 3500–4200 mm.
Zastosowano system hydrauliczny pracujący z ciśnieniem roboczym 23–26 MPa
(230–250 bar), co – jak twierdzą praktycy z firmy EKO-Dyś – w realnych warunkach eksploatacji pozwala na niewielkie przeładowanie pojazdu i odbiór
bardzo ciężkich kontenerów np. z ziemią
czy gruzem.
Ramię haka o wysokości 1190 mm
wykonano ze stali Domex 650, ślizgi rolkowe stabilizują załadunek kontenera,
kontener po załadunku jest blokowany
hydraulicznie (w rozwiązaniach innych
producentów można spotkać kły mocujące). Hydraulicznie unieruchomiony kontener nie ma możliwości zmiany poło-

elementy kontrolne zamocowano po lewej stronie fotela kierowcy. Zwrócono mi
jednak uwagę, że wygodniej obsługiwałoby się za- i rozładunek kontenera,
mając sterowanie po prawej stronie na
tunelu silnika – kierowca nie musiałby
wykonywać ekwilibrystycznych manewrów, sięgając w lewo do drążków stero-

Pewnym mankamentem zabudowy,
na który zwrócono mi również uwagę,
był brak pojemnika na plandekę, która
jest przecież niezbędna do przykrycia kontenera z ładunkiem – być może producent przewidział to jako opcję dodatkową. Przydałyby się również miękkie
i podwieszane do góry chlapaki (osłony
przeciwrozbryzgowe) kół – praktyka pokazuje, że te wykonane z twardego tworzywa sztucznego dość szybko są zrywane podczas podjeżdżania i zjeżdżania
z krawężników o większej wysokości,
a takich przecież w miastach nie brakuje.

Podsumowując

Precyzja manewrowania na niewielkich przestrzeniach to warunek
konieczny dla efektywnej realizacji różnorodnych zleceń

żenia w łożu, zatem pozwala to na nieco
bardziej dynamiczną jazdę, np. szybsze
wchodzenie w zakręty, poza tym podczas
jazdy z pustym pojemnikiem nie podskakuje on i nie hałasuje niepotrzebnie.
Sterowanie pracą urządzenia hakowego
możliwe było za pośrednictwem panelu
rozdzielacza umieszczonego na ramie
po lewej stronie lub wprost z kabiny –

wania, jednocześnie skręcając się w prawo,
aby przez tylną szybę w kabinie obserwować położenie haka względem ucha
kontenera.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest
szeroki zakres regulacji położenia kontenera na podwoziu – tym samym można
prawidłowo rozmieścić ładunek, unikając
przeciążenia czy niedociążenia osi.
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DAF LF 260 FA 4×2 z urządzeniem
hakowym KH-kipper KH-Lift ZH-12 to
średniotonażowy zestaw, który może być
ciekawą propozycją dla wielu przedsiębiorstw działających w branży komunalnej. Duża uniwersalność pozwala nie tylko
na transport typowych odpadów budowlanych, drzewnych czy opakowań, ale
także złomu i materiałów porozbiórkowych. Dysponując odpowiednim kontenerem, można również wozić budowlane
materiały sypkie – hakowiec sprawdzi się
jako niewielka wywrotka tylnozsypowa.
Za wyborem kombinacji podwozie plus
urządzenie hakowe przemawia przede
wszystkim wytrzymałe, a jednocześnie
lekkie i ekonomiczne w eksploatacji podwozie DAF LF 260 FA 4×2, napędzane silnikiem o osiągach dobrze dobranych do
przewidywanego sposobu eksploatacji.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Stale wysokojakościowe
w konstrukcji pojazdów użytkowych
Ochrona środowiska, większe bezpieczeństwo i efektywność to ważne kwestie
w przemyśle motoryzacyjnym – także w odniesieniu do pojazdów użytkowych.
Producenci stali stosowanych w budowie samochodów osobowych i ciężarowych
rozumieją te wymagania i zapewniają kompleksową obsługę branży w zakresie
materiałów i technologii.
Zaawansowane
stale o podwyższonej
wytrzymałości walcowane
na zimno to obecnie podstawowy materiał stosowany
w newralgicznych elementach nadwozi samochodów osobowych

udowa samochodu ciężarowego
to poszukiwanie kompromisów.
Dla producentów wszelkiego rodzaju sprzętu do transportu drogowego
na całym świecie podnoszenie efektywności transportowej jest zadaniem priorytetowym. Unowocześnianie elementów
stalowych w pojazdach przez przejście
od konwencjonalnej, miękkiej stali do
stali o wysokiej wytrzymałości okazało
się skuteczną strategią w celu osiągnięcia takich rozwiązań.

© SSAB

Stale – podstawowe własności
wytrzymałościowe
Stal może mieć różne własności, które można „zaprogramować” poprzez odpowiedni dobór rodzaju i ilości składników tworzących stop stali produkowany
w hucie, sposób obróbki stali surowej
w walcowniach (np. walcowanie na zimno lub na gorąco) oraz obróbkę końcową
(cieplną, chemiczną, cieplno-chemiczną,
powierzchniową itp.).
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wytrzymałość. W obszarach elementu,
które wymagają większej wytrzymałości
i trwałości, musiałaby to być grubsza stal,
co zwiększa wagę. W jaki sposób można zatem rozwiązać konflikt pomiędzy
wytrzymałością a odkształcalnością stali?
To właśnie napędza badania i rozwój
zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości.
Stal o wysokiej wytrzymałości została opracowana w latach 70. i 80. XX w.
głównie poprzez zmianę składu chemicznego – dodanie różnych stopów (mieszanek metali) i składników zwiększających
wytrzymałość. Proces dodawania metali
do stali nazywany jest „stopowaniem”, co
zwiększa wytrzymałość, ale (w zależności od metali) może również obniżać odkształcalność i powodować wyższe koszty
materiałowe. Odnotowywany postęp w tej

dziedzinie jest znaczny, produkty oferowane obecnie na rynku są nawet o 50%
bardziej wytrzymałe niż jeszcze 10–20
lat temu.
Zdolność do odkształceń plastycznych
i spawalność stali o wysokiej wytrzymałości (extra high strength steel – EHSS),
zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości (advanced high strength steel –
AHSS) oraz stali o bardzo wysokiej wytrzymałości (ultra high strength steel –
UHSS) są identyczne lub nawet lepsze
niż te same własności stali niskostopowych (patrz wykres). Istniejące tolerancje oraz zróżnicowanie własności poszczególnych serii produkcyjnych są
niezwykle małe, ponieważ proces produkcji udoskonalonych stali o podwyższonej wytrzymałości jest ściśle określony i dokładnie kontrolowany.
© WorldAutoSteel

Podstawowe parametry wytrzymałościowe stali to wyraźna granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie oraz
wydłużenie względne. Wyraźna granica
plastyczności to naprężenia występujące
w materiale próbki, po osiągnięciu których materiał traci możliwość powrotu
do swojego pierwotnego kształtu. Wytrzymałość na rozciąganie to naprężenia
odpowiadające największej sile obciążającej, przy której nastąpiło zniszczenie badanej próbki. Z kolei wydłużenie
względne to przyrost długości pomiarowej próbki po jej rozerwaniu odniesiony
do pierwotnej długości pomiarowej, wyrażony w procentach. Wytrzymałość stali
na rozciąganie mierzy się w megapaskalach (MPa), przy normalnej miękkiej stali
na ogół nie przekracza ona około 300 MPa.
Stal o wysokiej wytrzymałości zwykle ma
granicę wytrzymałości na rozciąganie
w przedziale od 590 do 780 MPa, podczas
gdy w przypadku stali nowej generacji parametr ten może sięgać nawet 1800 MPa.

Stale o wysokiej wytrzymałości
W przypadku konwencjonalnych stali
o niskiej i wysokiej wytrzymałości istnieje
kompromis między wytrzymałością a odkształcalnością. Jeśli konstrukcja elementu wymaga znacznego zginania i formowania, materiał musiałby mieć małą

Stal w walce o masę
Spawana laserowo i odkuwana na gorąco w jednym
kawałku rama drzwi jest
wykonana z różnych gatunków stali Usibor oraz Ductibor klasy AHSS produkowanych przez ArcelorMittal
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Decyzje producentów dotyczące zastosowanych materiałów konstrukcyjnych to w konsekwencji nieodłączna
złożoność projektowania i produkcji samochodów przyjaznych dla konsumenta,
to kompromis pomiędzy wieloma konkurującymi kryteriami wydajności i kosztami, nie wspominając o wymogach rygorystycznych przepisów prawnych.
Konstrukcja pojazdu musi sprostać wymaganiom złożonych warunków eksploatacji, wynikających np. z profili tras,
jakości nawierzchni czy rodzaju, ciężaru
i rozkładu przewożonego towaru oraz sposobów jego za- i rozładunku. Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo to inne wymagania, które mogą mieć wpływ na masę.
Innymi słowy, jest to skomplikowane.
Okazuje się, że stal jest jedynym materiałem dostosowanym do sprzecznych
wymagań typowych dla branży motoryzacyjnej i ma największy potencjał w zakresie redukcji masy i zwiększenia ła-
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Wykorzystanie w konstrukcji samochodu
ciężarowego i jego
nadwozia zaawansowanych stali o podwyższonej wytrzymałości i trudnościeralnych pozwala
na zmniejszenie masy
typowo o 15–25%

downości. Każdy zaoszczędzony kilogram redukuje emisję CO2, dzięki czemu
pojazdy są bardziej przyjazne dla środowiska. Zmniejszenie grubości dzięki
użyciu stali o wysokiej wytrzymałości
jest coraz częściej stosowane jako skuteczny środek redukcji masy. Producenci
pojazdów bardziej niż kiedykolwiek podejmują ryzyko, wybierając materiały,
dzięki którym będą mogli zmniejszyć
masę, zużycie paliwa i emisję dwutlenku
węgla. Jako materialni agnostycy wykorzystają materiał najlepiej odpowiadający ich potrzebom. Wymaga to nieustannych innowacji ze strony wszystkich
dostawców materiałów.

Stale AHSS – rozwiązanie
przyszłości
Stal jest wykorzystywana przez producentów samochodów na całym świecie, aby osiągnąć pożądane standardy
wytrzymałości i bezpieczeństwa przy
akceptowalnych kosztach. Stosowane są
nadal stale o niskiej wytrzymałości, konwencjonalne gatunki stali o wysokiej wytrzymałości (HSS) i zaawansowane o podwyższonej wytrzymałości (AHSS).
Najbardziej rozpowszechnione obecnie struktury zaawansowanych stali o podwyższonej wytrzymałości (AHSS) obejmują m.in. podwójną fazę (DP), plastyczność
indukowaną transformacją (TRIP), fazę
złożoną (CP), martenzytyczną (MS), formowaną na gorąco (HF) i plastyczność
indukowaną przez bliźniakowanie (TWIP)
– zestawienie struktur stali w zależności
od granicy wytrzymałości i wydłużenia

przedstawiono na wykresie. Każda z nich
oferuje wyjątkową wytrzymałość i zdolność do formowania, umożliwiając produkcję stali do konkretnych zastosowań
w przemyśle motoryzacyjnym. Na przykład stale DP i TRIP są dobrze dostosowane do stref zgniotu ze względu na ich
wysoką zdolność pochłaniania energii.
Stale MS i HF na bazie boru zwiększają
bezpieczeństwo, wytrzymałość i sztywność, najlepiej pasują do belek drzwiowych w przedziałach pasażerskich.
Obecnie branża stalowa rozwija stale
AHSS tzw. trzeciej generacji. Materiały
te wypełniają lukę między stalami TRIP
(uważanymi za pierwszą generację AHSS)
i TWIP – stale AHSS drugiej generacji.
Stale AHSS trzeciej generacji, w połączeniu z poprzednimi generacjami AHSS,
mogą zaoferować inżynierom prawie nieograniczone możliwości wyboru odpowiednio lekkiej stali, o wytrzymałości
i odkształcalności właściwych dla planowanych zastosowań.
Zaawansowana stal o wysokiej wytrzymałości AHSS łączy w sobie zarówno
odpowiednio dobrany skład chemiczny,
jak i obróbkę termomechaniczną. Jeśli
przyjrzymy się procesowi powstawania
stali AHSS, jest ona ogrzewana, hartowana, ściskana i odpuszczana, aby uzyskać
wymagane poziomy wytrzymałości. Cały
ten proces określa się wyrażeniem wyżarzanie ciągłe, które nakłada na stal szereg obróbek na zimno i na gorąco, zmieniając jej mikrostrukturę w celu osiągnięcia
zarówno większej odkształcalności, jak
i wytrzymałości. W rezultacie stal AHSS
umożliwia inżynierom stosowanie cieńszych przekrojów (o zmniejszonej gru-

bości) do produkcji lżejszych części, zachowując lub poprawiając wytrzymałość
i inne właściwości użytkowe.
W tym kontekście pojawia się dość
oczywiste pytanie: skoro stale AHSS mają
znacznie wyższą wytrzymałość, zużywa
się ich znacznie mniej, to dlaczego producenci do budowy pojazdów wykorzystują ciągle tradycyjne stale konstrukcyjne? Problem sprowadza się do analizy
każdego komponentu i określenia najlepszego materiału dla każdego z nich.
Jeżeli nie będzie on poddawany ekstremalnym obciążeniom, których przeniesienie wymaga odpowiednio wysokiej
wytrzymałości, stosuje się lekkie, ale i tańsze materiały. Przykładem ze świata samochodów osobowych jest aluminiowa
pokrywa (maska) silnika – wykonana ze
stopu aluminium będzie zawsze lżejsza
niż maska stalowa, a w trakcie eksploatacji nie przenosi żadnych istotnych obciążeń. Stal o wysokiej wytrzymałości nie
daje w tym komponencie tak dużej przewagi, gdy nie zostaną w pełni wykorzystane jej właściwości.
Inną istotną zaletą stali klasy AHSS
jest to, że dość łatwo można ją poddać
recyklingowi. Podczas gdy aluminium
należy oddzielać według gatunku, aby
uzyskać najbardziej wydajny i wartościowy recykling, AHSS można po prostu
wrzucić do tygla z innymi stalami ze złomu, aby utworzyć nową stal. Jedynie niektóre eksperymentalne stopy AHSS mogą potencjalnie wymagać sortowania
w przyszłości, ale na razie stężenia stopów w stali o wysokiej wytrzymałości są
na tyle niskie, że nie stwarzają żadnych
problemów.
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Stale AHSS w budowie
pojazdów użytkowych
Nie ma absolutnie żadnego powodu,
dla którego stale AHSS nie mogłyby być
stosowane w pojazdach użytkowych w taki sam sposób, w jaki są one używane
w samochodach osobowych. W przypadku trzeciej generacji AHSS mogą pojawić się nowe rozwiązania, które dzięki
różnym kombinacjom właściwości wytrzymałościowych pozwolą producentom
samochodów i nadwozi na ich implementację bez konieczności całkowitego
modyfikowania stosowanych linii technologicznych.
W jaki sposób stale AHSS mogą być
stosowane w projektowaniu nadwozi samochodów ciężarowych? Oto kilka możliwości:
1. Zmniejszenie ciężaru istniejących konstrukcji stalowych przy jednoczesnym
zwiększeniu wytrzymałości. Możliwe
jest uzyskanie redukcji masy na poziomie 25–30%. Oczywiście oszczędności masy, które można osiągnąć za

pomocą AHSS, będą się różnić w zależności od aplikacji. Na przykład
możliwe jest większe zmniejszenie
ciężaru ramy pojazdu niż drzwi. Większość podsystemów strukturalnych
osiąga zmniejszenie masy o 15–25%
dzięki wykorzystaniu stali AHSS.
2. Wzmocnienie nadwozi w celu podparcia zamontowanego sprzętu bez
zwiększania grubości lub ciężaru.
3. Stosowanie stali AHSS w połączeniu
z innymi lekkimi materiałami w celu
uzyskania dalszych redukcji masy.
Nawet w nadwoziach składających się
głównie z lekkich kompozytów lub
aluminium nadal wykorzystywane są
pewne elementy stalowe, np. rama
pośrednia, gdzie sztywność i maksymalna wytrzymałość jest niezbędna.
Zastosowanie w nich stali AHSS zamiast konwencjonalnych stali pozwala na obniżenie masy całej konstrukcji.
Istnieją dwa kluczowe wyzwania, jakie należy pokonać, aby stale AHSS zyskiwały coraz szerszy udział w konstrukcji samochodów ciężarowych i nadwozi.
Pierwszym z nich jest koszt przezbrojenia dotychczas wykorzystywanych linii
technologicznych. W wielu przypadkach

Perspektywy rozwoju rynku
Pod względem geograficznym region
Azji i Pacyfiku zdominował rynek stali
w 2017 r. Przewiduje się, że obszar ten
będzie nadal dominował ze względu na
© D. Piernikarski

© SSAB

Przykładem stali AHSS oferowanych
przez SSAB jest walcowana na gorąco
stal Strenx 700 (zastąpiła stal Domex 700)
szeroko wykorzystywana w budowie
pojazdów użytkowych. Dzięki niej stają się
one bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne

producenci nadwozi nie mają ogromnej
elastyczności w zakresie możliwości produkcyjnych, ponieważ są to mniejsze firmy. Z tego powodu nie mogą np. wprowadzać zupełnie nowej linii do tłoczenia
blach, jak wielcy producenci OEM, produkujący miliony części. To nakłada ograniczenia w kryteriach wyboru materiału.
Problemem do pokonania jest również
naprawialność i spawalność stali AHSS.
Naprawa konstrukcji wykonanych ze stali
AHSS może być wyzwaniem ze względu
na zwiększone utwardzanie i wrażliwość
na spawanie. Utwardzanie następuje, gdy
metal jest odkształcony, co powoduje
wzrost wytrzymałości i sztywności. I odwrotnie, stopy AHSS są podatne na zmiękczanie w pobliżu spoin z powodu ciepła,
co powoduje lokalny spadek wytrzymałości. Oba efekty są zazwyczaj możliwe
do opanowania podczas napraw. W przypadku niektórych gatunków stali AHSS
trzeba je naprawiać poza obszarem o podwyższonym poziomie naprężeń. Różne
komponenty ze stali AHSS mogą wymagać różnych technik naprawczych, czasem konieczna jest po prostu całkowita wymiana. Trzeba jednak przyznać, że
większość firm dopracowała się już najlepszych sposobów pracy z tymi stalami
w oparciu o ich właściwości.

W niektórych przypadkach sama nazwa producenta zabudowy
i podwozia świadczy
o najwyższej jakości
zastosowanych materiałów i wykonania
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© SSAB

Walcowana na gorąco stal
AHSS trzeciej generacji SSAB
Docol 600 DH to nowe możliwości dla producentów
komponentów podwozia

stały rozwój gospodarczy, nowe premiery produktowe oraz rosnące inwestycje
w rozwój infrastruktury i rozwój transportu kołowego stwarzający popyt na pojazdy użytkowe. Rozwój rynku napędza
również wzrost sprzedaży tanich samochodów, które w znacznym stopniu zawierają stal i jej komponenty.
Jeśli mówimy o stalach klasy AHSS
przeznaczonych do zastosowań motoryzacyjnych (także w pojazdach użytkowych), to na terenie Unii Europejskiej

czołowym ich producentem jest firma
SSAB. Wśród pozostałych głównych dostawców w tym segmencie rynku stalowego na terenie UE można wymienić
takie firmy, jak ArcelorMittal, Dillinger,
Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, United States Steel Corporation oraz
Voestalpine.
Na rynku pojawiają się nowe gatunki
stali AHSS, pozwalające na tworzenie rozwiązań, które obecnie mogą nie być jeszcze osiągalne. Jeśli jednak producenci po-

reklama

jazdów i nadwozi nie mogą wykorzystać
tych stali, to też nie jest dobrze. Rozwój
branży zmierza zatem w kierunku zwiększania dostępności stali AHSS. Ich wykorzystanie będzie wzrastać jedynie, jeśli
będą konkurencyjne cenowo z innymi
materiałami.
Eksperci z branży stalowej twierdzą,
że w rozwoju nowych gatunków stali jest
jeszcze dużo więcej do osiągnięcia. Głównym motorem postępu jest tu na pewno
coraz większy nacisk na redukcję masy
własnej pojazdu. Aby sprostać oczekiwaniom odbiorców, producenci stali musieli
wprowadzić jeszcze bardziej wytrzymałe
i lepiej formowalne gatunki, dzięki czemu ze stali o wyższej wytrzymałości
można wykonać zdecydowanie więcej
komponentów niż wcześniej.
Mimo wzrostu sprzedaży stali AHSS
oczekuje się, że w nadchodzących latach
rosnący udział stopów aluminium w produktach motoryzacyjnych ze względu na
ich niewielką wagę i zgodność z otoczeniem regulacyjnym będzie czynnikiem
hamującym wzrost globalnego rynku zaawansowanych stali samochodowych.
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Texaco Delo
na polskim rynku
Nowe środki smarowe Texaco Delo debiutują na rynku
europejskim. Wśród nich znajdują się oleje silnikowe,
oleje do układów przeniesienia napędu i przekładni
głównych, a także smary oraz płyny do chłodnic
o wydłużonej żywotności. Warto dodać, że ambasadorką olejów silnikowych Texaco Delo jest Lisa Kelly
– kobieta, kierowca zawodowy, znana z programu
Ice Road Truckers (Na lodowym szlaku), która używa
produktów Delo w swojej codziennej pracy

Firma Chevron
Lubricants – jeden
z największych na
świecie producentów
olejów i smarów –
wprowadza na rynek
europejski nowe
produkty. Będą one
w Polsce dystrybuowane
pod nazwą Texaco Delo.

łównym powodem podjęcia takiej
decyzji była chęć ujednolicenia
oferty firmy na poziomie globalnym. Oleje dla transportu ciężkiego, rolnictwa oraz przemysłu pod nazwą Delo
były do tej pory znane na rynkach Ameryki Północnej i Środkowej, w rejonie
Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie
i w Afryce.
„Naszym celem jest zoptymalizowanie wydajności pojazdów naszych klientów przez pomoc w minimalizacji kosz-
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tów operacyjnych, podniesienie trwałości
podzespołów i tym samym maksymalne
zwiększenie niezawodności pojazdów.
Wielu producentów OEM i globalnych
klientów pragnie kupować ten sam produkt w każdym regionie świata, dlatego
tam, gdzie jest to niezbędne i potrzebne,
wprowadzamy globalne formuły. Oferta
Texaco Delo oznacza dla europejskich
klientów możliwość korzystania z siły
i niezawodności marki Texaco, a jednocześnie z integralności i testów wydaj-
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nościowych produktów z rodziny Delo”
– wyjaśnia James Welchman, kierownik
marketingu EMEA w Chevron.
Dzięki ujednoliceniu oferty oraz wprowadzeniu marki Delo na rynki europejskie możliwe stanie się jeszcze lepsze
wykorzystanie wiedzy zdobytej na różnych rynkach w trakcie prac nad nowymi
produktami i usługami, a także w procesie doskonalenia już istniejących.
„Wobec rosnącej liczy międzynarodowych producentów OEM oraz klientów
wymagających dostępu do produktów
wysokiej jakości na całym świecie coraz
ważniejsze staje się dla Chevron umieszczenie komercyjnych środków smarnych
pod jedną marką rozpoznawaną na całym
świecie. Texaco Delo umożliwi taką konsolidację produktów, zapewniając naszym
klientom i partnerom korzyści wynikające z kompleksowej oferty produktów
dostępnej na całym świecie” – dodaje James Welchman.
Na gamę produktów Texaco Delo składają się oleje silnikowe do pojazdów drogowych i pozadrogowych, oleje do układów przeniesienia napędu i przekładni
głównych, a także smary oraz płyny do
chłodnic o wydłużonej żywotności.

Do silnika
Nowe produkty Delo zastąpią znane
na rynku europejskim oleje Ursa. Decyzja
o wprowadzeniu jednolitej strategii handlowej w tym zakresie umożliwi firmie
współpracę z europejskimi producentami
OEM, partnerskimi kanałami sprzedaży
i końcowymi klientami w skali międzynarodowej. Posługiwanie się marką Delo
umożliwi optymalizację oferty produktów, technologii, usług oraz programów.
W związku z tą zmianą produkty marki
Delo o nowej nazwie (bez zmian w składzie) zachowają wszystkie obecne aprobaty europejskie. W przypadku nowych
produktów oraz tych o zmienionym składzie uzyskane zostaną dodatkowe zatwierdzenia i deklaracje. Producent podał, że jest w stanie – zamiast narzucać
przepisy amerykańskie – zapewnić nowym środkom smarowym Delo aprobaty

Shawn D. Whitacre,
Senior Staff Engineer
w firmie Chevron

„Samochody Specjalne”: Produkty Texaco Delo debiutują na rynku europejskim. Jak będzie wyglądał program testów eksploatacyjnych realizowanych
w Europie? Czy zostanie on dostosowany do tutejszych warunków?
Shawn D. Whitacre: Produkty Delo testowane są na całym świecie zarówno
w trakcie codziennej pracy, jak i w ramach naszych programów rozwojowych.
Europa i europejscy producenci OEM
stanowią i będą stanowić coraz ważniejszą część tego programu. Bieżące plany
testów w Europie obejmują m.in. testy
walidacyjne silnika dla Delo 400 XLE
10W-30 oraz produktu Delo 400 ZFA
5W-30 dla nowej floty samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz.
Gama Delo obejmuje produkty przeznaczone do silników, przekładni i napędów.
Jakie oszczędności można uzyskać dzięki
nowym produktom w porównaniu z ich
poprzednikami?
Istnieje wiele czynników, które wpływają
na konkretną oszczędność paliwa zapewnianą przez środki o niższej lepkości. Na efekty, których można się spodziewać, wydatnie wpływa cykl roboczy
urządzeń. W przypadku zastosowań liniowych (transport dalekobieżny), w których cykle robocze są bardziej spójne
i „stabilne”, można uzyskać oszczędności zużycia paliwa rzędu 1–2%. W innych sytuacjach, gdzie występuje znacznie bardziej przejściowe funkcjonowanie
typu „stop and go”, procentowa poprawa
może być w rzeczywistości większa –
czasami nawet 4%.

Jak wygląda kwestia zmniejszania strat
tarcia wewnętrznego w elementach
układu przeniesienia napędu za silnikiem? Czy gama produktów Texaco Delo
zachęca operatorów do całościowego
podejścia w zakresie zmniejszania strat
tarcia w układzie napędowym?
Straty wewnętrzne tarcia elementów
układu napędowego będą miały wpływ
na temperaturę oleju, ochronę przed zużyciem i obniżone zużycie paliwa. Produkty Delo są tworzone przy użyciu najlepszych olejów bazowych, zmieszanych
ze starannie dobranymi dodatkami poprawiającymi płynność, aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów poprzez poprawę wydajności w obrębie elementów
układu napędowego. Testy pojazdów
wykazały, że największe potencjalne korzyści z jazdy w trybie „stop and go”
będą pochodziły ze smaru przekładniowego, podczas gdy w przypadku jazdy
w trybie liniowym znaczenie ma smar na
osie. Największą korzyść operatorom flot
przyniesie używanie produktów Delo
w obu komponentach, aby zapewnić
trwałość urządzeń i oszczędność paliwa.
Jakie są kluczowe wyzwania stojące przed
producentami środków smarowych przeznaczonych do silników wysoko obciążonych w ciągu następnych 10 lat?
Spodziewam się kontynuacji wielu wątków, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich
510 lat, w tym rygorystycznego dążenia
do poprawy gospodarki paliwowej, ponieważ presja regulacyjna staje się jeszcze bardziej poważna. Myślę również, że
ulepszanie ochrony systemu kontroli
emisji pozostanie w centrum uwagi. Producenci OEM patrzą na dalszą optymalizację tych systemów pod względem
wydajności i kosztów.
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Delo 400 LE Synthetic 5W-40
Ursa Ultra XLE 5W-30
Ursa Ultra LE 10W-30/
Ursa Ultra Synblend 10W-30
Ursa Ultra XLE 10W-40
Ursa Ultra X 5W-30

Ursa Ultra X 10W-30

Ursa Ultra X 10W-40
Ursa Ultra LE 15W-40
Ursa Heavy Duty 10W-30
Ursa Premium TD 10W-40
Ursa Premium TDS 10W-40
Ursa Premium TDX (E4) 10W-40
Ursa Permium TD 15W-40
Ursa Extra Duty SAE 40

Produkt Delo
Delo 400 XSP 5W-40
Delo 400 XLE HD 5W-30

Delo 400 XLE 10W-30

Delo 400 XLE HD 10W-40
Delo 400 SP 5W-30

Delo 400 RDE 10W-30

Delo 400 RDS 10W-40
Delo 400 MGX 15W-40
Delo Gold Ultra 10W-30
Delo Gold Ultra E 10W-40
Delo Gold Ultra S 10W-40
Delo Gold Ultra T 10W-40
Delo Gold Ultra E 15W-40
Delo 100 Motor Oil SAE 40

europejskie. Jednak tam, gdzie będzie to
uzasadnione względami finansowymi, będzie on wprowadzał globalne formulacje
produktów oraz będzie korzystał z testów
wydajnościowych, gdyż wielu producentów OEM i klientów chciałoby mieć możliwość zakupu tego samego produktu we
wszystkich regionach świata.

Nowe produkty
Oleje silnikowe Delo wykorzystują
technologię ISOSYN, która określa sposób formulacji. Polega ona na odpowiednim połączeniu wysokiej jakości olejów
bazowych ze specjalnie wyselekcjonowanymi dodatkami uszlachetniającymi. Dzięki
temu oleje Delo zapewniają ochronę silnika w czasie jego eksploatacji i wydłużają jego trwałość oraz przyczyniają się
do zmniejszenia kosztów prowadzonej
działalności.
W grupie produktów o nowej formule
znalazł się m.in. olej Delo 400 MGX
15W-40, który zastąpił produkt Ursa Ultra LE 15W-40. Jest to niskopopiołowy
(Low SAPS) olej silnikowy przeznaczony

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

Obecny produkt

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

Zestawienie istniejących produktów Ursa, które zostały przeniesione do nowej oferty Delo
Informacje o zmianie
Niskopopiołowy (Low SAPS) olej silnikowy E9 zalecany do stosowania w zimnym klimacie
Niskopopiołowy (Low SAPS) olej silnikowy E6/E9 przeznaczony do stosowania przy
wydłużonych przebiegach między wymianami oleju, zapewnia optymalne zużycie paliwa*
Niskopopiołowy (Low SAPS) olej silnikowy E6/E9 przeznaczony do stosowania
przy wydłużonych przebiegach między wymianami oleju, zapewnia korzyści
wynikające z niższego zużycia paliwa
Niskopopiołowy (Low SAPS) olej E6/E9 przeznaczony do stosowania
przy wydłużonych przebiegach między wymianami oleju
Niskopopiołowy (Low SAPS) olej silnikowy E6 przeznaczony do stosowania przy
wydłużonych przebiegach między wymianami oleju, zapewnia optymalne zużycie paliwa*
Niskopopiołowy (Low SAPS) olej silnikowy E6 przeznaczony do stosowania
przy wydłużonych przebiegach miedzy wymianami oleju, zapewnia korzyści
wynikające z niższego zużycia paliwa
Niskopopiołowy (Low SAPS) olej silnikowy E6 przeznaczony do stosowania
przy wydłużonych przebiegach miedzy wymianami oleju
Niskopopiołowy (Low SAPS) olej silnikowy o wysokiej retencji TBN, przeznaczony
do silników zasilanych paliwami o wysokiej i niskiej zawartości siarki
Niskolepkościowy olej silnikowy E7
Olej silnikowy E7
Olej silnikowy z aprobatą Scania LDF-3
Olej silnikowy E4 przeznaczony do stosowania przy wydłużonych
przebiegach między wymianami oleju
Olej silnikowy E7
Jednosezonowy olej silnikowy przeznaczony do pojazdów terenowych

* W odniesieniu do typowego oleju silnikowego 15W-40. Rzeczywista oszczędność paliwa uzależniona jest
od rodzaju pojazdu/maszyny, temperatury zewnętrznej, warunków jazdy oraz lepkości stosowanego oleju

do wysoko obciążonych silników użytkowanych w pojazdach drogowych i pozadrogowych zasilanych paliwem – olejem napędowym – o wysokiej lub niskiej
zawartości siarki (10–5000 ppm). Olej ten
zapewnia ochronę nowoczesnym wysokoprężnym silnikom niskoemisyjnym wyposażonym w układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), filtr cząstek stałych
(DPF) oraz układ recyrkulacji spalin (EGR).
Idealnie nadaje się do zastosowania w mieszanych flotach pojazdów drogowych.
Delo 400 MGX 15W-40 ogranicza powstawanie sadzy i zużycie elementów
w układzie rozrządu, a także przyczynia
się do wydłużenia trwałości użytkowej
filtrów DPF.
Inny produkt, syntetyczny Delo XLE
HD 5W-30, został opracowany do zastosowania w wysoko obciążonych silnikach – spełnia wymagania czterosuwowych wolnossących i turbodoładowanych
niskoemisyjnych silników Diesla oraz
starszych typów silników wysokopręż-
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nych i silników zasilanych gazem. Sprawdzi się z powodzeniem w silnikach Volvo,
MAN, Scania, Mercedes-Benz, DAF oraz
Iveco spełniających normę emisji spalin
Euro VI. Niskopopiołowa formuła oleju
(Low SAPS) w połączeniu ze starannie
dobranymi dodatkami uszlachetniającymi zapewnia bardzo dobre właściwości
myjące i dyspergujące, odporność na utlenianie oraz ochronę przed zużyciem silnika
i korozją dzięki dodatkom przeciwpiennym. Produkt może być również stosowany w pojazdach budowlanych.
Odświeżone formuły zyskały też oleje
Delo 400 XLE 10W-30 (zgodny z ACEA
E6/E9, który zawiera dodatki niskopopiołowe oraz zapewnia wydłużone przebiegi) oraz Delo 400 XSP 5W-40 (Low
SAPS, sprawdzi się w niskich temperaturach, zgodny z ACEA E9).

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Texaco
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XV Kampania
„Dobry Beton”

Katarzyna Biskupska

26 kwietnia br. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa XV Kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton”, podczas której 18 wytwórni betonu towarowego
z całego kraju odebrało prestiżowe wyróżnienia.

roczyste wręczenie certyfikatów
„Dobry Beton” poprzedziła konferencja prasowa, na której specjaliści z branży podsumowali rozwój
rynku betonu towarowego w Polsce
w 2017 r. i przedstawili jego aktualną sytuację oraz prognozy na bieżący sezon
budowlany.
Według szacunków Stowarzyszenia
Producentów Betonu Towarowego (SPBT)
w ubiegłym roku produkcja betonu towarowego w Polsce wyniosła ponad
22 mln m3 i była o ok. 11% wyższa niż
w 2016 r. Stowarzyszenie prognozuje
dalszy wzrost produkcji w 2018 r. Polska
jest bowiem znaczącym producentem betonu w skali Unii Europejskiej. Zgodnie
ze statystykami Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego (ERMCO) Polska
zajmuje w tym względzie piątą pozycję
w Europie – wyprzedzają nas tylko Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania.
Analizy ekonomiczne wskazują, że
w 2018 r. ogólny wzrost gospodarczy
Polski może przekroczyć 4%, a jednym

Kampania Znaku Jakości „Dobry Beton” organizowana jest od 15 lat przez
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, organizację
zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego tej branży. Celem kampanii jest promowanie wszystkich producentów, którym zależy na podnoszeniu standardów produkcji,
dbałości o środowisko naturalne, a przez te działania również na zadowoleniu
klienta. Co roku wyróżnienie otrzymują firmy, które pomyślnie przejdą przez
wielostopniową procedurę kwalifikacyjną i spełniają wysokie standardy
produkcji.
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego (SPBT) zostało powołane
w 1999 r. z inicjatywy wiodących producentów betonu towarowego w Polsce. Dziś organizacja zrzesza 56 członków – producentów, dostawców
sprzętu i usług, chemii budowlanej i obsługi laboratoryjnej. Firmy te reprezentują 50–60% wolumenu produkcji betonu towarowego w kraju. Od 2001 r.
Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego
(ERMCO).

z filarów tego wzrostu ma być budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne.
Budownictwo mieszkaniowe jest kluczowym – obok budownictwa inżynieryjnego – obszarem dla rynku betonu towarowego w Polsce. Generuje ok. 30%
zapotrzebowania na ten materiał. Zgodnie z prognozami rynkowymi wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce
ma się utrzymać do 2020 r. W bieżącym
roku ma on osiągnąć poziom 210 mld zł.

Ma to związek z kontynuacją inwestycji
współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy UE na lata 2014–2020.

Uroczysta Gala
Po konferencji odbyła się ceremonia
wręczenia laureatom certyfikatów oraz
pieczęci jakości. W tym roku do konkursu przystąpiło 18 wytwórni betonu towarowego z całej Polski, przy czym 13
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15 lat kampanii

© P. Biskupski

z nich wzięło udział w konkursie po raz
pierwszy – emblemat „Dobry Beton” został im przyznany na 2 lata. Pozostałe 5
wytwórni to firmy prolongujące, które
utrzymały dotychczasowy wysoki poziom
dbałości o jakość produkcji betonu – Znakiem Jakości mogą legitymować się co
najmniej przez kolejne 4 lata. Kapituła
Znaku „Dobry Beton” przyznała również

Milena Tarkowska

,
firma TarCo, przedstawiciel
Cifa w Polsce

dwie nagrody za innowacyjność i osiągnięcia: dla firmy Erbud za opracowanie
i wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji i logistyki dostaw betonu przy budowie Galerii Młociny w Warszawie oraz dla spółki Contractor (Lafarge
w Polsce) za wdrożenie autorskiego rozwiązania instalacji podgrzewania kruszyw
z wykorzystaniem ciepła gazów spalinowych – jako krok w kierunku ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Przez piętnaście lat kampanii, wyróżnieniem „Dobry Beton” uhonorowano
377 wytwórni betonu, z czego 202 zakłady poddawały się ocenie i otrzymały
wyróżnienie więcej niż jeden raz. Imprezę przez te lata wspierało 230 partnerów, a niemal 2000 gości świętowało
wspólnie z branżą podczas wydarzenia.
W historii gali zapisało się kilka interesujących edycji. Jedną z nich była np. XIII
edycja kampanii w 2016 r., w czasie której ogłoszono, że beton towarowy, jeden
z najczęściej stosowanych materiałów
konstrukcyjnych, uzyska rangę wyrobu
budowlanego, co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa nastąpiło kilka miesięcy później.

Czego należy się spodziewać w roku 2018? Już od początku maja
przyjmujemy zamówienia zakupu gruszkopomp i betonomieszarek na marzec 2019 r. ze względu na tak wysokie zapotrzebowanie ogólnoeuropejskie. Dlatego mobilizujemy naszych wszystkich klientów, by rezerwowali sobie dogodne dla nich terminy
produkcyjne, co pozwoli nam na odpowiednią realizację poszczególnych zamówień, a nie wyłącznie pracę na maszynach
dostępnych od ręki.
Nadal najpopularniejszym modelem sprzedawanym przez TarCo
jest gruszkopompa MK28, obecnie jednak klienci poszukują już
bardziej wyspecjalizowanego sprzętu, nie kierując się wyłącznie
jego ceną. Odnotowaliśmy zwiększoną liczbę zamówień na maszyny z rurociągiem 5-calowym i silniejszym zespołem pompującym, który pozwala na pompowanie „trudniejszych" mieszanek betonowych. W odniesieniu do pomp utrzymała się tendencja
zainteresowania pompami długimi, jednak w związku z ogólnym
wzrostem w budownictwie zainteresowaniem cieszył się pełen
zakres długości pomp w zależności od potrzeb konkretnych
klientów i konkretnych inwestycji. Klienci podczas składania
zamówień kierowali się głównie parametrami maszyn, jak masa
całkowita pojazdu, a w przypadku gruszkopomp była to ładowność, która pozwala na jak najbardziej efektywną obsługę klienta.
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Firma HANSA zaprezentowała w trakcie
uroczystości czterosekcyjną pompę
do betonu Schwing S58SX zabudowaną
na 5-osiowym podwoziu MAN TGS
50.460. Jak powiedział nam Rafał Hanc,
prezes firmy HANSA: „Ubiegły rok charakteryzował się wyraźnym wzrostem sprzedaży zarówno pomp do betonu, jak i gruszkopomp. W przypadku pomp do betonu
były to modele o średnim i długim wysięgu. Pojazdy te stanowią coraz większy
procent sprzedaży ilościowej. Popularnym sprzętem są pompy o wysięgach
36–47 m oraz gruszkopompy 26–32 m.
Kluczowymi parametrami decydującymi
o zakupie jest niezawodność i funkcjonalność sprzętu, prostota jego obsługi i serwisu oraz dostępność – zarówno samych
maszyn przy zakupie, jak i części zamiennych w trakcie używania. Nadal bardzo
istotnym parametrem jest cena. Prognozujemy, że bieżący rok powinien być podobny do ubiegłego, jeżeli chodzi o samą strukturę sprzedaży. Spodziewany jest wzrost
udziału sprzedaży pomp do betonu”.

a także profilaktyki wypadków na budowach. I tak od kolejnej edycji podczas audytów kwalifikacyjnych Znaku Jakości
„Dobry Beton”, przeprowadzanych przez
niezależnych inspektorów, weryfikowane
będą nie tylko obszary dotyczące jakości,
ale także te z zakresu ochrony środowiska i BHP.

Zdjęcia: © SPBT

Był to niewątpliwy sukces SPBT i kamień
milowy w rozwoju polskiej branży producentów betonu towarowego. Po ponad
15 latach zabiegów SPBT osiągnęło zamierzony cel. Było to bodźcem do zmian
priorytetów dalszego działania Stowarzyszenia. W ubiegłym roku jego nowo
wybrany zarząd podjął kroki zmierzające do poprawy bezpieczeństwa produkcji i dostaw betonu. Mając powyższe
na względzie, SPBT nawiązało ścisłą
współpracę z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Na początku bieżącego roku eksperci obydwu
organizacji rozpoczęli intensywne prace
zmierzające do wypracowania jednolitego standardu BHP dla dostaw betonu,

Prezentowana przed gmachem PKOl, w którym odbywała się Gala
„Dobry Beton”, betonomieszarka SL9 Cifa o pojemności 9 m3 zabudowana na czteroosiowym podwoziu Volvo FMX
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Elektryczna mobilność
made by Solaris

Przegubowy
Urbino 18 Electric
gotów, by zabrać nas
na przejażdżkę ulicami Krakowa

Direction E-mobility, czyli w kierunku mobilności
elektrycznej – pod takim właśnie hasłem firma Solaris
Bus & Coach zaprezentowała swoje osiągnięcia
w zakresie bezemisyjnego transportu publicznego.
Głównymi bohaterami były elektryczne autobusy
producenta z Bolechowa.

Dariusz Piernikarski
70 | MAJ 2018 | Transport – Technika – Biznes

odczas dwudniowego spotkania
(24–25 kwietnia br.) przedstawiciele firmy Solaris Bus & Coach,
MPK Kraków oraz PKM Jaworzno zaprezentowali międzynarodowym przedstawicielom mediów branżowych kamienie milowe związane z rozwojem
elektromobilności w miejskim transporcie zbiorowym na terenie Polski. MPK
Kraków i PKM Jaworzno to przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej o jednym z największych w Europie udziale
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Wykres 1. Udziały rynkowe producentów autobusów
elektrycznych o dmc. > 8 t bez modeli typu hybrid plug-in
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Wykres 2.
Prognozy rejestracji nowych autobusów
miejskich z rozbiciem na rodzaj napędu

Szybkie ładowanie w zajezdni
za pośrednictwem
pantografu

Elektryczne autobusy Solaris Urbino
Firma Solaris Bus & Coach w 2017 r.
sprzedała 1397 pojazdów, z czego 952
(68,1%) trafiły na eksport, a 445 odebrali
klienci polscy. Plan na rok bieżący zakłada sprzedaż ok. 1550 nowych pojazdów.
Solaris jest od lat dominującym dostawcą
autobusów miejskich na rynku polskim

– obecnie udział rynkowy firmy w segmencie niskopodłogowych autobusów
miejskich wynosi 56%.
Od lat w programie produkcyjnym
znajdują się autobusy miejskie wyposażone w alternatywne źródła napędu.
W gamie obecnie produkowanych modeli znajdują się:

• autobusy elektryczne: 8,9/12/18 m
Solaris Urbino Electric
• autobusy zasilane CNG: 12/18 m Solaris Urbino CNG
• autobusy z napędem hybrydowym:
12/18 m Solaris Urbino Hybrid
• trolejbusy: 12/18/24 m Solaris Trollino.
Prognozy rynkowe (wykres 2) wskazują na rosnące zainteresowanie odbiorców miejskimi środkami transportu
zbiorowego z napędem elektrycznym.
Potwierdzają to statystyki sprzedaży.
W 2013 r. sprzedano 122 autobusy elektryczne, hybrydowe i elektryczne z ogniwem paliwowym (dmc. > 8 t), w 2016 r.
było ich już 376, a w 2017 r. – 1051
(wzrost o 276% r/r). W Unii Europejskiej
(wraz z Wielką Brytanią) eksploatowanych jest obecnie 2106 elektrycznych autobusów miejskich (stan na 20.03.2018),
175 hybrydowych typu plug-in oraz 91
elektrycznych z ogniwem paliwowym. Do
liderów elektromobilności miejskiej na-
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we flotach autobusów z napędem elektrycznym zasilanych bateryjnie. Solaris
z kolei to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów elektrycznych autobusów bezemisyjnych – wśród nich
jest oczywiście Urbino 12 electric – wyróżniony tytułem Międzynarodowego
Autobusu Roku 2017.
Najważniejszym celem prezentacji
było wskazanie najważniejszych korzyści
płynących z wprowadzenia elektrycznych autobusów w transporcie miejskim. Za równie ciekawą wartość dodaną możemy uznać bliższe zapoznanie
się z elektrycznymi pojazdami firmy Solaris oraz doświadczeniami obu przedsiębiorstw komunikacyjnych w zakresie
eksploatacji autobusów oraz budowy
i eksploatacji infrastruktury ładowania.
Podczas wizyty w MPK Kraków oraz
w PKM Jaworzno mieliśmy okazję zapoznać się z całą flotą autobusów elektrycznych oraz istniejącą infrastrukturą
ładowania – zarówno tą w zajezdni (stacjonarne ładowarki typu plug-in), jak
i z punktami ładowania szybkiego w centrum miasta (pantografy). Każdorazowo
przysłowiową „wisienką na torcie” była
przejażdżka elektrycznym Urbino.
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© Solaris Bus & Coach

leży zaliczyć Wielką Brytanię (356 pojazdów), Holandię (314), Francję (246), Polskę (190), Niemcy (190) oraz Belgię (178).
Solaris znajduje się w głównym nurcie przemian transportowych i dzięki
bogatej ofercie modeli oraz wysokiej jakości oferowanych produktów w grupie
producentów jest liderem elektromobilności z udziałem rynkowym wynoszącym
18%. Udziały rynkowe najważniejszych
producentów pokazano na wykresie 1
(zestawienie nie obejmuje autobusów
hybrydowych typu plug-in).

© Solaris Bus & Coach

Kierowca Urbino 12 Electric na zwielokrotnionych wyświetlaczach ma wgląd we wszystkie
parametry pracy autobusu – także na poziom
naładowania akumulatorów

Od 2013 r. 155 elektrycznych autobusów marki Solaris przejechało łącznie
6 mln kilometrów na różnych trasach
różniących się topografią, stopniem obłożenia i w krańcowo różnych warunkach
klimatycznych od mroźnej Skandynawii
po gorącą Katalonię. Przez cały ten czas
zasilane bateryjnie autobusy Solaris wykazywały wysoką jakość i równie wysoki poziom osiągów technicznych.
Obecnie rodzina autobusów Solaris
Urbino Electric to pojazdy budowane
w technologii modułowej. Dostępne są
modele Urbino 8,9LE, Urbino 12E, Urbino 18E. Napęd na koła może być przekazywany klasycznie przez centralnie
zamontowany silnik elektryczny i wał
napędowy lub bezpośrednio przez silniki
elektryczne umieszczone w piastach kół.
Istotnym elementem każdego autobusu
miejskiego jest układ ogrzewania wnętrza – w elektrycznych Urbino można
wybierać spośród 3 wariantów ogrzewania: elektryczne, hybrydowe, spalinowe (ON/CNG). Ładowanie akumulatorów jest możliwe za pośrednictwem
ładowarek stacjonarnych (plug-in, złącze
typu CCS 2/Combo 2, prąd do 200 A),
pantografów szybkiego ładowania (prąd

Rozmieszczenie pantografów
(dostawcy to firmy Schunk lub
EC Engineering) na dachu autobusu zależy od modelu

do 800 A) lub dzięki energii elektrycznej wytworzonej w wodorowym ogniwie
paliwowym. Energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach, przy czym
producent oferuje dwa systemy: Solaris
High Energy lub Solaris High Power. Obecnie w typowych warunkach eksploatacji
miejskiej Urbino 12E na jednym ładowaniu jest w stanie przejechać do 150 km.
Producent zakłada, że dzięki doskonaleniu
metod magazynowania energii w 2020 r.
zasięg zwiększy się do 200 km.
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Każdy klient zainteresowany kupnem elektrycznych Urbino otrzymuje indywidualne studium wykonalności. Dział
R&D producenta tworzy standardowe profile tras w oparciu o wymagania klienta.
Każdy profil bazuje na danych zebranych
od wielu klientów. Studia wykonalności
uwzględniają np. roczny zakres temperatur w celu oszacowania zużycia energii
zarówno w warunkach standardowych,
jak i ekstremalnych. Dane wejściowe do
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analizy obejmują takie informacje jak np.
model autobusu, miasto, po którym ma się
poruszać, zakres działania klimatyzacji
(brak/tylko kierowca/przedział pasażerski), rodzaj układu ogrzewania i wentylacji, długości pojedynczych tras i przebiegi dzienne, średnia prędkość przejazdu.
W wyniku dokonanych analiz przygotowane przez Solaris studium wykonalności
obejmuje takie informacje, jak przewidywany zasięg na pojedynczym ładowaniu,
zużycie energii, wymagany typ i pojemność akumulatorów, przewidywana trwałość baterii (liczba cykli ładowania), zalecana infrastruktura ładowania (pantografy,
ładowarki stacjonarne). Możliwe jest ponadto dostarczenie w ramach kontraktu
nie tylko autobusów z napędem elektrycznym, ale również przygotowanie
niezbędnych punktów ładowania (oczywiście przy współudziale klienta, np.
w zakresie przygotowania zajezdni czy
zagwarantowania przewidywanego poboru mocy).

Solaris oferuje również system diagnostyki zdalnej E-bus monitor, pozwalający dzięki dostępowi do kodów błędów
zgłaszanych przez moduły ECU magistrali na szybką identyfikację awarii. E-bus
monitor daje możliwość monitorowania
parametrów każdego systemu autobusowego w celu sprawdzenia, czy działają one
w optymalny sposób. System jest zaopatrzony w bazę wiedzy na temat podstawowych danych pojazdu (przebyta droga,
zużycie energii, historia usterki itp.), a na
podstawie danych statystycznych dotyczących wystąpienia zaprogramowanych
zdarzeń (np. liczba ładowań przez pantograf) może z wyprzedzeniem informować o nadchodzących czynnościach obsługowych lub informować o zwiększonym
prawdopodobieństwie awarii.

MPK Kraków w walce
o czystość powietrza
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie jest obecnie największym operatorem transportu publicznego
w aglomeracji krakowskiej. Firma dysponuje obecnie 3 zajezdniami autobusowymi, flotę tworzy 566 autobusów
(w tym ponad 400 marki Solaris), które
łącznie w ciągu roku przejeżdżają 37 mln
kilometrów. Pojazdy te eksploatowane są
na 152 regularnych liniach dziennych oraz
18 nocnych. Po ulicach Krakowa jeżdżą
również 394 wagony tramwajowe, pokonując łącznie w ciągu roku 22 mln km
na 23 regularnych liniach dziennych i 3
nocnych. Obsługę tramwajów zapewniają 3 zajezdnie.

Miejską infrastrukturę ładowania
w Krakowie tworzą obecnie 4 stacje ładowania szybkiego za pomocą
pantografów – pierwsza ze zbudowanych stacji znajduje się
przy ulicy Pawiej (na zdjęciu)

Zajezdnia autobusów
elektrycznych MPK Kraków (Wola Duchacka)
ma 28 stanowisk ładowania stacjonarnego
typu plug-in (powolne
ładowanie autobusów
w nocy) oraz jedno
pantografowe
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We flocie PKM Jaworzno
jeżdżą obecnie 22 autobusy elektryczne – wśród
nich jest Urbino 18E –
setny autobus elektryczny
wyprodukowany przez
Solaris Bus & Coach

Na trasach autobusowych w Jaworznie
działają 3 stacje ładowania szybkiego,
budowa kolejnych 5 – w planach

Biorąc pod uwagę flotę autobusową
MPK Kraków, 23,3% to pojazdy spełniające normę Euro III, 1,8% – Euro IV,
11,3% – Euro V, 20,1% autobusów spełnia wymagania normy EEV, 35,7 – normy
Euro VI. Autobusy elektryczne to zaledwie (a może aż) 4,6% – w taborze znajduje się 12 hybryd oraz 26 elektrycznych.
Do końca 2018 r. ambitny plan odnowy
floty zakłada wycofanie z eksploatacji pojazdów spełniających normy wcześniejsze
niż Euro V, po tych przemianach 11,3%
floty stanowić będą autobusy Euro V,
20,1% – EEV, 64% – Euro VI i 4,6% – samochody elektryczne. Do 2025 r. w MPK
Kraków ma jeździć wyłącznie nowoczesny
tabor – 67,6% stanowić będą autobusy
Euro VI, a 32,4% – elektryczne.
Decyzję o wprowadzeniu do taboru
MPK Kraków podjęto jeszcze w 2013 r.
Pierwszą regularną linię elektryczną uruchomiono 29 kwietnia 2014 r. kursowały
na niej pojedyncze egzemplarze testowe:
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Solaris Urbino 8,9 LE, AMZ Kutno CS 10E
oraz BYD K9C01. Oprócz oceny przydatności samych pojazdów analizowano
również możliwości wykorzystania różnych systemów ładowania: pantografowego, plug-in oraz mieszanego. Uruchomiono wówczas pierwszą stację ładowania
przez pantograf na ulicy Pawiej.
Ostatecznie wybór padł na pojazdy
marki Solaris. Obecnie MPK SA w Krakowie eksploatuje 26 autobusów elektrycznych – są to wyłącznie pojazdy marki
Solaris: 3 przegubowe 18-metrowe, 19
12-metrowych oraz 4 pojazdy 9-metrowe.
Wszystkie te autobusy są wyposażone
w rozkładane pantografy pozwalające na
szybkie doładowywanie akumulatorów
na trasie. Docelowo (i w zależności od rozwoju programu e-mobilności) firma chce
mieć w swym taborze 161 elektrycznych
autobusów miejskich. Infrastrukturę ładowania tworzą obecnie 4 stacje ładowania szybkiego za pomocą pantografów
(4 kolejne są w trakcie budowy), 28 stanowisk ładowania stacjonarnego typu
plug-in oraz jedno pantografowe w zajezdni autobusów elektrycznych Wola
Duchacka.
Można śmiało powiedzieć, że MPK
Kraków od czasu wprowadzenia do służby autobusów elektrycznych zebrało bardzo wiele cennych doświadczeń. Pojazdy
w służbie mieszkańców Krakowa pokonały
już wiele kilometrów: modele Urbino 8,9E
przejechały ponad 200 tys. km, Urbino 12E
mają na koncie 700 tys. km, a Urbino 18E
– niemal 50 tys. km. Tym samym możliwe było uzyskanie miarodajnej opinii na
ich temat – wnioski są jednoznacznie
pozytywne, a ewentualne uwagi dzięki
ścisłej współpracy z producentem są na
bieżąco analizowane przez konstruktorów firmy Solaris, a efektem są kolejne
modernizacje produkowanych pojazdów.
Elektryczne Solarisy wyposażone są
w bezemisyjny układ napędowy, jednak
należy pamiętać, iż do zapewnienia komfortu podróży niezbędne jest ogrzewanie wnętrza – odpowiadają za to układy
ogrzewania, w których źródłem ciepła są
silniki spalinowe spalające olej napędowy.
Okazuje się jednak, że maksymalne średnie miesięczne zużycie paliwa związane
z ogrzewaniem (maksymalne wartości
odnotowywane są w styczniu) przekracza
nieco ponad 7 l/100 km. Można zatem
mówić o poziomie zużycia paliwa odpowiadającym średniolitrażowemu samochodowi osobowemu.

Elektryczne Solarisy eksploatowane
w MPK Kraków ładowane są w zajezdniach za pośrednictwem stacjonarnych
punktów ładowania o maksymalnej mocy
do 90 kW, z kolei stacje szybkiego ładowania rozmieszczone w mieście mogą
mieć moc maksymalną do 400 kW, choć
obecnie wykorzystywane są rozwiązania
o mocy do 250 kW. Energię tę stacje ładowania szybkiego są w stanie dostarczyć przez pantograf (producentem jest
firma Schunk) do akumulatorów pojazdu,
uzupełniając 30% pojemności energetycznej w ciągu ok. 20 minut.

PKM Jaworzno – polski lider
elektromobilności
W 2012 r. władze miasta podjęły decyzję o wszczęciu przygotowań do wprowadzenia elektrycznych autobusów miejskich na terenie Jaworzna. W pierwszej
fazie testowano pojazdy 4 różnych marek. 27 kwietnia 2015 r. na ulice Jaworzna wyjechał pierwszy regularnie
kursujący autobus elektryczny – Solaris
Urbino 12E. Oczywiście istotną barierą
w rozwoju elektrycznej floty stanowił
brak infrastruktury ładowania. Problem
ten udało się rozwiązać dzięki wsparciu
finansowemu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020 – zbudowano bowiem centralną stację ładowania elektrycznych autobusów miejskich
z 8 stanowiskami o mocy po 80 kW każde.
Równolegle rozbudowano infrastrukturę
ładowania na terenie miasta – powstały
3 stacje ładowania szybkiego.
We flocie PKM Jaworzno znajdują
się obecnie 22 autobusy elektryczne: 9
o długości 12 m (Urbino 12E), 4 pojazdy
klasy midi (Urbino 8,9E) oraz 9 przegubowych Urbino 18E. Flota ta realizuje
47% zadań przewozowych. Średnio elektryczne autobusy pokonują do 300 km
dziennie. W bieżących planach znajduje
się zakup kolejnych 20 nowych autobusów elektrycznych (5 klasy midi o długości 8,9 m oraz 15 klasy maxi – 12-metrowych), uruchomienie kolejnych 5 stacji
ładowania szybkiego i 10 stacji stacjonarnych plug-in w zajezdni.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Stanzal – kompleksowa obsługa
Firma Stanzal zajmuje się szeroko rozumianym pilotażem oraz organizacją przewozów
ładunków ponadnormatywnych. Dbając
o kompleksowość usług i zadowolenie klientów, spółka świadczy też pełny zakres usług
dotyczących robót wykonywanych w pasie
drogowym.
Realizując powierzone zadania, od samego początku Stanzal doradza i konsultuje z klientami
możliwości i przebieg konkretnego transportu.
Na jego potrzeby firma zajmuje się przebudową
skrzyżowań, demontażem sygnalizacji świetlnej
oraz wykonaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu i wdrożenie ich w czasie trwania
prac budowlanych. Stanzal wykonuje też pomiary
tras w celu ustalenia możliwości przejazdu pojazdu
ponadnormatywnego z miejsca załadunku
do miejsca docelowego, uzyskując niezbędne pozwolenia zarządców dróg na m.in. podnoszenie trakcji kolejowej,
tramwajowej, sieci energetycznych i telefonicznych.

news

Wieloletnie doświadczenie
pozwala firmie na sprawne i terminowe przeprowadzenie znacznych ładunków. W historii firmy zapisanych jest
wiele trudnych i skomplikowanych transportów
ponadnormatywnych o dużych rozmiarach, które
zostały z powodzeniem zrealizowane. Stanzal
współpracuje z największymi firmami transportowymi w Polsce i w krajach UE.
Co ciekawe, Stanzal organizuje również zajęcia
pasa ruchu na potrzeby nagrań ujęć filmowych.
Firma może się poszczycić zabezpieczeniami dróg
w czasie nagrywania takich filmów jak „Ida”, „Mój
rower”, „Róża” oraz „Powidoki”. W ofercie firmy
znajdują się także usługi montażu oznakowania pionowego na nowo otwartych drogach i zmiany
oznakowania np. na osiedlach lub terenach przemysłowych.
(RP)
Zdjęcie: © Stanzal
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Cło na opony z Chin

Renata Pawliszko

W poprzednim numerze informowaliśmy o wszczęciu przez Komisję Europejską
postępowania antydumpingowego dotyczącego importu nowych i bieżnikowanych
opon do autobusów i samochodów ciężarowych pochodzących z Chińskiej Republiki
Ludowej. Jak obecnie wygląda sytuacja? Komisja Europejska nałożyła na chińskich
producentów tymczasowe cła antydumpingowe.
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rzypomnijmy, że w odpowiedzi na
skargę koalicji europejskich producentów nowych i bieżnikowanych opon do autobusów i samochodów
ciężarowych (utworzyły ją firmy reprezentujące ponad 45% łącznej unijnej
produkcji nowych i bieżnikowanych opon
do autobusów i samochodów ciężarowych) Komisja Europejska wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące
opon importowanych z Chin. Do zarzutów o import dołączyły też zarzuty o subsydiowanie.
Europejscy producenci wnoszący skargę wnioskowali o wprowadzenie obowiązku rejestracji importowanych produktów,
co też po kilku miesiącach dochodzenia
zostało zasądzone. 1 lutego 2018 r. Komisja Europejska wydała rozporządzenie
wykonawcze (2018/163), w którym ustanowiła obowiązek rejestracji chińskich
opon przywożonych do Europy.

Co nowego w sprawie?
Po przeanalizowaniu kolejnych materiałów 4 maja br. Komisja Europejska
wydała rozporządzenie 2018/683 nakładające tymczasowe cło antydumpingowe
na przywożone do Europy chińskie opony
nowe i bieżnikowane stosowane w autobusach i samochodach ciężarowych.
Na podstawie pozyskanych informacji KE uznała, że wprowadzenie środków
antydumpingowych miałoby pozytywny
wpływ na działalność producentów unijnych. Stworzyłoby to szansę na przywrócenie uczciwej konkurencji na rynkach europejskich i wyeliminowało import
opon po cenach dumpingowych. Oczekuje się zatem, że wprowadzenie środków antydumpingowych umożliwi producentom europejskim utrzymanie się na
rynku, a następnie poprawi ich sytuację.
Podejmując decyzję o wprowadzeniu
ceł, KE miała też na uwadze przeciwdziałanie pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstw zajmujących się bieżnikowaniem,
które znacznie ucierpiały (większość z nich
to mikro i małe przedsiębiorstwa; wiele
z nich musiało z przyczyn finansowych
zamknąć prowadzoną działalność) w wyniku importu opon chińskich do Europy.

KE zwróciła szczególną uwagę na sytuację firm zajmujących się bieżnikowaniem również ze względu na aspekt ekologiczny. Proces bieżnikowania oprócz
wydłużenia przebiegów opon to również
mniejsze zużycie surowców i energii, niższa emisja CO2, mniej zanieczyszczeń
i niższe zużycie wody. Ponadto bieżnikowanie zapobiega obecnie powstawaniu 240 000 t zużytych opon rocznie.
Ochrona środowiska poprzez zmniejszanie ilości odpadów i zarządzanie surowcami w sposób zrównoważony od
dawna stanowi element polityki unijnej.
Zastanawiając się nad rodzajem środków antydumpingowych, Komisja uznała
za właściwe nałożenie ceł tymczasowych
w formie ceł stałych (za sztukę produktu),
które zostaną obliczone na podstawie
indywidualnego marginesu szkody dla
każdego eksportera.
W ocenie Komisji stałe cła zmniejszyłyby ryzyko niedostatecznej ochrony
przed dumpingiem w segmencie opon
budżetowych. Opony te są importowane
do UE w największych ilościach i płacono
by od nich stosunkowo wysokie stałe opłaty celne w porównaniu z ich rzeczywistą
wartością. Cła stałe zmniejszają też ryzyko nadmiernych sankcji dla produktów
z segmentów premium i ekonomicznego
przywożonych do Europy, które można
bieżnikować. Zatem europejskie firmy
zajmujące się bieżnikowaniem miałyby
pracę i mogły odbudowywać swoją pozycję na rynku.

Co badano?
W celu pozyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji dotyczących dumpingu KE przeprowadziła m.in.
wyrywkowe kontrole wybranych producentów unijnych, importerów oraz producentów importujących z Chińskiej Republiki Ludowej.
W efekcie, jeśli chodzi o producentów unijnych, wizyty weryfikacyjne miały miejsce w zakładach Goodyear w Polsce, w firmie Wetest pneu w Czechach,
B.R.Pneumatici we Włoszech, Banden
plant w Holandii, Marangoni we Włoszech
oraz u 4 innych producentów unijnych,

których nazwy na ich życzenie zostały objęte klauzulą poufności. W przypadku importerów powiązanych w Unii Europejskiej
do kontroli zaklasyfikowano 2 przedsiębiorców, którzy stanowią 70–90% całej
grupy. Były to Giti UK (Cheshire, Wielka
Brytania) oraz Hankook UK (Northamptonshire, Wielka Brytania) i Hankook
Germany (Neu-Isenburg, Niemcy).
Z kolei wizyty weryfikujące w Chinach złożono w następujących firmach:
• Aeolus Tyre (Jiaozuo), Chonche Auto
Double Happiness Tyre (Taiyuan)
oraz Pirelli Tyre (Jining),
• Xingyuan Tire Group oraz Guangrao
Xinhongyuan Tyre (Dongying),
• Giti Tire (Chiny) Investment (Szanghaj), Giti Tire (Anhui) Co. (Hefei), Giti
Tire (Hualin) oraz powiązane przedsiębiorstwo eksportujące w Singapurze,
• Shanghai Hankook Tire Sales (Szanghaj), Chongqing Hankook Tire (Chongqing), Jiangsu Hankook Tire (Jiangsu)
oraz powiązane przedsiębiorstwo eksportujące w Seulu (Korea).
Badanie i określenie poziomu dumpingu KE przeprowadziła, porównując
produkt chiński, produkt państwa analogicznego (wytworzony w państwie, które
nie jest zaangażowane w spór) oraz produkt europejski. Polegało to na określeniu
wartości normalnej produktów chińskich
na podstawie ceny lub wartości produktu analogicznego z tzw. państwa trzeciego o gospodarce rynkowej (pierwotnie
rolę państwa analogicznego, służącego
do porównania, miały pełnić Stany Zjednoczone, ostatecznie wybrano Brazylię).
Następnie Komisja porównała wartość normalną i cenę eksportową opon
producentów eksportujących, a marginesy dumpingu ustalono przez porównanie indywidualnych cen objętych próbą
producentów eksportujących z krajowymi
cenami sprzedaży producenta z kraju
analogicznego. W trakcie dochodzenia
wykazano, że wszystkie marginesy dumpingu znacznie przekraczały określony
poziom minimalny, a wpływ wielkości
rzeczywistego marginesu dumpingu na
sytuację przedsiębiorstw Unii Europejskiej był znaczący.

SAMOCHODY SPECJALNE | MAJ 2018 | 77

| BIZNES |

W trakcie dochodzenia KE ustaliła
również, że import opon z Chin spowodował trudną do naprawienia szkodę
dla przemysłu unijnego. W celu ustalenia szkody, jaką import opon z Chin spowodował, KE zbadała cały szereg czynników wskaźników makroekonomicznych
(produkcja, moce produkcyjne i ich wykorzystanie, wielkość sprzedaży, udział
w rynku, wzrost, zatrudnienie, wydajność, wielkość marginesu dumpingu) i mikroekonomicznych (średnie ceny jednostkowe, koszty jednostkowe, koszty
pracy, zapasy, rentowność, przepływy
środków pieniężnych, inwestycje, zwrot
z inwestycji i zdolność do pozyskania
kapitału).
Analiza tych wskaźników pokazała,
że przemysł UE jako całość znalazł się
pod silną presją. W okresie objętym dochodzeniem nastąpił spadek europejskiej
produkcji i zatrudnienia oraz znacząca
utrata udziału w rynku mimo spadku cen
sprzedaży. Import produktów objętych
postępowaniem zyskał udział w rynku
kosztem przedsiębiorstw unijnych, co
w Europie spowodowało łącznie utratę
ponad 4200 miejsc pracy.

Podział rynku
Dla dochodzenia duże znaczenie miało
też ustalenie podziału rynku oponiarskiego na segmenty i odpowiednie przyporządkowanie określonych produktów
do właściwej kategorii. Na potrzeby dochodzenia Komisja Europejska wykorzystała znany branżowy podział rynku
na segment premium, ekonomiczny i budżet. Komisja określiła też zależności między segmentami i wpływ, jaki miał na nie
import opon z Chin.
Przypomnijmy, że na segment premium składają się produkty nowe, wysokiej jakości, wytwarzane przez renomowanych producentów, dostarczane
na oryginalne wyposażenie. Wyższa cena
tych produktów uzasadniana jest wysokimi osiągami opon, rozpoznawalnością
marki i sporymi nakładami finansowymi
na promocję i marketing. Karkasy tych
opon można poddać kilkakrotnie bieżnikowaniu, co wydłuża ich przebiegi. Opony
te to także bardziej pewna jazda i większe bezpieczeństwo na drodze. Często
produktom tym towarzyszą usługi posprzedażne na wysokim poziomie. Do

opon segmentu drugiego zalicza się większość opon innych niż premium zarówno
nowych, jak i bieżnikowanych. Ich ceny
wynoszą 65–80% ceny opon premium.
Jeśli chodzi o rozpoznawalność marki,
klienci znają i potrafią zidentyfikować
producenta tych produktów. Przeważnie
można je bieżnikować co najmniej raz,
przez co nadal zachowują bardzo dobre
osiągi na drodze. Z kolei do opon segmentu budżetowego zaliczamy produkty
nowe lub bieżnikowane o niższych osią-

szość produktów importowanych to właśnie opony tego segmentu) zaczęły mieć
wpływ na ceny opon premium. Stwierdzono, że w okresie objętym dochodzeniem ceny opon w segmencie premium
musiały zostać obniżone o 9%, aby zachować konkurencyjność rynkową. Rosnąca
presja cenowa spowodowana przywozem
tanich opon segmentu budżetowego wywołała podobną sytuację w segmencie
ekonomicznym, gdzie ceny sprzedaży
spadły o 12% w okresie badanym.

Tymczasowe cła antydumpingowe (wyrażone w euro za sztukę)
Przedsiębiorstwo
Xingyuan Tire Group Ltd., Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd.
Giti Tire (Anhui) Company Ltd.; Giti Tire (Fujian) Company, Ltd; Giti
Tire (Hualin) Company Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.
Aeolus Tyre Co., Ltd; Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp.,
Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co, Ltd
Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.;
Inne przedsiębiorstwa współpracujące wymienione w załączniku*
Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

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

Szkoda trudna do naprawienia

Tymczasowe cło
(euro/szt.)
82,17
57,42
64,13
52,85
62,79
82,17

* Lista przedsiębiorstw dostępna jest w załączniku do Rozporządzenia Komisji UE 2018/683 z dnia 4 maja 2018 r.
nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych opon pneumatycznych nowych lub
bieżnikowanych stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych.

gach pod względem przebiegu i ograniczonych lub zerowych możliwościach
bieżnikowania. Kosztują zwykle mniej niż
65% ceny opon premium. W tym segmencie o zakupie decyduje cena, a rozpoznawalność marki raczej nie istnieje.
Na usługi posprzedażne klient w zasadzie nie może liczyć.

Zależności między segmentami
W trakcie dochodzenia Komisja Europejska zauważyła, że wybór przez niektórych właścicieli flot tanich importowanych opon miał duży wpływ na zmianę
udziałów rynkowych europejskich producentów. W wyniku kryzysu gospodarczego, jaki dotknął Europę kilka lat
temu i dużego napływu opon z Chin nastąpiło przesunięcie popytu produktów
z segmentów wyższych do niższych.
KE zauważyła również, że w przeszłości to opony segmentu premium stanowiły cenowy punkt odniesienia dla produktów innych segmentów. Duży napływ
opon z Chin zmienił tę sytuację. Ceny
opon z segmentu budżetowego (więk-
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Mając powyższe na uwadze, KE stwierdziła wstępnie, że gwałtowny wzrost
przywozu opon po cenach dumpingowych z Chin miał decydujący wpływ na
istotną szkodę poniesioną przez europejskich przedsiębiorców, co w efekcie
doprowadziło do zubożenia przemysłu
unijnego, utraty wartości w całym łańcuchu dostaw we wszystkich trzech segmentach oraz pogorszenie jakości opon
dostępnych na rynku unijnym.
Istotną konsekwencją importu opon
są też coraz liczniejsze przypadki zamykania zakładów i warsztatów zajmujących się bieżnikowaniem. Ze względu
na brak dostępnych lokalnie zakładów
bieżnikowanie zużytych opon wysokiej
jakości staje się trudniejsze. W związku
z tym zakup wysokiej jakości opon, które można wielokrotnie bieżnikować, jest
dla klientów coraz mniej atrakcyjny.
W świetle tych zmian oraz w związku
z importem tanich opon budżetowych
unijni producenci nowych opon zmuszeni są do zwiększenia swojej obecności produktowej również w segmencie
opon budżetowych.
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Bogusław Postek
Część I

30 lat Honkera

– między Tarpanem a Mustangiem
Po drugiej wojnie światowej rolę
lekkiego środka transportu w Wojsku
Polskim pełniły: Willys MB i GAZ 67
a następnie GAZ 69 i UAZ 469.
Większość z nich była również
używana przez wojska innych państw
bloku komunistycznego.

rodukowany od 1970 r. w Uljanowsku UAZ 469 choć znakomicie spełniał podstawowe funkcje,
ustępował możliwościami przewozowymi, jakie w dekadzie Gierka oferowały
Mercedes G czy Land Rover. Kupowany
w ZSRR za ruble transferowe wcale nie
był tani. Problemem także były regularne dostawy nowych pojazdów oraz
zaopatrzenie w części zamienne.

Zdjęcie 3. PW-2

© „Motoryzacja”

Zdjęcie 2.
PW-1

Próbę zbudowania w Polsce samochodu przeznaczonego do jazdy w terenie
podjęto już w 1974 r., kiedy to na bazie
produkowanego od 1972 r. w Wielkopolskich Zakładach Naprawy Samochodów
w Poznaniu (od 1975 r. Fabryka Samo-

© T. Szczerbicki, nowahistoria.interia.pl

Zdjęcie 1.
Tarpan 234

© T. Szczerbicki, nowahistoria.interia.pl

Terenowy Tarpan
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Zdjęcie 4.
Tarpan
Honker 4WD

chodów Rolniczych „POLMO”) samochodu Tarpan 233, w warszawskim Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT)
opracowano założenia konstrukcyjne
Tarpana 234 4×4. Prototyp powstał 4
lata później (zdjęcie 1). Tarpan 234 zewnętrznie nie różnił się od seryjnie produkowanego modelu 4×2. Wyposażony
był w silnik benzynowy 1500AA (pojemność 1481 cm3, moc 55,2 kW/75 KM
i moment obrotowy 115 Nm), współpracujący z 4-biegową skrzynią biegów i 2-biegową, skonstruowaną specjalnie do
tego pojazdu, skrzynią rozdzielczą wyposażoną w synchronizator pochodzący
ze skrzyni biegów polskiego Fiata 125p.
Skrzynia rozdzielcza miała międzyosiowy
mechanizm różnicowy oraz odłączalny
napęd przedniego mostu. Mosty napędowe – przedni i tylny – były zmodyfikowanymi wersjami rozwiązania stosowanego w samochodach dostawczych
Żuk. Samochód miał nowo zaprojektowaną ramę spawaną z profili zamkniętych.
Z przodu i z tyłu zastosowano zunifikowane zawieszenie ze wzdłużnymi resorami półeliptycznymi i hydraulicznymi
amortyzatorami dwustronnego działa-

© B. Postek

Zdjęcie 5.
Tarpan Honker,
model 4032

nia. Takie podwozie zastosowano również w nowo projektowanym samochodzie Nysa 25. W międzyczasie, bo już od
1977 r., prowadzono rozmowy z Fiatem,
który rozważał uruchomienie produkcji
samochodu o podobnym co Tarpan przeznaczeniu. Pojawiła się możliwość lokalizacji tej produkcji w Polsce i sprzedaży
samochodu w oparciu o sieć Fiata poza
granicami kraju. Fiat przedstawił stronie polskiej kilka koncepcji przygotowywanego pojazdu, najpierw tylko model,
a potem jeżdżące prototypy. Strona polska zgłosiła szereg uwag, głównie dotyczących możliwości jazdy w terenie.
Uzgodnienia technicznej charakterystyki
samochodu oraz warunki przyszłej produkcji w Polsce sfinalizowano, podpisując w czerwcu 1979 r. umowę. W Pozna-
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niu przystąpiono do budowy nowej hali
produkcyjnej. Narastający kryzys gospodarczy, sytuacja społeczna i brak środków
finansowych doprowadziły w 1981 r. do
rozwiązania umowy z Fiatem.

Pojazd wojskowy i wielozadaniowy
W 1979 r. mając świadomość, że proponowany przez Włochów pojazd jest
tylko odmianą samochodu cywilnego,
w oparciu o doświadczenia z badań Tarpana 234 zainicjowano budowę kolejnej wersji samochodu terenowego nazwanego tym razem PW-1 (PW – pojazd
wojskowy/pojazd wielozadaniowy). Taka
nazwa nie była przypadkowa, gdyż w tym
okresie Ministerstwo Obrony Narodowej
zdecydowało się na uniezależnienie od
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dostaw samochodów UAZ 469B, co pozwoliło rozszerzyć listę zadań, jakie miał
realizować wojskowy samochód terenowy – wprowadzono m.in. zapis o możliwości transportu drużyny żołnierzy wraz
z pełnym wyposażeniem, czego nie zapewniał pojazd radziecki. W samochodzie PW-1 (zdjęcie 2) użyto większość
elementów podwozia zaprojektowanych
dla Tarpana 234 – ramę, zawieszenie,
mosty napędowe i skrzynię rozdzielczą.
Użyto taką samą 4-biegową skrzynię biegów i silnik 1500AA. Zmianie uległo nadwozie – z Tarpana 234 wykorzystano jedynie część przednią. Samochód otrzymał
nowe drzwi boczne i płaską szybę przednią osadzoną w ramie przystosowanej do
odchylania. Przed warunkami atmosferycznymi chronił brezentowy dach nad
przestrzenią kierowcy oraz odpinany brezentowy dach, a także brezentowe ściany
z oknami w części osobowo-towarowej.
Część osobowo-towarowa miała rozkładane siedzenia dla 8 osób rozmieszczo-

ne wzdłuż boków nadwozia. W bokach
nadwozia znajdowały się dostępne z zewnątrz zamykane schowki. Na ścianie
tylnej umieszczony został 20-litrowy kanister, a na drzwiach tylnych koło zapasowe. Nadwozie wyposażone zostało
w dwa masywne pałąki, chroniące pasażerów w przypadku wywrócenia się samochodu.
Stworzono dwa prototypy tego pojazdu, ich badania prowadzono przy współudziale specjalistów wojskowych z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej
i Samochodowej w Sulejówku (WITPiS).
Zachowanie w terenie nowego samochodu porównywano z zachowaniem Łady Niwy i Fiata Campagnola. Chociaż
badania miały charakter funkcjonalny,
a nie trwałościowy i PW-1 przewyższał

„dzielnością” w terenie obydwa zagraniczne samochody, to testy te ujawniły
wiele mankamentów podzespołów podwoziowych. Z tego powodu jeszcze przed
zakończeniem badań PW-1 w 1981 r. przystąpiono w PIMOT do budowy zmodyfikowanych pojazdów nazwanych PW-2.
Samochody te wizualnie odróżniała od
PW-1 stylizacja części przedniej, która lepiej nawiązywała do surowego wyglądu
części tylnej (zdjęcie 3).
Dwa pierwsze zbudowane samochody potraktowano jako przedprototypy.
Potem powstały kolejne dwie serie prototypów – pierwsza licząca 6 i druga licząca 15 samochodów. W samochodach
PW-2 uproszczono kształt podłużnic ramy,
wzmocniono jej tylną część, dostosowując do holowania przyczep o masie całkowitej do 1500 kg, a także poprawiono
charakterystyki resorów, co zwiększyło
wznios ramy. Zastosowano również nowy
synchronizator w skrzyni rozdzielczej,
przekonstruowano zwrotnice. Do pocho-

Zdjęcie 6.
Honker II

dzącego z samochodu Polonez silnika
wprowadzono korbę rozruchową, dodano osłonę miski olejowej. Pojazdy przystosowano do pokonywania brodów o głębokości do 0,8 m. Nowe samochody
poddano intensywnym badaniom prowadzonym przez PIMOT, WITPiS i WAT
(Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie). Badania, ukierunkowane głównie na sprawdzenie zdolności realizacji
zadań wojskowych, objęły m.in. sprawdzenie zachowania pojazdu podczas
pokonywania przeszkód wodnych (odporność na zalanie instalacji elektrycznej, opory ruchu podczas brodzenia),
zachowanie pojazdu w warunkach podgórskich i górskich (wytrzymałość elementów podwozia na chwilowe i trwałe przeciążenia, zdolność pokonywania

wzniesień), zdolność uruchamiania pojazdu w warunkach zimowych (symulowana w komorze niskich temperatur –
w temperaturze –20°C i –40°C), długotrwałe poruszanie się w warunkach pustynnych (bilans cieplny zespołów napędowych). Sprawdzono stateczność boczną
podczas ruchu po okręgu i wykonywania
slalomu. W badaniach sprawdzono także
bezpieczeństwo bierne przewożonych
osób – samochód przewracano na bok na
pochyłym, trawiastym stoku, a także spychano z progu o wysokości 0,8 m. W nadwozie samochodu uderzano wahadłem
o dużej masie – w przednią część ponad
zderzakiem oraz w pałąki bezpieczeństwa
od strony dachu, a ponadto cały samochód
stawiano na dachu. W trakcie badań dokonano także na terenie Pustyni Błędowskiej zrzutów samochodów, symulujących
lotnicze operacje desantowe. Wszystkie
wykonane próby wypadły pomyślnie.
Trzecią serię stanowiły prototypy przemysłowe, w których głównie skupiono się
na wprowadzeniu zmian usprawniających
przyszły proces produkcyjny. Prawdopodobnie wtedy uproszczono również konstrukcję skrzyni rozdzielczej, wprowadzając trwały napęd przedniego mostu. Tak
powstała jej wersja, która produkowana
była pod nazwą handlową Z-18. Według
zmodyfikowanych założeń konstrukcyjnych pojazdy PW-2 miały stanowić rodzinę o rozstawach osi: 2200, 2800, 2900
i 3200 mm. Silnik, pochodzący od polskiego Fiata 125p i używany również w Polonezie, nie był przystosowany do warunków pracy generowanych przez pojazd
o zupełnie innym przeznaczeniu i dużej
masie własnej (do 3000 kg), jakim był
PW-2, miał również bardzo niską trwałość, z trudem osiągając przebiegi 40 000–
50 000 km. Było to akceptowane przez
wojsko, ale daleko odbiegało od standardów oferowanych w konkurencyjnych
samochodach. W latach 1984–1985 rozpoczęto prace nad prototypami PW-2
z silnikami wysokoprężnymi Andoria
4C90 z Andrychowa. Silnik o pojemności 2417 cm3, mocy maksymalnej 52,2 kW
(70 KM) i momencie obrotowym 146 Nm
okazał się trochę za słaby, wyposażone
w niego prototypy charakteryzowały się
bardzo małą dynamiką jazdy. Zbudowano także prototypy wyposażone w silniki
4DX, nad którymi pracowała warszawska
FSO (2000 cm3, 44 kW/60 KM), jednak ich
badania szybko straciły sens z powodu
zatrzymania prac prowadzonych w FSO.
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Zdjęcie 7.
Honker –
Skorpion

© Fabryka Samochodów Honker

Tarpan Honker – seryjna produkcja
W takiej sytuacji rozpoczynając w roku 1988 w Fabryce Samochodów Rolniczych POLMO w Poznaniu produkcję
seryjną samochodów PW-2, którym nadano nazwę Tarpan Honker 4WD (zdjęcie 4), zastosowano dostępne silniki benzynowe o pojemności 1481 cm3 (1500AA,
55,2 kW/75 KM, 115 Nm i 1500AB,
60,4 kW/82 KM, 114 Nm) oraz 1598 cm3
(1600CB, 64,1 kW/86 KM, 132 Nm).
W 1991 r. rozpoczęto montaż zespołów
napędowych Iveco, w których skład wchodziły: silnik wysokoprężny Sofim wolnossący 8141.07 (2499 cm3, 55 kW/75 KM,
162 Nm) lub doładowany 8147.27 (2499
cm3, 73,5 kW/100 KM, 235 Nm), skrzynia biegów Iveco oraz opcjonalnie skrzynia rozdzielcza Borg & Warner.
Oferowano konfiguracje układu napędowego ze skrzynią biegów Iveco oraz
oddzieloną od niej skrzynią rozdzielczą
Z-18, a także ze skrzynią biegów Iveco
zblokowaną ze skrzynią rozdzielczą Borg
& Warner. Obie konfiguracje były możliwe zarówno w przypadku podwozi o rozstawie osi 2827 mm (model 4012), jak
również zabudów kontenerowych o rozstawie osi 3027 mm (model 4022). Zespół
napędowy Iveco pojawił się także w prototypie „krótkiego” samochodu (zdjęcie 5)
o rozstawie osi 2235 mm (model 4032).
Rozwiązania te, jakkolwiek bardzo
dobre technicznie, były zbyt drogie dla
polskich odbiorców samochodów. W tym
okresie realne zapotrzebowanie na samochody terenowe z Poznania szacowano na
ok. 200 pojazdów rocznie – zakładano, że
50% produkcji będzie odbierało wojsko,
30% leśnictwo, 5% górnictwo i energetyka, reszta trafiać będzie do policji, kolejnictwa i odbiorców prywatnych.
Początek lat 90. przyniósł zmiany na
rynku motoryzacyjnym w kraju, w wyniku otwarcia granic zdecydowanie spadło

Zdjęcie 8.
Honker
2000

zapotrzebowanie na samochody produkowane w Polsce. Kryzys dotknął również
poznańską fabrykę. W pierwszym etapie
państwowe przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną pod nazwą
Tarpan SA. W 1992 r. podpisano porozumienie z Volkswagenem, w wyniku którego rok później rozpoczął się w Poznaniu montaż samochodów Škoda Favorit.
W tym czasie powrócono do koncepcji
zastosowania polskiego silnika wysokoprężnego, tym razem Andoria dostarczyła silnik doładowany 4CT90 (2417 cm3,
66 kW/90 KM, 195 Nm), a Fabryka Przekładni Samochodowych w Tczewie prototypy nowej skrzyni biegów TS5-21 przeznaczonej do rodziny samochodów Lublin.
Taki układ napędowy okazał się najwłaściwszym zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Spełnił
także oczekiwanie sprzed blisko 20 lat
daleko idącej unifikacji podwozia samochodu terenowego z podwoziem samochodu dostawczego – wystarczyło jedynie usunąć z niego oddzieloną skrzynię
rozdzielczą Z-18. Produkowana w Gnieźnie skrzynia rozdzielcza była bardzo głośna, oprócz dudnienia w normalnym zakresie prędkości pojazdu podczas jazdy
z większą prędkością emitowała dokuczliwy hałas o wysokiej częstotliwości. Dla
opanowania problemu zaangażowano specjalistów z PIMOT, WITPiS, PPH Gniezno,
WSK PZL Kalisz, Politechniki Łódzkiej
i FPS-Tczew. W wyniku przeprowadzo-
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nych analiz i badań w skrzyni rozdzielczej zmodyfikowano konstrukcję kół zębatych i poprawiono łożyskowanie kół
i wałków, obniżono jej zawieszenie w ramie pojazdu i skorygowano przebieg oraz
osadzenie wałów napędowych. Nowe koła zębate spowodowały również zmianę
przełożenia skrzyni rozdzielczej. Na biegu
szosowym zamiast przełożenia 1.14 pojawiło się 1.15, natomiast na biegu terenowym zamiast 2.57 przełożenie 2.26.
W 1996 r. spółka Tarpan ogłosiła upadłość
– prawa produkcji przejęła Daewoo Motor Polska w Lublinie.

Lublin – ujednolicenie kompletacji
Montaż Tarpanów Honker przeniesiono do Lublina. Samochody produkowane w Lublinie wyposażone były wyłącznie w polski zespół napędowy: silnik
Andoria 4cT 90 – 1TD (2417 cm3, 66 kW
(90 KM), 195 Nm) z Andrychowa, sprzęgło Valeo z Kożuchowa, skrzynię biegów
TS5-21 z Tczewa i skrzynię rozdzielczą
Z-18 z Gniezna. Po wielu latach prób
wreszcie ujednolicona została kompletacja pojazdu. Nieznacznej zmianie uległa stylizacja nadwozia – zrezygnowano
z ochronnych listew na ścianach bocznych, wprowadzono nowy kształt zderzaków, odbiorcom zaproponowano nową
wersję hard-top ze zmodyfikowaną laminatową nakładką tworzącą dach i górną
część ścian bocznych w tylnej części po-
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jazdu. Wewnątrz pojawiła się deska rozdzielcza zunifikowana ze stosowaną w samochodzie Lublin.
Przygotowano także samochody nazwane Honker II (zdjęcie 6) przeznaczone dla odbiorców cywilnych, w atrakcyjnej kolorystyce nadwozia, z nową atrapą
chłodnicy trochę nawiązującą do stosowanej w dostawczym Lublinie. Samochody wyposażono w silnik VM Motori
(2,5 dm3, 73,5 kW/100 KM). W 1997 r.
DMP-Lublin wystąpiło do FPS-Tczew
z propozycją dalszego usprawnienia skrzyni rozdzielczej i podjęcia jej produkcji
w Tczewie. Analizy pokazały, że możliwe
byłoby m.in. zastosowanie synchronizatora ze skrzyni biegów TS5-21 oraz wprowadzenie stosowanych w tym wyrobie
procesów technologicznych. Jednak przewidywana skala produkcji nie zwróciłaby
kosztów zmiany lokalizacji wytwarzania i pomysł upadł.
Samochody Tarpan Honker poprzez
udział w misjach pokojowych m.in. w Bośni, Hercegowinie, Iraku i Kosowie zaczęły zyskiwać dobrą opinię jako pojazdy
proste w obsłudze, niezawodne i trwałe.
Doceniono także doskonałe własności te-

renowe: możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu 68% (34°), trawersowaniu stoków o nachyleniu 42% (23°), duże
kąty natarcia i zejścia wynoszące 40°. Solidna konstrukcja samochodu umożliwiała też wprowadzanie, przez żołnierzy
użytkujących samochody w strefach zagrożenia terrorystycznego, samodzielnych
usprawnień dla poprawienia zabezpieczenia przed ostrzałem poprzez mocowanie
płyt kuloodpornych z boków nadwozia
i w miejscu drzwi przednich. Rozwiązania takie stały się wzorcem do przygotowania w 2004 r. specjalnej wersji samochodu patrolowego nazwanej Honker
Skorpion (zdjęcie 7).
Firma DMP Lublin opracowała także
i produkowała odmianę samochodu do
pracy w kopalni miedzi w Polkowicach.
Samochód miał wydłużoną część transportową umożliwiającą przewóz 10 osób
rozlokowanych na ławkach umieszczonych równolegle do kierunku jazdy, obniżone nadwozie, pozbawione górnej części
ścian bocznych i dodatkowo wzmocnione rurami oraz koło zapasowe mocowane na przednim zderzaku. W 2000 r.
zaprezentowany został samochód Hon-

reklama

ker 2000, który poza istotną zmianą wyglądu atrapy chłodnicy i zastosowanej
zmodernizowanej wersji andrychowskiego silnika 4CT90-1BE TD (2417 cm3,
75 kW/102 KM, 230 Nm) z pompą wtryskową Bosch oraz opcjonalnie montowanym niezależnym podgrzewaczem rozruchowym zachowywał dotychczasowe
sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne (zdjęcie 8). W ofercie produkcyjnej
DMP Lublin występowały następujące
odmiany samochodu Honker: rozstaw osi
– 2827 mm; hard-top z dachem w formie
laminatowej nakładki, soft-top z dachem
brezentowym, rozstaw osi 3027 mm;
podwozie do zabudów specjalnych, kontener sanitarka. Zbudowano także kilka
prototypów samochodu o rozstawie osi
2235 mm z niezależnym zawieszeniem
przednim, jednak odmiana ta nie doczekała się produkcji seryjnej. W 2001 r. bankructwo Daewoo spowodowało zatrzymanie produkcji pojazdów w Lublinie.

Ciąg dalszy historii Honkera zaprezentujemy w następnym numerze.
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Katarzyna Byczkowska

Göran Nyberg

Od maja jest dyrektorem zarządzającym BASF Polska. Zastąpiła na tym stanowisku Andreasa Gietla, który po 2,5 latach spędzonych w Polsce wrócił do
centrali BASF w Ludwigshafen. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej (magister inżynierii chemicznej) oraz studia MBA na Uniwersytecie
w Calgary. Karierę rozpoczęła w Dow Chemical, gdzie przez 10 lat pracowała
na różnych stanowiskach w Warszawie i Londynie. Z firmą BASF związała
się w Wielkiej Brytanii w 2005 r. jako kierownik sprzedaży na Europę
Północną. W kolejnych latach pełniła różne menedżerskie funkcje w Ludwigshafen (2006–2007) oraz w Warszawie, gdzie objęła stanowisko dyrektora
handlowego EUC i Rosji (2008–2012). W latach 2013–2017 pracowała
w Barcelonie jako zastępca dyrektora ds. sprzedaży i iberyjskiego rynku
regionalnego, a ostatnie pół roku spędziła w Wiedniu jako Head of Controlling and Projects na Europę Centralną.

Od 16 września 2018 r. będzie pełnił funkcję członka zarządu spółki MAN
Truck & Bus AG, odpowiadającego za dział sprzedaży i marketingu.
Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży. Od 2003 r. pracował
w Volvo Group, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze związane z zarządzaniem, sprzedażą i marketingiem. Był m.in. szefem sprzedaży i marketingu
Volvo Trucks w Wielkiej Brytanii oraz dyrektorem zarządzającym Volvo
Group UK Limited, pracował też w azjatyckich spółkach Volvo. Od 2012 r.
z sukcesami zarządzał wizerunkiem Volvo Trucks w Ameryce Północnej – to
on podpisał się pod słynną reklamą „The Epic Split” z Jean-Claude Van Damme'em. Do czasu objęcia obowiązków w MAN Truck & Bus za pion sprzedaży i marketingu odpowiada Joachim Drees.

Jakub Opara

Łukasz Klamka

W maju został nowym członkiem zarządu Orlen Paliwa, gdzie będzie odpowiadał za sprawy operacyjne i logistykę. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania
w SGH. Ukończył również program MBA realizowany przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach
prawa handlowego, administracji centralnej oraz samorządowej. Był m.in.
radnym sejmiku województwa mazowieckiego, rzecznikiem prasowym
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, współpracował z Muzeum Powstania Warszawskiego. W latach 2005–2010 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego. W 2015 r. został prezesem PL.2012+, spółki zarządzającej
Stadionem Narodowym.

Z początkiem kwietnia dołączył do zespołu Shell Fleet Solutions, odpowiadającego za rozwój, marketing i sprzedaż kart flotowych euroShell. Objął stanowisko indirect account managera na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę. Jest
absolwentem Politechniki Opolskiej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Karierę w strukturach Shell Polska zaczął w 2012 r. Pracował w zespole
sprzedaży detalicznej, gdzie odpowiadał za struktury handlowe organizacji
w kanale B2C w południowo-zachodniej Polsce. W 2013 r. region, którym
zarządzał, zajął drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej w globalnym programie Shell dla najbardziej efektywnych menedżerów. Zarządzał też
kontraktami B2B ze stacjami funkcjonującymi w formule DODO (ang. dealerowned, dealer-operated) na terenie całego kraju. Miał również znaczący wkład
w rozwój i poprawę standardów współpracy oraz odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie procesu przekształcania stacji własnych na partnerskie.
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Dziennik konserwacji
urządzenia transportu bliskiego

Niezbędny dla wszystkich
użytkowników żurawi,
tylnych burt załadunkowych,
wciągników hakowych
i bramowych, suwnic
oraz wózków widłowych

Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE
tel. 71 783 24 18, faks 71 794 49 53
e-mail: Katarzyna.Biskupska@mazur.eu

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
Grupa Wielton na prezentację wyników finansowych za I kwartał 2018 r. i zwiedzanie
nowej hali KTL.
Kögel, Humbaur oraz MAN Truck & Bus na konferencje prasowe poprzedzające targi IAA.
Texaco na premierę nowej marki olejów i smarów Texaco Delo.
VDA na spotkanie dla prasy poprzedzające
targi IAA.
Volkswagen Financial Services na konferencję
„Firmowy samochód może kosztować mniej”.

Renault Trucks na prezentację oferty pojazdów
budowlanych.
Scania na test modelu XT 8x2 z wywrotką
KH-kipper.
D-Tec na prezentację nowych produktów przygotowanych na targi IAA.
Volvo Trucks na polski finał konkursu Volvo
Trucks Driver Challenge 2018.
Iveco na pokaz pojazdów z napędami ekologicznymi oraz tematyczną konferencję.

W MAJU NA ANTENACH

ORAZ

W majowych odcinkach programu „Na osi” wystartuje nowy cykl „O-Polskie Na osi”, który pokazywać będzie niewłaściwe zachowania na drodze i podpowiadać, co kierowcy powinni zrobić w problematycznych sytuacjach. Tradycyjnie nie zabraknie testów pojazdów i spraw przewoźniczych,
będą też historie transportów ponadgabarytowych.
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

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:

1. odcinek majowy
test trójstronnej wywrotki, zbudowanej
na podwoziu MAN-a TGX; półfinałowe
zmagania XIX Olimpiady Techniki
Samochodowej; spotkanie szkoleniowe
przewoźników materiałów
niebezpiecznych; w cyklu „Drogowe
XXL” transport „latającego talerza”

3. odcinek majowy
propozycja Iveco dla przewoźników
zajmujących się transportem osobowym;
opolski sposób na bezpieczniejszy ruch
i spokój mieszkańców; w cyklu „Drogowe
XXL” dwa ładunki szersze od typowej
drogi krajowej

2. odcinek majowy
300 Mercedesów Vito dla polskiego
przewoźnika; rządowy projekt
regulacji wynagrodzeń kierowców;
szkolenia przewoźników materiałów
niebezpiecznych; w cyklu „Drogowe XXL”
transport łopaty śmigła turbiny wiatrowej

4. odcinek majowy
co ciekawego zobaczyliśmy na targach
Warsaw Bus Expo 2018; dokończenie
relacji ze spotkania w sprawie projektu
regulacji wynagrodzeń; polska „Mapa
zagrożeń” – wzorcem dla innych państw;
w cyklu „Drogowe XXL” – gigant o ponad
siedmiometrowej szerokości

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl
Więcej na www.naosi.pl oraz
na ww.facebook.com/ProgramNaOsi
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• 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),
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• pozostałych czytelników – prenumerata wydania papierowego
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