12 Dystrybucja miejska na drodze ewolucji
Miejski transport dystrybucyjny w największym stopniu podlega przeobrażeniom związanym ze stopniową ewolucją całej branży
transportu drogowego. Samochody dostawcze i dystrybucyjne stają się coraz bardziej
efektywne i ekologiczne, a jednocześnie zostają wbudowane w transportowy internet
przedmiotów.

18 Aerodynamiczna dystrybucja
Prezentujemy dystrybucyjną ciężarówkę DAF
LF 210 Aerobody jako przykład konsekwentnego wprowadzania strategii DAF Transport
Efficiency oznaczającej niższe zużycie paliwa,
większą dostępność pojazdu i niższe koszty
operacyjne.
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26 MAN TGE – beniaminek w ekstraklasie
W czerwcu 2017 r. w siedzibie firmy MAN
Truck & Bus Polska w Wolicy odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w Europie salonu sprzedaży modelu MAN TGE. Było to również rozpoczęcie sprzedaży samochodów
dostawczych MAN TGE w Polsce. W kwietniu br. mieliśmy okazję przekonać się, jak
TGE 3.180 w wersji furgon sprawdza się
w praktyce.
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38 Rozwiązania dla miast
Scania konsekwentnie wprowadza pojazdy
nowej generacji. Jako pierwsze, w 2016 r.,
pojawiły się ciągniki długodystansowe, następnie samochody dla branży budowlanej.
W maju br. swoją premierę miały ciężarówki miejskie – przede wszystkim dystrybucyjne, a także skierowane do branży komunalnej i ratownictwa.

42 Grupa Wielton na fali
22 maja w siedzibie firmy w Wieluniu zarząd
Grupy Wielton zorganizował konferencję prasową, na której podsumowano wyniki finansowe uzyskane po pierwszym kwartale br.
Spotkanie to było również doskonałą okazją,
aby zaprezentować przygotowywaną do ostatecznego uruchomienia linię do antykorozyjnego zabezpieczania metodą kataforezy (KTL).
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IAA na horyzoncie,
a życie toczy się dalej
Już niedługo po raz kolejny będziemy świadkami największego wydarzenia w branży pojazdów użytkowych.
Oczywiście chodzi o targi IAA w Hanowerze, które odbędą
się między 20 a 27 września. Hasłem tegorocznej edycji
jest „Driving Tomorrow”, co w wolnym tłumaczeniu
oznacza: „Napędzamy jutro”. Głównymi tematami są megatrendy przyszłości: jazda w sieci i jazda autonomiczna,
alternatywne układy napędowe, cyfrowa logistyka miejska
i usługi transportowe.

O

kazuje się jednak, że oprócz przygotowań do
targów w świecie transportowym trwa równolegle normalne „życie” – warto czasem zwrócić uwagę na ważne trendy czy wydarzenia,
które mogą mieć większe lub mniejsze konsekwencje dla rozwoju branży.
Jazda w konwojach połączonych (platooning) i pojawienie się na drogach autonomicznych samochodów ciężarowych to całkiem
bliska i nieco dalsza przyszłość. Nie powinno
nas zatem dziwić, że na ich przyjazd powinna
się przygotować globalna infrastruktura drogowa. W nadchodzących latach będą potrzebne
nowe innowacyjne strategie i technologie,
aby było możliwe pełne wykorzystanie korzyści
związanych z bezpieczeństwem, efektywnością
czy ekologią i komfortem jazdy, jakie oferują
konwoje połączone czy pojazdy autonomiczne.
Potencjalnie wkraczamy w erę rewolucji drogowej – czas, w którym zmiany technologiczne
mogą radykalnie zmienić nie tylko sieć transportową każdego kraju i drogi, ale nawet naszą koncepcję mobilności. Zastanówmy się, czy w Polsce jesteśmy już świadkami wprowadzania tych
zmian? Obawiam się, że musimy nieco zaczekać.
Drugi wątek do rozważań wiąże się
z wprowadzeniem napędu elektrycznego
w segmencie samochodów osobowych. Elektryfikacja pociąga za sobą wiele wyzwań pod
względem kosztów, masy i osiągów. Jeśli za-

mienimy samochód osobowy na dużą ciężarówkę o zmiennej ładowności, to przeszkody
będą się mnożyć. Co ciekawe, niektóre z nich
zaczynają zanikać. Zainteresowanie segmentem samochodów elektrycznych pobudziło rozwój technologii akumulatorowej, obniżając
koszty. Jeśli dodamy do tego zaostrzone przepisy dotyczące emisji spalin, zapowiedziane limity emisji dwutlenku węgla czy rosnące zainteresowanie miejskimi zielonymi strefami
z ograniczeniami wjazdu dla Diesli, to elektryczna przyszłość staje się nagle znacznie
bardziej realna. Namacalnym tego dowodem
są kolejne modele samochodów ciężarowych
pojawiające się w e-wersjach.
W tle mamy jeszcze wątki geopolityczne,
na przykład związane z ograniczaniem wydobycia przez głównych producentów ropy naftowej i wynikającym z tego stałym wzrostem cen
– byliśmy tego świadkami w ostatnich miesiącach. O ile wzrost cen oleju napędowego
jest złą wiadomością dla większości użytkowników pojazdów użytkowych, o tyle jest on mile
widziany przez tych, którzy postawili na paliwa
alternatywne, zwłaszcza gaz ziemny w postaci
skompresowanej lub skroplonej (CNG/LNG).
Niektórzy producenci od lat przykładają dużą
wagę do tego, by w ich ofercie produktowej
nie zabrakło pojazdów zasilanych gazem –
czy dzięki zawirowaniom cen oleju napędowego wzrośnie ich sprzedaż? Odpowiedź
nie jest łatwa, gdyż popytem rządzą nie tylko
prawa ekonomii, ale również realia rynku
związane chociażby z dostępnością infrastruktury tankowania.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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BUDMAT TRANSPORT
ODBIERA NOWE
CIĄGNIKI
od koniec maja płocka firma transportowo-spedycyjna Budmat Transport odebrała 10 z partii 20 ciągników siodłowych
Renault Trucks T 460 z kabinami Sleeper Cab. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z 10. rocznicą
współpracy obu firm.

Ostatni zakup to była nie tylko wymiana taboru
na nowy, ale też jego powiększenie: flota Budmat Transport liczy już 150 zestawów, wśród
ciągników 105 jest marki Renault. Ciągniki z ostatniej dostawy, w tradycyjnie już czerwonym kolorze, mają nowe logo Budmat umieszczone na
białym pasie na przedniej ścianie, pasujące do

nowej wizualizacji grupy Budmat, odpowiednio
dostosowano również grafikę na naczepach.
Budmat Transport zamawia ciągniki z silnikami
10,8 l o mocy 338 kW (460 KM) maks. momencie obrotowym 2200 Nm. Parametry te, raczej „wysokie” jak na przewozy krajowe, dobrano pod kątem górzystych tras na południu Polski. (RP)

© „Pierwszopomocni na drodze”

W 2008 r. do firmowej floty spółki Budmat Transport (działającej od 2005 r.) trafiły pierwsze pojazdy Renault Trucks Premium, które przekonały
do siebie niskim zużyciem paliwa i małą masą. Wykorzystując rosnący popyt na usługi transportowe, firma powiększała systematycznie tabor
i kupiła w ostatnich 3 latach 75 ciągników gamy
T i 10 pojazdów dystrybucyjnych gamy D16. Model T to lekkie, oszczędne ciągniki z wygodną
i dobrze wyposażoną kabiną, które są godnymi następcami „premiumek”.

© Renault Trucks

P

AKCJA „PIERWSZOPOMOCNI
NA DRODZE” RUSZYŁA
czerwca 2018 r. na terenie Centrum Zarządzania Ruchem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Sosnowcu
k. Strykowa przedstawiono zarys projektu „Pierwszopomocni
na drodze”. Pierwsza edycja programu skierowana jest głównie do kierowców samochodów ciężarowych.

14

Projekt zakłada cykl darmowych szkoleń organizowanych na Miejscach
Obsługi Podróżnych (tzw. MOP-ach) usytuowanych wzdłuż autostrad
biegnących przez całą Polskę. W ramach spotkań będzie można zobaczyć
m.in. praktyczny pokaz niesienia pierwszej pomocy ofiarom wypadku, nauczyć się resuscytacji, zaznajomić się z działaniem automatycznego defibrylatora i przetestować jego działanie na fantomie. Nowością jest nauka ewakuacji rannego z kabiny ciężarówki metodą Anakonda oraz wiele pokazów,
w tym strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W ramach akcji zaplanowano dziesięć pokazów. Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie
www.pierwszopomocni.com.pl.
Wśród gości zaproszonych na konferencję byli też partnerzy akcji, czyli takie firmy, jak FM Logistic, DAF Trucks, Inter Cars, TomTom Telematics czy
Viva Drive. „Chcemy wspierać poprawę bezpieczeństwa na drogach nie
tylko poprzez dostarczanie klientom pojazdów wyposażonych w najnowsze
i najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa biernego i czynnego,
ale również poprzez docieranie bezpośrednio do użytkowników pojazdów.
Stąd też nasz program szkolenia wszystkich kierowców, którzy odbierają nowe
pojazdy DAF. W zakresie tych szkoleń znajdują się również elementy poprawnych zachowań na drodze, poprawiających bezpieczeństwo. Inicja-
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tywa „Pierwszopomocni na drodze” stanowi dopełnienie naszej działalności
edukacyjnej i pomaga zwrócić uwagę na fakt, że bezpieczeństwo na drodze
w dużej mierze zależy od nas samych i naszych zachowań”– powiedział
Zbigniew Kołodziejek, marketing manager marki DAF w Polsce.
Edukacja poprzez zdobywanie wiedzy oraz dostęp do nowych narzędzi i technologii to jeden z powodów, dla których w akcję „Pierwszopomocni na drodze” zaangażował się Inter Cars.
„Inter Cars w swojej ofercie ma wiele towarów, które pomagają kierowcom
w bezpieczeństwie: od asortymentu blokującego nieuprawnione wtargnięcie do kabiny, poprzez nakładki na koła „informujące” kierowcę o tym, że koło
jest źle dokręcone, aż po elementy oświetleniowe oraz asortyment stricte
ratowniczy, np. apteczki, gaśnice czy trójkąty ostrzegawcze” – mówi Sylwia Wysocka, koordynator ds. promocji w Inter Cars.
(RP)
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LIMITOWANA EDYCJA MAN TGX

© MAN

11

Jubileuszowa edycja to ciągniki MAN TGX 18.500 4×2 w wersji BLS oraz
LLS-U. Wyposażone są m.in. w pakiet EfficientLine3, pakiet bezpieczeństwa
Basic oraz pakiet MAN Media, jak również tempomat adaptacyjny ACC z funkcją Stop&Go, skrzynię biegów MAN Tipmatic czy też system MAN BrakeMatic.
Pojazdy z serii MAN TGX gwarantują też wysoki komfort wypoczynku (dwie
leżanki) i wystarczająco dużo przestrzeni. W ciągnikach znajdują się także urządzenia RIO box z aplikacją RIO Essentials, która pozwoli na monitorowanie trasy
przejazdu i analizę danych celem dalszej optymalizacji kosztów.
(RP)

FRANK-CARS: ZNACZNIE WIĘCEJ
czerwca autoryzowany dealer Forda,
firma Frank-Cars z Częstochowy, zaprosił swoich partnerów, klientów
i wszystkich chętnych do odwiedzenia zorganizowanych przez siebie Targów Samochodów Użytkowych i Specjalnych. Była to pierwsza edycja imprezy, w czasie której odwiedzający mogli bliżej
zapoznać się z działalnością firmy.

15

„Wydarzenie to było naturalną konsekwencją tego, co robimy na co dzień. Zwiększone zapotrzebowanie na pojazdy dostawcze dostosowane
do różnych celów zmotywowało nas do rozszerzenia działalności. W 2004 r. otworzyliśmy Centrum
Adaptacji Pojazdów. Zabudowa samochodów dostawczych stała się więc jedną z gałęzi naszej
działalności. Chcieliśmy pokazać się szerszemu
gronu. W całej Polsce, w tym także na rynku lokalnym, jesteśmy znani z realizacji wozów dla straży
pożarnej czy straży miejskiej. My jednak robimy też
coś ponadto” – wyjaśnia Mateusz Rozumek, dyrektor ds. usług posprzedażowych oraz CAFT, inicjator wydarzenia.

gającego – klienta – zapewnia Mateusz Rozumek.
– Konstrukcja tego rodzaju pojazdu powinna być
bowiem dostosowana do planowanego obciążenia.
Musi także gwarantować bezpieczny przewóz towarów oraz odpowiednią sztywność przy możliwie
najniższej wadze. Nasi wykwalifikowani pracownicy zajmują się adaptacją zarówno podwozi, jak
i nadwozi samochodowych. Dokładność wykonania oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie dostosowywania pojazdów gwarantują wysoką jakość
oraz bezpieczeństwo. Wszystkie wykonane przez
nas adaptacje spełniają wymogi przepisów homologacyjnych oraz prawa o ruchu drogowym. Za-

Firma Frank-Cars może się bowiem także pochwalić realizacjami zabudów dla firm budowlanych, kurierskich, służb wodociągowych i drogowych, przemysłu spożywczego (izotermy, chłodnie, samochody
do przewozu pieczywa) oraz pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
„Na tle konkurencji wyróżnia nas to, że samochody potrafimy zabudować tak, aby wpasować się
w gusta każdego – nawet najbardziej wyma-
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budowa samochodów specjalnych to bez wątpienia jedno z najciekawszych wyzwań w naszej działalności” – dodaje. Zorganizowane targi były też
okazją do zaprezentowania całej firmy. „Mało kto
wie, że mamy najnowocześniejszą w województwie śląskim blacharnię i lakiernię, a także serwisy,
które prowadzą w statystykach krajowych” – podkreśla Rozumek.
Dodajmy, że w tegorocznych targach udział wzięły
firmy: PPG Industries Poland, Radiotel/President, Castrol, Alusteel Power, Dometic, AirPress, Elektra,
Revoltec, Webasto, Terenowiec, Led Auto lamps,
Brink oraz Würth. Organizator zapowiada, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja imprezy,
połączona z obchodami jubileuszu firmy.
(RP)
© www.zycieczestochowy.pl

pojazdów MAN w barwach narodowych wyjedzie na polskie
drogi. Jest to specjalna limitowana edycja ciągników siodłowych
przygotowana z okazji jubileuszu 25-lecia działalności firmy
MAN w Polsce. Pierwszy pojazd z limitowanej edycji trafił już do klienta z Wielkopolski, pozostałe 10 w najbliższym czasie wyjedzie na drogi. „Przez minionych 25 lat wspólnie z naszymi klientami odnosiliśmy kolejne sukcesy na
polskim rynku branży transportowej. Stąd wybór kolorystyki limitowanej
wersji pojazdów z charakterystycznym motywem białych skrzydeł na czerwonym tle, a do tego wyprodukowanych w Polsce” – mówi Bernard Wieruszewski, dyrektor ds. sprzedaży pojazdów ciężarowych i rozwoju produktu w MAN Truck & Bus Polska. – To również doskonała okazja do
przedstawienia nowej, ekonomicznej oferty dla polskich przewoźników, którzy stawiają na jak najniższe TCO, czyli całkowity koszt eksploatacji pojazdu oraz komfort kierowcy. W tej kategorii MAN TGX nie ma sobie równych.
To po prostu oferta na czasie” – dodał.
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aimler Trucks powołał do życia globalną jednostkę organizacyjną
zajmującą się e-mobilnością. E-Mobility Group (EMG) ma zdefiniować
strategię w zakresie podzespołów elektrycznych oraz kompletnych e-samochodów dla wszystkich marek i segmentów, a także opracuje
globalną strukturę, analogiczną do strategii opracowanej dla konwencjonalnych
silników i podzespołów napędowych. EMG jest zorganizowana globalnie, a jej
pracownicy prowadzą kompleksowe działania w różnych lokalizacjach światowej sieci przedsiębiorstwa, m.in. w Portland (USA), Stuttgarcie (Niemcy)
i Kawasaki (Japonia). Kierownictwo nad nową jednostką obejmie 1 lipca br.
Gesa Reimelt, kierująca aktualnie działem projektów produktowych Mercedes-Benz Powertrain & eDrive w segmencie samochodów osobowych.

D

Z kolei Freightliner eM2 106 jest przeznaczony do lokalnego transportu dystrybucyjnego oraz dostaw „ostatniej mili”. Akumulatory nowej elektrycznej
wersji dysponują energią 325 kWh, zapewniając napęd silnika elektrycznego
o mocy maksymalnej 480 KM. Zasięg eM2 wynosi ok. 370 km (230 mil).
Akumulatory tego pojazdu można naładować do poziomu 80% w ciągu godziny, co da zasięg ok. 300 km (184 mil).
Jeszcze w tym roku ok. 30 sztuk wspomnianych dwóch modeli trafi do pierwszych klientów w USA. Dzięki tej flocie, współpracując z klientami w codziennych operacjach przewozowych, DTNA sprawdzi kolejne możliwości
zastosowania, aby w procesie dalszego rozwoju napędów elektrycznych móc
jeszcze lepiej reagować na potrzeby klientów.
(RP)

© Daimler

E-MOBILNOŚĆ WEDŁUG
DAIMLER TRUCKS

Daimler Trucks North America przedstawił też swoim klientom dwa nowe
samochody ciężarowe z napędem wyłącznie elektrycznym, skonstruowane
przez swoją amerykańską spółkę córkę Freightliner. Jednym z dwóch nowych
samochodów elektrycznych jest Freightliner eCascadia, który bazuje na
Cascadii, najpopularniejszej ciężarówce do ciężkiego transportu dalekobieżnego (Class 8) na rynku północnoamerykańskim. Pod jego długą maską,
charakterystyczną dla amerykańskich trucków, umieszczono silnik o mocy
730 KM. Akumulatory zasilają napęd energią 550 kWh, wystarczającą do
osiągania zasięgu nawet 400 km (250 mil). W ciągu 90 minut można je naładować w 80%, aby pokonać kolejne 320 km (200 mil).

UST-M WDRAŻA SYSTEM
PROALPHA ERP

CIĘŻKA NACZEPA W LEKKIM
WYDANIU

półka UST-M, polski producent filtrów do wody, systemu centralnego odkurzania i instalacji sanitarnych, ogłosiła zwycięzcę
przetargu na wdrożenie i utrzymanie systemu ERP – została nią
firma proALPHA Polska.

irma Feber zaprezentowała sposoby, by w naczepach do przewozu złomu
osiągnąć kompromis między ich wagą a kubaturą, zachowując przy tym
wysoką wytrzymałość konstrukcji. Naczepa „złomiarka” o pojemności
48 m3 może zatem zostać wyposażona w stalową podłogę o grubości 4 mm
(a nie 5 mm, jak to jest w standardzie), alufelgi, aluminiowe zbiorniki powietrza, najlżejsze w swojej klasie opony, stalową ramę ze stali SSAB Strenx 700
czy zrzutowe nogi podporowe ze stali w ocynku ogniowym. W ten sposób
osiąga wagę wynoszącą około 7290 kg.

S

F

W marcu 2018 r. w trybie przetargu spółka UST-M wybrała najkorzystniejszą propozycję, którą była oferta proALPHA spełniająca wszystkie
zakładane kryteria oceny. Wdrożenie systemu ERP proALPHA w firmie
UST-M rozpoczęło się 1 kwietnia 2018 r. Zgodnie z planem pierwsze
zostaną uruchomione podstawowe moduły systemu: zakupy, sprzedaż,
gospodarka materiałowa, proBEDA, APS, DMS oraz moduły finansowe,
takie jak finanse i księgowość, środki trwałe i rachunek kosztów. Następnie firma uruchomi moduł B2B umożliwiający płynną wymianę informacji między partnerami biznesowymi.

Takie „odchudzanie” nie jest jednak zarezerwowane wyłącznie dla „złomiarek”. Można je również zastosować w naczepach wywrotkach ze skrzynią
aluminiową i w ten sposób uzyskać wersję extra light. Konfigurując nowy
pojazd, klient ma do wyboru szereg opcji, które decydują o ostatecznej masie własnej.

System ERP jest istotnym elementem cyfrowego rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych. Wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0 zakładającego
zwiększenie wydajności wytwarzania i wprowadzania możliwości elastycznych zmian asortymentu. Jest to do osiągnięcia dzięki nowoczesnej technologii oraz uporządkowaniu systemu pracy i produkcji. Wdrożenie
systemu ERP w spółce UST-M ma duże znaczenie dla organizacji pracy
i budowania przewagi konkurencyjnej.
(RP)
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Warto dodać, że „złomiarki” firmy Feber mają bardzo mocną konstrukcję.
„Dzięki zastosowaniu komponentów najlepszej jakości w lekkim wydaniu Feber jest w stanie zaoferować jeden z najlżejszych pojazdów do transportu
złomu na rynku. Oczywiście odchudzanie pojazdu poprzez zastosowanie
ramy aluminiowej czy cieńszych blach musi być przez klienta dobrze przemyślane, ponieważ zawęża ono spektrum materiałów, które możemy przewozić oraz może skrócić żywotność pojazdu przy niewłaściwym użytkowaniu” – mówi Michał Presia, kierownik działu eksportu.
(RP)
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Dariusz Piernikarski

Dystrybucja miejska
na drodze ewolucji
Miejski transport dystrybucyjny w największym
stopniu podlega przeobrażeniom związanym
ze stopniową ewolucją całej branży
transportu drogowego. Samochody dostawcze
i dystrybucyjne stają się coraz bardziej
efektywne i ekologiczne, a jednocześnie
zostają wbudowane w transportowy internet
przedmiotów.
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oraz więcej mówi się o wpływie
megatrendów na przyszłość branży transportowej. Zwłaszcza dwa
z nich mogą mieć istotny wpływ na to,
co w transporcie drogowym osób i ładunków dotyczyć będzie zarówno producentów, jak i ich klientów. Pierwszy z nich
to urbanizacja, drugi – cyfryzacja.

Megatrendy w branży: urbanizacja
i cyfryzacja
Co tydzień na całym świecie z obszarów wiejskich do miast przenosi się ok.
1,3 mln ludzi. W wyniku tego w miastach
mieszka już ponad połowa populacji Ziemi.
Ocenia się, że do 2030 r. w miastach żyć
będzie 2/3 ludności naszej planety. Urbanizacja w dramatyczny sposób zmienia
wielkość i strukturę obszarów miejskich
oraz to, w jaki sposób w nich żyjemy. Megamiasta przekształcają się w miejskie
megaregiony rozciągające się na setki kilometrów. Urbanizacja otwiera wiele możliwości, ale także stanowi wyzwanie dla
branży pojazdów użytkowych. Narastający ruch drogowy i wymagania dotyczące zaopatrzenia w dobra konsumpcyjne
w tych regionach wymagają specjalnego
rodzaju infrastruktury i szczególnego
rodzaju systemu dystrybucji.

© Mercedes-Benz
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W transporcie miejskim zawsze priorytetem
jest jak najwyższy poziom bezpieczeństwa
– z pomocą przychodzą zaawansowane
systemy bezpieczeństwa czynnego

Cyfryzacja (digitalizacja) zmienia potrzeby i zachowania jednostek, zwłaszcza tych zamieszkujących obszary miejskie. Na przykład handel internetowy,
czyli e-commerce, rozwija się globalnie,
a usługi związane z dystrybucją i dostawami dóbr zmieniają się na ogromną
skalę. Dotyczy to nie tylko standardowych
produktów: internetowe sklepy spożywcze zwiększają obroty średnio o 10%
rocznie – w 2017 r. był to przemysł wart
już ok. 9,4 mld dolarów. Zakupy w sieci
doskonale pasują do potrzeb i stylu życia
zarówno miejskiej zbiorowości, jak i jednostki. Klienci oczekują, że ich towar zostanie dostarczony na czas. Internet zmienia sposób działania firm z sektora TSL
(transport – spedycja – logistyka) i jednocześnie poszerza ich możliwości.

Transformacja w obszarze
dystrybucji i dostaw
Czy środki transportu wykorzystywane w dystrybucji miejskiej – samochody
dostawcze i lekkie ciężarowe zostały już
przystosowane (są przystosowywane)
przez ich producentów do zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym? Prostą odpowiedź podpowiada natura: jeśli
zmienia się otoczenie, powinno się rów-

nież podlegać ewolucji, w przeciwnym
razie grozi wyginięcie. Tym samym przed
producentami środków towarowego transportu miejskiego stoi trudne zadanie:
muszą ewoluować i ze „zwykłego” producenta stać się dostawcą rozwiązań
transportowych.
Konieczne staje się stałe rozwijanie
i rozszerzanie działalności, przejście od
typowego rozwoju i produkcji samochodów dostawczych i dystrybucyjnych do
dostarczania kompletnych rozwiązań
transportowych. Chodzi tu o całościowe
systemy, dzięki którym łańcuch wartości klientów stanie się jak najbardziej
efektywny.

Oczywiście należy dążyć do obniżania emisji toksycznych składników spalin i dwutlenku węgla oraz hałasu i przyczyniać się do tego, by transport miejski
stawał się coraz bardziej zrównoważony.
Rosnące natężenie ruchu i zmniejszanie
się przejeżdżanych jednorazowo odległości sprzyjają rozwojowi e-mobilności
– zarówno w transporcie osobowym, jak
i ciężarowym.
Elektromobilność poprawi jakość powietrza w miastach, obniży także poziom
hałasu. Widok elektrycznego samochodu
osobowego już w zasadzie nikogo nie
dziwi, elektryczne dostawczaki czy samochody ciężarowe są jeszcze na po-

reklama
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czątku swej drogi, ale nie ma już odwrotu
– potwierdzają to kolejne nowe modele
przechodzące z fazy testów fabrycznych
do testów u klientów w realnych warunkach eksploatacji, a nawet już do produkcji seryjnej.

Dystrybucyjno-dostawczy internet
przedmiotów
Kolejnym kierunkiem działania jest
optymalizacja przestrzeni ładunkowej
i maksymalne wykorzystanie ładowności
pojazdu oraz uproszczenie procesów realizowanych w tej części łańcucha dostaw.
Czynności obsługowe związane z za- i rozładunkiem powinny być łatwiejsze, krótsze i bardziej elastyczne.
Dąży się do zintegrowania inteligentnych technologii z pojazdem, tak aby
codzienna działalność była bardziej wy-

dajna. Samochody dostawcze czy dystrybucyjne muszą stać się integralną częścią cyfrowego łańcucha dostaw i powinny być zdolne do samodzielnego
wykonywania pewnego zakresu obliczeń, tak jak ma to miejsce w centrach
logistycznych. Samochód dostawczy czy
dystrybucyjny przyszłości powinien dosłownie wiedzieć, co zostało do niego
załadowane, dokąd zmierza i kiedy się
pojawi u celu.
Ostatecznie powinno to prowadzić do
powstania inteligentnych systemów transportowych, zintegrowanych z nowymi
rodzajami modeli biznesowych dostosowanych do ery cyfrowej. Idealnym rozwiązaniem wydają się platformy logistyczne, które dopasowują podaż i popyt
oraz tworzą wartość dodaną, umożliwiając bliskie interakcje między klientami
i dostawcami. Oczywiście każdy uczestnik powinien współpracować z wszyst-

kimi zaangażowanymi stronami – dopiero wtedy taka platforma stanie się
cennym modelem biznesowym.
Ogólne podejście wszystkich producentów zapewniających środki transportu wykorzystywane w dostawach
miejskich pozostaje takie samo: chcą dodać wartość do biznesu swoich klientów.
Dzięki cyfrowemu i holistycznemu podejściu do tego celu można osiągnąć zupełnie nowy poziom. W internecie przedmiotów sam pojazd staje się połączonym
„przedmiotem”.
Aby to się stało, konieczna jest pełna
migracja pojazdów do świata cyfrowego,
polegająca na wyposażeniu samochodów
dostawczych i ciężarowych w rozszerzone możliwości komunikacji i dostępu do
internetu, oczywiście odpowiednio dopasowane do realizowanych przez nie zadań transportowych. Pokładowe systemy
telemetryczne będą zbierać, przeliczać
i wysyłać dane, aby biznes był bardziej
wydajny.
W ten sposób zarządzanie flotą można
znacznie poprawić, zwiększając wydajność i potencjalne oszczędności. Zarządzający flotą będą mogli precyzyjnie
określać (i widzieć to na ekranach komputerów) wolną przestrzeń ładunkową,
poziomy paliwa, a nawet trasy swojej
floty. Odpowiednie algorytmy, gdy będzie to konieczne, będą obliczać objazdy,

© D. Piernikarski

Bez wątpienia kluczową rolę w rozwoju elektromobilności odgrywa współpraca producentów z największymi
operatorami flotowymi, takimi jak firmy kurierskie

© Fuso Trucks

Nawet producenci identyfikowani dotychczas
z transportem dalekobieżnym, dostrzegając
szanse związane z dynamicznym rozwojem rynku
dostaw miejskich, zdecydowali się na produkcję
rozwiązań przeznaczonych
dla logistyki ostatniej mili
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które następnie, kontaktując się z wybranym pojazdem, będzie można przekazać do systemu nawigacji kierowcy.
Firmy transportowe zaoszczędzą czas
i pieniądze oraz będą mogły oferować
lepsze usługi swoim klientom.

Logistyka ostatniej mili
Ważną częścią ewoluującej dystrybucji miejskiej są również rozwiązania
systemowe przeznaczone dla logistyki
i transportu ostatniej mili, także w branżach, dla których transport nie stanowi

działalności podstawowej. Szacuje się, że
50% kosztów dostawy wynika właśnie
z ostatniej mili. Nic dziwnego: przy przeciętnym kursie, w którym do odbiorców
końcowych dostarczonych zostaje 180
paczek, kierowca musi uporządkować
swój ładunek co najmniej 10 razy, zatrzymać się na 3–4 minuty na dostawę
w obszarach podmiejskich i przejść
w ciągu godziny 2000 kroków.

Uproszczenie za- i rozładunku czy też
lepsze zorganizowanie przestrzeni ładunkowej pojazdu to jeden z kierunków działań pozwalających na zwiększenie wydajności dostaw miejskich. Producenci,
wczuwając się w rolę dostawców systemowych, proponują już np. systemy „inteligentnych” regałów, których załadunek
będzie się odbywać jeszcze w magazynie.
Dopiero tak przygotowane trafią do ła-

© D. Piernikarski
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Jeśli operatorzy transportowi – nabywcy środków
transportu – mają określone wymagania i chcą
dysponować dostosowanymi do indywidualnych
potrzeb rozwiązaniami miejskimi, producenci nadwozi, aby utrzymać konkurencyjność, powinni
móc sprostać tym oczekiwaniom niezależnie
od tego, jakich aplikacji one dotyczą – przykładem
mogą być ultralekkie nadwozia przystosowane
do montażu na samochodach elektrycznych

© Mercedes-Benz

Dysponowanie samochodami dostawczymi lub dystrybucyjnymi
z napędem elektrycznym to być
albo nie być w transporcie miejskim
już w niedalekiej przyszłości – nie
dziwi zatem, że wszyscy producenci
próbują swoich sił na tym polu
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zwala elastycznie reagować na wahania
podaży i popytu, zapewniając dokładnie
odpowiedni rodzaj transportu w każdej
sytuacji. Wydaje się, że dla producentów
pojazdów użytkowych oferujących samochody dostawcze i dystrybucyjne,
którzy widzą się w przyszłości jako dostawcy kompleksowych usług w zakresie mobilności, zintegrowanie tych nowych obszarów działania z tradycyjną
ofertą produkcyjną nie będzie trudne.

Podsumowując

Mobilność na żądanie
Powoli w dystrybucji miejskiej zarysowuje się model mobilności na żądanie.
Takie podejście wynika chociażby z faktu,
iż drogowa infrastruktura w miastach
staje się niewydolna i nie może zapewnić wystarczającej przestrzeni do poruszania się stale rosnącej liczbie użytkowników samochodów osobowych. Stąd
niezbędne są działania zmierzające do redukcji zatłoczenia ulic przy jednoczesnej
poprawie jakości w zaopatrzeniu w towary. Mobilność na żądanie wynika również z pojawienia się całkowicie nowej
grupy klientów. Są to np. małe przedsiębiorstwa – firmy działające w miastach, których nie stać na własną flotę.
Trwają prace nad nowymi modelami wynajmu i współdzielenia pojazdów, w których firmy płacą za użytkowanie środka
transportu, a nie za jego posiadanie.

Ive
©

downi pojazdu. Dzięki temu dostawcy
będą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób
ich przestrzeń ładunkowa jest podzielona
na segmenty. Nowe technologie organizacji przestrzeni ładunkowych poprawią
również jakość dostaw (mniejsza liczba
pomyłek i błędnych skierowań) i będą integrować pojazd w łańcuchu wartości
jako aktywny czynnik, zwiększając efektywność kosztową i poprawiając warunki pracy.

co

Samochody dostawcze z napędem elektrycznym – można powiedzieć, że technologicznie temat już opanowany, producenci
borykają się jedynie z problemem, jakim
jest uzyskanie jak największego zasięgu

Lawinowy rozwój elektromobilności
miejskiej w zakresie transportu ładunków jest niestety ograniczany przez
brak wystarczającej publicznej infrastruktury ładowania

Niektórzy producenci wprowadzają
do swojej oferty okołoproduktowej usługę współdzielenia samochodów dostawczych dla flot, co w połączeniu z inteligentnym narzędziem do planowania
pozwala lepiej zarządzać wykorzystaniem taboru przy okresowych wzrostach czy spadkach zapotrzebowania na
usługi transportowe. Wspólne użytkowanie samochodu jest tylko jedną z możliwości na ewoluującym rynku transportu
miejskiego. Kolejną interesującą propozycją może być wprowadzenie opłat za
użycie (tzw. pay-per-use).
Ogólnie rzecz biorąc, w segmencie
transportu miejskiego zauważalna jest
powolna zmiana w filozofii prowadzenia
biznesu: odejście od prawa własności na
rzecz prawa do użytkowania. Jeśli weźmiemy pod uwagę firmy działające na
wspólnej platformie logistycznej, to dla
nich rozwiązanie takie – czyli współużytkowanie – jest bardzo wygodne, gdyż po-
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Branża pojazdów użytkowych stoi na
progu nowej ery – ery transportu cyfrowego. Jest to chyba najłatwiej zauważalne właśnie w segmentach związanych z dystrybucją miejską i obsługą
ostatniej mili logistycznego łańcucha
dostaw.
Samochód dostawczy czy dystrybucyjny tej nowej ery stanie się łącznikiem
spajającym poszczególne elementy łańcucha wartości i umożliwi wszechstronną
wymianę między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Samochód będzie
funkcjonować niczym komercyjny hub
(centrum logistyczne) na kołach, jako
węzeł w cyfrowej sieci internetu przedmiotów.

Summary
The commercial vehicle industry is
on the threshold of a new era – the
era of digital transport.
It is probably most noticeable in the
segments related to urban distribution and the service of the last mile
logistic supply chain. A delivery or
distribution vehicle of this new era
will become a link connecting individual elements of the value chain
and enabling a versatile exchange of
values between all interested parties.
The vehicle will function like a logistic hub on wheels, being one of
the nodes in the digital internet of
things.
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Aerodynamiczna
dystrybucja

Dariusz Piernikarski

Prezentujemy dystrybucyjną ciężarówkę DAF LF 210 Aerobody jako przykład
konsekwentnego wprowadzania strategii DAF Transport Efficiency oznaczającej
niższe zużycie paliwa, większą dostępność pojazdu i niższe koszty operacyjne.

odobny do lżejszego 7,5-tonowego, zwinny samochód 12-tonowy
jest szczególnie ceniony ze względu na bardzo korzystny stosunek ładowności do wielkości. Najlepsi reprezentanci w tej grupie mogą mieć ładowność
sięgającą 6 t. Ważnym aspektem jest również to, że dobierając jednostki napędowe tych samochodów, producenci – myśląc o niskim zużyciu paliwa – często
sięgają po silniki o względnie niewielkich
pojemnościach skokowych lub nawet po
4-cylindrowe silniki o dużej mocy, które
z powodzeniem zastępują większe – czytaj cięższe i zajmujące więcej przestrzeni
– silniki 6-cylindrowe.
Samochody te spotkamy głównie
w miejskim transporcie dystrybucyjnym,
rzadziej wypuszczają się na autostrady.
Najlepiej sprawdzają się w transporcie
lekkich ładunków objętościowych.
Oczywiście rodzaj przewożonego ładunku określa wymagania, jakie musi
spełniać zabudowa, ale w przypadku 12-

Fabryczne nadwozie furgonowe Aerobody zostało zoptymalizowane aerodynamicznie,
co ma dać zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 4% w transporcie dystrybucyjnym,
a na dłuższych trasach nawet o 8%

-tonówek wykorzystywanych w dystrybucji miejskiej i bliskiej regionalnej ustalił się na rynku pewien standard. Najczęściej podwozia pod zabudowę tej klasy
są dostarczane z długimi rozstawami osi
wynoszącymi od 4,2 do 5,0 m i siedmiometrowymi nadwoziami furgonowymi
(rzadziej kurtynowymi) o wymiarach przy-
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stosowanych do przewozu towarów rozmieszczonych na standardowych europaletach.
Na polskim rynku największą popularnością cieszą się modele Eurocargo,
TGL i Atego, ale od kilku lat swoją pozycję bardzo wzmacnia DAF Trucks,
ostro promując model LF.
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Efektywny transport
dystrybucyjny:
DAF LF 210 FA 4×2
o 12 t dmc. z furgonową zabudową
typu Aerobody

gości maksymalnej 9 m i uzyskuje się
również znaczny wzrost objętości przewożonego ładunku.
Jak potwierdzić to, że zmiany wprowadzone w modelu LF sukcesywnie od
2016 r. (a w wersjach dystrybucyjnych
w szczególności) przynoszą oczekiwane
korzyści? Oczywiście w praktyce. Jeszcze na początku bieżącego roku otrzymaliśmy od DAF Trucks Polska bardzo
ciekawy samochód testowy – był to dystrybucyjny DAF LF 210 FA 4×2 o 12 t dmc.
z furgonową zabudową typu Aerobody.

Charakterystyka techniczna
Kabina dzienna jest bardzo prosta,
ale ma wszystkie niezbędne elementy,
które zapewniają maksymalny komfort
pracy kierowcy

Dystrybucyjny LF wkracza na scenę
Mały DAF LF oferowany jest jako
wszechstronny samochód ciężarowy segmentu lekkiego w zakresie od 7,5 t do
19 t dmc. Miejscem narodzin modeli
DAF LF jest fabryka DAF w Leyland
w Wielkiej Brytanii.
Jako jednostki napędowe w modelu
LF stosowane są 4-cylindrowe silniki Paccar PX-5 (moc 112–157 kW/152–213 KM)
lub większe, 6-cylindrowe Paccar PX-7
(moc 164–231 kW/223–314 KM). Przy
maksymalnym dostępnym rozstawie osi
6,9 m można wykonać zabudowę o dłu-

Testowany LF 210 FA 4×2 12 t napędzany był przez silnik Paccar PX-5 Euro VI
(pojemność skokowa 4,5 dm3) o mocy
maksymalnej 213 KM (157 kW) rozwijanej przy 2300 obr/min i maksymalnym momencie obrotowym 850 Nm dostępnym w zakresie 1200–1500 obr/min.
Cechą charakterystyczną silnika jest to,
że moment obrotowy o niemal maksymalnej wartości jest już dostępny przy niskich
prędkościach obrotowych, co ułatwia ruszanie z miejsca pod obciążeniem. Napęd na koła przenosiła zautomatyzowana 6-biegowa skrzynia ZF AS Tronic
6AS800 OD z funkcją wspomagania ruszania na wzniesieniu HSA (Hill Start
Aid), rozpiętość przełożeń 6,58:0,78. Napędzana oś tylna z blokadą mechanizmu
różnicowego miała przekładnię główną
o przełożeniu 3,31.
Oś przednia o nośności 4,5 t zawieszona była na resorach parabolicznych,
uzupełnienie stanowiły amortyzatory

i drążek stabilizatora. Z tyłu znajdowało
się zawieszenie pneumatyczne również
wspomagane przez amortyzatory i stabilizator, na którym zamocowano oś napędową SR8.22 o nośności 8,5 t. Rozstaw
osi pojazdu wynosił 5000 mm, zwis tylny
2360 mm.Samochód poruszał się na
oponach Goodyear RHS2 (przód) oraz
RHD2 (tył) o rozmiarze 245/70 R17,5.

Kabina i wnętrze
W testowanym modelu znajdowała
się kabina dzienna (Day Cab) o szerokości
2300 mm, zawieszona z przodu na gumowych tulejach i z tyłu na sprężynach
śrubowych. Wsiadając do wnętrza, trzeba
pokonać 3 stopnie wejściowe, jednak ich
ustawienie i ergonomicznie rozmieszczone uchwyty ułatwiają tę czynność. Biorąc
pod uwagę zadania dystrybucyjne realizowane przez pojazd, kierowca podczas codziennej pracy musi kilkakrotnie
opuszczać kabinę – to, jak łatwo może
wejść do kabiny, nabiera znaczenia.
Wnętrze kabiny bardzo uproszczone
– deska rozdzielcza w przyjemnej dla
oka dwubarwnej tonacji, wszystkie przełączniki rozmieszczone w widocznych
miejscach i łatwe w obsłudze. Tunel silnika cofnięty, mamy zatem typową kabinę 3-osobową z wąską przestrzenią na
nogi pasażerów. Po złożeniu środkowego
oparcia powstaje wygodny stolik, jeśli
podniesiemy siedzisko, mamy do dyspozycji całkiem obszerny schowek.
Na centralnym wyświetlaczu na desce rozdzielczej pokazywane są informacje o stylu jazdy kierowcy wyznaczane
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przez system DAF Driver Performance.
Podpowiadają one kierowcy, jak ma jeździć, aby obniżyć koszty eksploatacji pojazdu – przede wszystkim zużycie paliwa.

Aerobody poprawia aerodynamikę

Starannie wykończona
skrzynia ładunkowa
o długości ponad 7 m zmieści 16–17 europalet,
ale sprawdzi się zwłaszcza
w transporcie lżejszych
ładunków objętościowych

Fabryczna zabudowa dystrybucyjna
Paccar Aerobody to aerodynamiczne nadwozie furgonowe ze specjalną owiewką

4-cylindrowy silnik Paccar
PX-5 o pojemności 4,5 dm3
ma maksymalną moc 213 KM
(157 kW) i moment 850 Nm,
co w połączeniu z 6-biegową
zautomatyzowaną skrzynią
AS Tronic z nadbiegiem pozwala na dynamiczną jazdę
w mieście i ekonomiczną
na dłuższych trasach

między kabiną a nadwoziem, zakrzywioną przednią i tylną częścią dachu i ze
specjalnym tylnym dyfuzorem powietrza.
Producent deklaruje, że w transporcie dystrybucyjnym zmniejszenie zużycia
paliwa samochodu LF lub CF z nadwoziem Aerobody może sięgać 4%. W przypadku dystrybucji regionalnej jest to
z pewnością osiągalne. Potwierdzają to
doświadczenia z testu: jadąc po drogach
lokalnych bez ładunku, z prędkościami
nie przekraczającymi 80 km, w testowanym modelu LF 210 średnie zużycie
paliwa nie przekraczało 16 l/100 km.
W testowanym przez nas samochodzie zewnętrzna długość zabudowy wynosiła 7100 mm, a zewnętrzna szerokość
nadwozia 2540 mm, co pozwala na załadunek 16–17 europalet. Panele wykonano ze sklejki oklejanej tworzywem
wzmacnianym włóknem szklanym.
Z tyłu (wyposażenie obowiązkowe
w dystrybucji) jest oczywiście tylny podest załadowczy – Dholladnia model
DHLM.15 o nośności 1500 kg. Platforma
wraz z odchylanym do góry i wspomaganym siłownikami gazowymi panelem
wzmacnianym włóknem szklanym zamyka tylny otwór zabudowy. W ładowni znajduje się typowa podłoga ze sklejki
wielowarstwowej, ściany boczne i ścianę czołową chronią aluminiowe listwy
przypodłogowe o wysokości 228 mm. Zabezpieczanie ładunku ułatwia listwa kotwiczna na ścianach bocznych. Półprzezroczysty dach skutecznie doświetla

Niezbędny w każdym samochodzie dystrybucyjnym: tylny podest załadowczy – tu
Dhollandia DHLM.15 o nośności 1500 kg,
który razem z odchylanym do góry panelem zamyka tylny otwór zabudowy

wnętrze. Dostęp do środka ułatwiają dodatkowe drzwi po prawej stronie, umieszczone w części tylnej nadwozia.

DAF LF 210 na trasie
Testowany DAF z przodu miał zawieszenie mechaniczne, z tyłu – pneumatyczne, dzięki czemu komfort jazdy bez
obciążenia był zadowalający, nawet na
niekoniecznie równych drogach lokalnych. Dynamiczny silnik wręcz zachęcał
do nieco szybszej jazdy, co również znakomicie ułatwiała zautomatyzowana
skrzynia biegów. Układ kierowniczy pracował bardzo pewnie, dając dobre wyczucie kierunku podczas bardziej precyzyjnych manewrów. Hamulec silnikowy
działał skutecznie, lecz z pewnym opóźnieniem – warto było zredukować bieg,
aby uzyskać bardziej wyraźny efekt hamowania.
Pojazdy DAF o dmc. powyżej 8 t oraz
z zawieszeniem pneumatycznym na tylnej osi są standardowo wyposażone w zaawansowany układ hamowania awaryjnego (AEBS), układ ostrzegania przed
uderzeniem przodem pojazdu (FCW)
i tempomat adaptacyjny (ACC). Układ
ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
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(LDWS) stanowi wyposażenie standardowe. Trzeba przyznać, że nie brakło
okazji, aby sprawdzić działanie tempomatu ACC i układu LDWS – drogi regionalne o dość dużym natężeniu ruchu
lokalnego wymuszają przecież specyficzny styl jazdy w końcu dość sporą
ciężarówką.
Biorąc pod uwagę komfort jazdy oraz
możliwości dopasowania ustawień koła
kierownicy i fotela kierowcy, nie można
mieć jakichkolwiek uwag krytycznych.
W codziennej eksploatacji samochodu dystrybucyjnego istotnym parametrem jest jego zwrotność – kierowca często
musi manewrować na ograniczonej przestrzeni ciasnych parkingów przy zaopatrywanych supermarketach. Testowany
DAF miał spory rozstaw osi i duży zwis
tylny, a jego całkowita długość wynosiła
9,09 m, przez co wymagał od kierowcy
szczególnej uwagi przy manewrowaniu,
zwłaszcza ze względu na ograniczoną widoczność przestrzeni z tyłu pojazdu
i utrudnione wyczucie jego gabarytów.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Hakowiec
do wielu zastosowań
W ofercie firmy King, zajmującej się produkcją urządzeń hakowych, klienci
znajdą wiele różnych rozwiązań technicznych dostosowanych do ich potrzeb.
Należą do nich podwozia z zabudową hakową jako uniwersalne pojazdy, które
można wykorzystać do wielu różnych zastosowań.

niwersalność podwozia z zabudową hakową polega na tym, że pojazd taki może być np. wywrotką, zabudową skrzyniową, a także lawetą autopomocy. Może też
oczywiście „zwyczajnie” przewozić kontenery na
odpady.
Jedną z tego typu realizacji firmy King jest urządzenie hakowe King o udźwigu nominalnym 4 t zabudowane na 5-tonowym podwoziu Iveco Daily 50C15.
Aby podnieść komfort eksploatacji, zdecydowano
się na podwozie w wersji Daily Business Premium,
które ma poszerzony zestaw wyposażenia. W samochodzie zastosowano m.in. przyciemnianą
szybę przednią, amortyzowany fotel kierowcy z pełną regulacją i podłokietnikiem. W kabine znajduje
się 2-osobowa ławka pasażerów z rozkładanym
stolikiem, otwarta półka centralna na desce rozdzielczej na dokumenty A4 i urządzenia mobilne
z gniazdem ładowania USB. W celu zapewnienia
komfortu termicznego kabina została wyposażona
w klimatyzację automatyczną.

Mały i zwinny
Tworzące zestaw z podwoziem Iveco Daily 50C15
urządzenie hakowe King typu HZ-4R o ładowności nominalnej 4 t jest kompatybilne z kontenerami do transportu o długości 3100–3600 mm.
Sterowanie hakowcem odbywa się z kabiny, na-

tomiast sterowanie zewnętrzne za pośrednictwem
panelu umieszczonego po lewej stronie ramy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody
pracy hakowiec wyposażono w blokadę hydrauliczną, a samochód wyposażono w boczne podesty
robocze. Wśród opcji dodatkowych, za dopłatą,
klient może zdecydować się na wybór zdalnego
sterowania, kamery cofania, skrzynki narzędziowej, ledowego oświetlenia roboczego i ostrzegawczego oraz centralnego smarowania.

Dodajmy, że firma King produkuje pełną gamę wysokiej jakości urządzeń hakowych montowanych
na podwoziach samochodów ciężarowych oraz dostawczych. Najmniejsze hakowce mają udźwig 3 t,
kolejne 4, 7, 10 oraz 25 t. Można powiedzieć, że hakowcami King da się przewieźć kontenery o długości użytkowej od 2,4 m do 7 m. Oczywiście całość jest certyfikowana przez UDT, a także ITS.
Zdjęcia: © King
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Dystrybucyjne opony
Opony do samochodów używanych w dystrybucji miejskiej muszą być solidne
i wytrzymałe. Muszą również zapewniać niskie zużycie paliwa, długie przebiegi
oraz komfort prowadzenia.

gest
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Do transportu mieszanego firma
Bridgestone oferuje opony R-Steer 002
i R-Drive 002. W przypadku opony Bridgestone R-Steer 002 – w porównaniu
z poprzedniczką, oponą R227 – zastosowano nowe technologie, dzięki którym
użytkownik może zyskać dodatkowe
osiągi. Za zmniejszone zatrzymywanie
kamieni w bieżniku, przez co zwiększyła
się trwałość karkasu, odpowiada technologia „stone ejector” (usuwania kamieni). Karkas bez uszkodzeń i głębokich
zniszczeń umożliwia wydłużenie życia
opony dzięki usłudze bieżnikowania.
Z kolei technologia zróżnicowanej
głębokości rowków, polegająca na takim zaprojektowaniu bieżnika, by zwiększyć gęstość występujących w nim rowków, wpływa na poprawę właściwości
trakcyjnych i poprawia osiągi na mokrej
nawierzchni, zwłaszcza w czasie hamowania.
Za redukcję hałasu odpowiada system Groove Fence (specjalnych struktur
przypominających płotki, które tłumią
hałas w rowkach bieżnika), co zapewnia
kierowcy większy komfort jazdy i pomaga spełnić normy dotyczące hałasu.

one

Bridgestone

Opona R-Steer 002 zyskała również
ochronę ściany bocznej (technologia Side
Guard), dzięki czemu jest ona bardziej
odporna na uszkodzenia. Przekłada się
to na dłuższą żywotność opony i większą
trwałość karkasu, a także możliwość
bieżnikowania.
Model R-Drive 002 ma kierunkową
rzeźbę bieżnika. Rozwiązanie to ułatwia
odprowadzanie błota oraz poprawia
właściwości trakcyjne na błotnistej nawierzchni. Z kolei dzięki zastosowaniu
technologii Tie-Bar (specjalne łączniki
między klockami bieżnika) zmniejsza się
zużycie przednich i tylnych krawędzi
klocków środkowych bieżnika. Dzięki
temu opona zużywa się bardziej równomiernie. Rozwiązanie to eliminuje
drgania i hałas, a także zwiększa żywotność. Opona ma także bardziej wytrzymałą ścianę boczną dzięki rozwiązaniu
Side Guard.
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Ogumienie Bridgestone R-Steer 002
i R-Drive 002 mają oznakowanie M+S
(błoto i śnieg). Opony mają też symbol
3PMSF, co oznacza, że przeszły pozytywnie test trakcji opony na drodze pokrytej śniegiem w warunkach zimowych
zgodnie z Regulacją UNECE 117.02 oraz
UNECE 109.

Continental
Firma Continental do samochodów
dostawczych i dystrybucyjnych oferuje linię opon Conti Hybrid. Produkty te
charakteryzują się wydłużonym okresem eksploatacji oraz zapewniają wysokie przebiegi, zoptymalizowane opory toczenia i stosunkowo niskie zużycie
paliwa.
Opracowane specjalnie pod kątem potrzeb firm zajmujących się dystrybucją
miejską i regionalną opony Conti Hyb-
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rid LS3 i Conti Hybrid LD3 w typowym rozmiarze 17,5
można stosować w lekkich pojazdach użytkowych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t. W oponach
Conti Hybrid zastosowano zaawansowaną technologicznie mieszankę gumową oraz innowacyjną budowę
bieżnika – dwuwarstwową konstrukcję (Cap-Base)
oraz zwiększoną objętość (Plus Volume).
Conti Hybrid LS3 to opona na oś kierowaną, która
dzięki technologii zwiększonej objętości bieżnika
(Plus Volume) charakteryzuje się węższymi rowkami
wzdłużnymi. To podnosi jej odporność na ścieranie
i gwarantuje wysokie przebiegi – wyższe o 10%
w porównaniu z poprzednią generacją opon. Ponadto
zapewnia bardzo dobrą trakcję nawet w trudnych warunkach drogowych. Zastosowana w niej nowa technologia lameli kieszeniowych zwiększa wyporność
wody i poprawia przyczepność na mokrej nawierzchni. Opona ma oznaczenie M+S.
Z kolei dwuwarstwowa budowa bieżnika opony
Conti Hybrid LD3 zmniejsza opory toczenia oraz pozwala osiągać wysokie przebiegi – wyższe o 13%
w porównaniu z poprzednim modelem opony. Efekt
ten uzyskano dzięki zastosowaniu u podstawy bieżnika oraz w punkcie styku opony z nawierzchnią
bardziej wytrzymałego i twardszego gatunku mieszanki. Zaletą opony Conti Hybrid LD3 są spłaszczone z boku żebra bieżnika w części barkowej usztywniające konstrukcję ścian bocznych. Dzięki mniejszym
odkształceniom bieżnik zużywa się wolniej, a związane z tym ograniczenie pochłaniania energii obniża
także opór toczenia opony, co przynosi oszczędności
w zużyciu paliwa. Model wyróżnia homologacja M+S
oraz symbol płatka śniegu na tle góry z trzema szczytami (3PMSF).
Warto też dodać, że opony z rodziny Conti Hybrid mogą być bieżnikowane dzięki usłudze ContiLifeCycle. Wytrzymały karkas opony z wewnętrzną
warstwą butylową AirKeep zapobiega powolnemu
spadkowi ciśnienia, a ulepszona konstrukcja opasania i wzmocniona stopka o wysokiej gęstości kordu
wydłużają trwałość opony.
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czoła opony), a także zapewnić kierowcy
lepsze prowadzenie. Wysoka gęstość lamelek i dodatkowe krawędzie „wgryzające się” w lód i śnieg zapewniają świetną trakcję na śniegu, lodzie oraz na mokrej
nawierzchni. Są to opony całoroczne i zimą mają bardzo dobre osiągi. Optymalne
rozmieszczenie klocków bieżnika pozwala na obniżenie poziomu hałasu generowanego przez oponę.
Opony całoroczne Cargo Vector i Cargo Vector 2 do samochodów dostawczych zapewniają pewność prowadzenia i dobrą trakcję, a także optymalną
przyczepność boczną i podłużną.

melom multi 3D. Dodatkowo sztywne
bloki bieżnika wspomagają oszczędną jazdę, zapewniając niski poziom ruchów klocków bieżnika. Dzięki oponom SmartFlex
AH35 i SmartFlex DH35 operatorzy flotowi i firmy przewozowe mogą czerpać
korzyści z oszczędności paliwa i wysokich
przebiegów. Istnieje również możliwość
stosowania SmartFlex AH35 na wszystkich osiach. W odróżnieniu od opon
SmartFlex AH31 i SmartFlex DH31 przeznaczonych do większych rozmiarów obręczy, np. 22,5″, modele SmartFlex AH35
i SmartFlex DH35 są odpowiednie do
mniejszych rozmiarów 17,5″ i 19,5″.

ok

Producent opon Hankook oferuje
opony: SmartFlex AH35 na oś prowadzącą oraz SmartFlex DH35 na oś napędową, przeznaczoną do transportu regionalnego. Te opony całoroczne, wyróżnione
nagrodą Red Dot Design Award 2016,
charakteryzują się dobrymi właściwościami trakcyjnymi dzięki specjalnym la-

Lamele multi 3D w bieżniku SmartFlex AH35 gwarantują wyjątkowe właściwości trakcyjne. Połączenie prostych
i falistych rowków usprawnia odprowadzanie wody i trwale zapobiega powstawaniu zjawiska aquaplaningu. Symbol
M+S oraz symbol płatka śniegu 3PMSF
oznaczają, że opona na oś prowadzącą
jest optymalnie przystosowana do różnorodnych warunków zimowych, takich
jak błoto, lód i śnieg, nie tracąc przy tym
właściwości potrzebnych w okresie letnim. Sztywność bloków bieżnika wspomaga oszczędną jazdę. Specjalny wzór
bieżnika dodatkowo zapewnia równomierne zużycie opony, zauważalnie ograniczając koszty eksploatacji dla operatorów flotowych i firm przewozowych
dzięki poprawie trwałości opon. Zwiększona powierzchnia styku gwarantuje
duże przebiegi i wysoką wydajność.
Podobnie jak opona na oś prowadzącą, opona SmartFlex DH35 na oś napędową jest również opatrzona symbo-
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EfficientGrip Cargo to opony do samochodów dostawczych, których bieżnik
ma 3 szerokie rowki obwodowe, połączone z rowkami poprzecznymi, przez co
lepiej odprowadzają wodę i zmniejszają
ryzyko aquaplaningu. Nowa rzeźba bieżnika z wąskimi rowkami promieniowymi
zapewnia lepszą przyczepność na mokrej
nawierzchni i większą powierzchnię kontaktu z drogą. Solidne żebra na bokach
opony zwiększają żywotność opony i komfort prowadzenia, zapewniając wydłużone przebiegi. Tak zaprojektowana
opona generuje dłuższe przebiegi, co
przekłada się na oszczędności paliwa,
a także większą odporność na ścieranie.
Z kolei Cargo UltraGrip i Cargo UltraGrip 2 zostały zaprojektowane tak,
by zwiększyć ich odporność na aquaplaning (kierunkowa rzeźba bieżnika zapewnia sprawne usuwanie wody spod

Inną zaletą opony jest dobra przyczepność na śniegu i lodzie oraz stabilność na suchej i mokrej nawierzchni –
odpowiada za to asymetryczna rzeźba
bieżnika oraz odpowiedni rozkład sztywności w poszczególnych jego częściach,
a także elastyczne klocki w środkowej
części bieżnika i trójwymiarowe, gęsto
rozmieszczone lamele. Udoskonalona sekwencja bloków bieżnika wpływa z kolei
na obniżenie hałasu zewnętrznego emitowanego przez oponę.

©H
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lem M+S i symbolem płatka śniegu.
Opona charakteryzuje się szeroką powierzchnią styku z czterema zygzakowatymi rowkami przebiegającymi przez
całą powierzchnię bieżnika, co oznacza
większy przebieg i świetną przyczepność na różnych nawierzchniach i w różnych warunkach drogowych. Dodatkowo
lamele multi 3D zapewniają solidne
właściwości trakcyjne i niskie opory toczenia. Innowacyjny układ lamel na powierzchni bieżnika pozwala ograniczyć
opór toczenia i wspomaga właściwości
trakcyjne opony na oś napędową.

Opracowała Renata Pawliszko
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Moc telematyki
Wiedza na temat stanu technicznego pojazdu,
jego pozycji na drodze, a także stylu jazdy
kierowcy jest niezmiernie ważna w branży
transportowej. W jej zdobyciu pomaga system
DBK Fleet Management.

„Samochody Specjalne”: Jakie zmiany wprowadzono w nowej wersji DBK Fleet Management?
Paweł Panfil: W najnowszej wersji systemu
DBK Fleet Management wprowadziliśmy funkcję
zdalnej diagnostyki pojazdów marki MAN, VDL oraz
modelu Iveco Daily. Aktualnie trwają prace nad
wprowadzeniem takiego rozwiązania dla naczep
marki Kögel. Poza tym nasz produkt może być wykorzystywany w samochodzie ciężarowym każdej marki dostępnej na rynku, który spełnia normę
emisji spalin Euro V i wyższą.
Niebawem również w panelu użytkownika zostanie wprowadzona zakładka serwisowa, za
pomocą której korzystając z naszego systemu telematycznego, będzie można online umówić pojazd na wizytę serwisową w naszej sieci. Ponadto
znajdzie się tam także szczegółowa i rozbudowana ocena stylu jazdy kierowcy oraz systemowe
podpowiedzi na temat tego, jak zarządzać flotą,
by uzyskać mniejsze spalanie paliwa.
Jakie są podstawowe, a jakie zaawansowane funkcje nowego systemu?
Do podstawowych funkcji należy śledzenie pozycji pojazdu. Powiedziałbym, że sama ta funkcja jest
wyjątkowa, gdyż możemy się pochwalić największą częstotliwością odświeżania pozycji pojazdu
na rynku – jest ona pobierana i aktualizowana co
30 sekund w całej Europie. Z kolei do funkcji zaawansowanych należą: szeroki zakres raportowania,
zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy oraz zdalna diagnostyka komputerowa. Dodatkowo na życzenie klienta możemy zintegrować
system z sondą paliwa bądź komunikatorem kierowca–właściciel, opierającym się na nawigacji
do samochodów ciężarowych marki Garmin.

Co wyróżnia produkt przeznaczony do zastosowania w ciągnikach siodłowych i naczepach?
Dzięki szerokiemu zastosowaniu urządzeń DBK
Fleet Management możemy monitorować wszystkie pojazdy, takie jak naczepy, zabudowy wymienne (tzw. BDF-y), samochody dostawcze oraz
ciężarowe. W przypadku naczep funkcją, która wyróżnia nasz produkt, jest łączność z modułem
EBS. Dzięki temu możemy odczytać informacje
o przebiegu pojazdu, jego nacisku na osie, zużytych
okładzinach hamulcowych oraz wszystkich alertach związanych np. z przeciążeniem osi.

Jakie funkcje w zakresie bezpieczeństwa ma
DBK Fleet Management?
Urządzenia telematyczne są odporne na zakłócenia – mają system antyjammingowy, który wykrywa zagłuszenia GPS podczas próby kradzieży.
W ofercie klienci znajdą również urządzenia zabezpieczające, tzw. Safe, działające na baterię,
które wysyłają w ciągu doby jednosekundowy
sygnał, co praktycznie uniemożliwia zlokalizowanie ich w pojeździe.
Czy system można rozbudowywać o wybrane moduły?
Większość funkcji, które dodajemy do wersji podstawowej, są tworzone na życzenie klientów, gdyż
to oni na co dzień pracują z platformą DBK Fleet
Management i najlepiej wiedzą, jakie funkcje są
im przydatne. Jak już wspomniałem, w ostatnim
czasie dodaliśmy funkcję zdalnej diagnostyki dla
pojazdów marki MAN, a już w lipcu uruchomimy
panel, w którym będzie można zdalnie umówić się
na serwis oraz dodamy funkcje oceny kierowcy
pod kątem ekonomicznej jazdy.

Paweł Panfil

,
kierownik działu telematyki
w Grupie DBK

Czym system wyróżnia się na rynku?
Dzięki naszemu systemowi DBK Fleet Management możemy zdalnie pobierać dane z tachografu oraz z karty kierowcy. Ponadto użytkownik
systemu ma wgląd do informacji na temat czasu
pracy kierowcy wyświetlanego na tachografie
pojazdu. Możemy również pochwalić się szeroką
gamą raportów, które sprawiają, że czynności wykonywane w ramach zarządzania flotą stają się
przyjemne i użyteczne dla użytkownika. Oczywiście należy tu również wspomnieć o zdalnej diagnostyce, która daje właścicielowi firmy transportowej możliwość przyśpieszenia czasu naprawy
pojazdu, który uległ awarii podczas pokonywania
wyznaczonej trasy.
W jaki sposób klienci są rozliczani z korzystania z systemu?
Nasi klienci mają do wyboru dwie opcje finansowania. Pierwsza to możliwość wykonania przedpłaty za dany okres, druga to opłacanie miesięcznego abonamentu.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Renata Pawliszko

Więcej informacji o produkcie na
www.dbkfleetmanagement.com
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MAN TGE
– beniaminek
w ekstraklasie
W czerwcu 2017 r. w siedzibie firmy
MAN Truck & Bus Polska w Wolicy odbyło
się uroczyste otwarcie pierwszego
w Europie salonu sprzedaży modelu
MAN TGE. Było to również rozpoczęcie
sprzedaży samochodów dostawczych MAN
TGE w Polsce. W kwietniu br. mieliśmy
okazję przekonać się, jak TGE 3.180
w wersji furgon sprawdza się w praktyce.
26 | CZERWIEC 2018 | Transport – Technika – Biznes

AN Truck & Bus liczy na udaną sprzedaż modelu TGE. Samochód ten jest reklamowany
jako ciężarówka wśród samochodów dostawczych, tym samym powinien przyciągnąć do salonów nie tylko dotychczasowych użytkowników samochodów
ciężarowych MAN, ale i nowych klientów, dla których znaczenie ma jakość
obsługi typowa dla branży pojazdów
użytkowych. Producent przygotował nawet bardzo zgrabne hasło reklamowe:
„To nie van. To MAN”.
Organizacja MAN Truck & Bus Polska
solidnie przygotowała się do sprzedaży
i obsługi nowego modelu TGE, przyjęto
bowiem zasadę regionalizacji – w ramach
sieci MAN VAN samochód ten mogą zaproponować potencjalnym klientom 24
punkty sprzedaży. W razie niespodziewanego wydarzenia na drodze pomoc
może zaoferować Mobile 24 – organizacja wsparcia technicznego o zasięgu
ogólnoeuropejskim, działająca w systemie 24/7, ze 100-procentową gwarancją
jakości MAN.

Samochód testowy
Samochody dostawcze MAN TGE występują w różnych wersjach i w połączeniu z indywidualnymi zabudowami
nadają się do wykorzystania w niemal
każdym rodzaju transportu. Testowany
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Samochód testowy:
klasyczny furgon MAN
TGE 3.130 z dachem
o normalnej wysokości
i dużym rozstawie osi
(L4H2) o 3,5 kg dmc.
pożyczony z floty demonstracyjnej lubelskiej
firmy Bury Sp. z o.o. –
autoryzowanego dealera MAN

Kamera cofania, z której obraz przekazywany jest
na 8-calowy wyświetlacz na desce rozdzielczej,
w samochodzie dostawczym tej wielkości jest bardzo pomocnym narzędziem podczas manewrowania

przez nas furgon MAN TGE 3.10 pochodził z floty demonstracyjnej lubelskiej
firmy Bury Sp. z o.o. – autoryzowanego
dealera MAN. Był to klasyczny furgon
z dachem o normalnej wysokości i z dużym rozstawem osi (wersja L4H2, rozstaw osi 4490 mm) o 3,5 kg dmc.
TGE napędzał volkswagenowski silnik 2,0 TDI BlueMotion (z SCR i AdBlue)
w wersji Euro 6 o pojemności skokowej
1968 cm3 i mocy maksymalnej 130 kW
(177 KM) rozwijanej przy 3600 obr/min.
Maksymalny moment obrotowy to 410 Nm
w zakresie 1500–2000 obr/min. Silnik
współpracował z 6-biegową przekład-

Sporych rozmiarów
ładownia ma kształt ułatwiający załadunek regularnych towarów; punkty
mocowania na ścianach
(listwy) i w podłodze
(pierścienie) pozwalają
na pewne zabezpieczenie
ładunku

nią manualną MQ500 przekazującą napęd na przednie koła. Zbiornik paliwa
miał 75 dm3, zbiornik AdBlue – 18 dm3.
Samochód wyposażono w opony marki
Vredestein o rozmiarze 235/65 R16. MAN

TGE objęty jest dwuletnią gwarancją
całopojazdową, przeglądy zaplanowano
co 50 tys. km, a deklarowane przez producenta minimalne zużycie paliwa to
6,1 l/100 km.

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC 2018 | 27

| TECHNIKA |
Testowany przez nas TGE 3.130 miał
dość bogate wyposażenie standardowe
i dodatkowe. Można tu wymienić np.
systemy troszczące się o ekologię i bezpieczeństwo, jak np. ESP 9i z asystentem hamowania awaryjnego, start-stop
z systemem oszczędzania paliwa, asystent bocznego wiatru (niestety nie mieliśmy okazji przekonać się, jak działa). Są
też reflektory przeciwmgielne z funkcją
doświetlania zakrętów, czujniki deszczu
i zmierzchu oraz kamera cofania. Jakość
pracy w kabinie podnoszą m.in. dwustrefowa klimatyzacja Climatronic oraz
pakiet Media Van Advanced (z 8-calowym dotykowym wyświetlaczem na desce rozdzielczej). Fotel kierowcy w wersji
ErgoActiv miał funkcję amortyzacji, masażu oraz bardzo wygodne na dłuższych
trasach dwa podłokietniki.

MAN TGE na trasie
Widząc gdzieś na drodze najnowszego MAN-a TGE, należy się nieco skoncentrować, aby zauważyć detale, którymi różni się on od swojego bliźniaczego
Volkswagena Craftera. Ponieważ oba
samochody powstają na tych samych liniach produkcyjnych i mają wiele komponentów wspólnych, zatem należy oczekiwać bardzo podobnych właściwości
jezdnych. Kto poznał i polubił nowego
Craftera, na pewno na TGE się nie zawiedzie. W tym wypadku wartością dodaną pojazdu jest organizacja MAN Truck
& Bus i jej oferta w zakresie obsługi

przed- i posprzedażnej, ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb bardziej wymagających klientów, jakimi są właściciele firm transportowych operujący
w segmencie ciężkim.
MAN TGE został starannie dopracowany pod względem technicznym –
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne
sprawiają, że samochód prowadzi się bardzo łatwo i pewnie, nie tylko na autostradzie, ale także w warunkach zatłoczonego ruchu miejskiego. Moim zdaniem
jeździ się tym samochodem po prostu rewelacyjnie, można rzec – bezproblemowo, i to niezależnie od tego, czy jest on
załadowany, czy pusty. Właściwości sprężyste i tłumiące zawieszenia są tak dobrane, że nawet podczas jazdy po drogach
o gorszej nawierzchni nie odczuwamy
zbytnio nierówności. Spłaszczona nieco
w dolnej części kierownica dobrze leży
w dłoniach, a układ kierowniczy działa
niezwykle precyzyjnie, jego charakterystyka spodoba się zwłaszcza tym kierowcom, którzy lubią czuć sygnały zwrotne
przekazywane przez drogę na koło kierownicy.
2-litrowy silnik pracuje bardzo przyjemnie, a jego 177 koni mocy pozwala
na uzyskanie bardzo przyzwoitej dynamiki rozpędzania nawet przy mocno załadowanym samochodzie. Swój wkład
ma w to również miękko i precyzyjnie
działająca skrzynia biegów o przełożeniach dobranych z myślą o typowej jeździe miejskiej („krótkie” biegi 1 i 2, jazda
zaczyna się od biegu 3 i wyższych). Ela-

styczność silnika pozwala na komfortową jazdę w mieście na 3. i 4. przełożeniu
z dość rzadkim sięganiem do dźwigni
zmiany biegów. Śmiało można także pozwolić silnikowi pracować nawet nieco
poniżej 1000 obr/min – po dodaniu gazu
powoli, ale skutecznie zwiększy obroty,
aby po chwili rozpędzić samochód. Testowany przez nas samochód wyposażony
był w bardzo sprawnie działający system
start-stop, chociaż w jeździe miejskiej
ciągłe wyłączanie silnika może być dość
denerwujące.
Jazda po drodze szybkiego ruchu to
oczywiście większa prędkość – TGE rozpędza się do 130 km/h bez problemu
(szybciej jechać nie próbowałem), mimo
tak dużej prędkości w kabinie jest cicho,
do wnętrza dociera głównie szum toczących się opon, mniej odczuwalne są
hałasy generowane przez opływające
powietrze.

Kabina i wnętrze
Od miejsca pracy kierowcy w samochodzie dostawczym, ze względu na intensywność eksploatacji, oczekujemy, iż
będzie ono odporne na zużycie, ergonomiczne i łatwe w utrzymaniu czystości.
Tak postawione zadanie w przypadku
TGE (jak i nieco wcześniej – nowego
Craftera) zostało odrobione wzorowo.
Deska rozdzielcza swoim układem
może się podobać nawet najbardziej wybrednym, do tego jest estetyczna i przyjemna w dotyku. Choć głównym zasto-

Starannie zaplanowana i wykonana deska rozdzielcza i bardzo komfortowe miejsce pracy
kierowcy – w przypadku TGE nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z samochodem
dostawczym klasy premium

Po uniesieniu siedziska dla pasażerów uzyskujemy dostęp do bardzo praktycznego schowka
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Po podniesieniu maski
zauważamy, że nalewanie
płynu do spryskiwaczy
czy wymiana żarówek nie
powinny stanowić problemu; 2-litrowy silnik TDI
BlueMotion made
by Volkswagen o mocy
177 KM gwarantuje
świetne osiągi nawet
podczas jazdy z pełnym
ładunkiem, a do tego cechuje się umiarkowanym
apetytem na paliwo

sowanym materiałem był czarny plastik,
to nie można mieć zastrzeżeń co do jego
jakości czy jakości spasowania poszczególnych elementów. W desce rozdzielczej przewidziano specjalne miejsca na
przedmioty wykorzystywane w pracy, jak
np. skaner kodów kreskowych, laptop czy
tablet. Nie udało mi się jednak znaleźć
wygodnego miejsca na położenie/powieszenie telefonu komórkowego w taki sposób, by móc korzystać ze wskazań jego
nawigacji. Są też miejsca na butelki i kubki (kierowcy i pasażera), chociaż uchwyty
na kubki mogłyby być nieco głębsze, gdyż
bardziej dynamiczne wchodzenie w zakręty grozi ich przewróceniem lub nawet
wypadnięciem. W zamykanych schowkach zmieści się też sporo innych drobiazgów, nawet tych większych.

Co z ładunkiem?
Testowany przez nas TGE 3.130 zgodnie z danymi producenta ma ładownię
o pojemności 14,4 m3, długość przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze
wynosi 4300 mm, wysokość wnętrza to
1961 mm, szerokość – 1832 mm. Pozwala to na swobodne załadowanie do 6 europalet. Zgodnie z zapisami w dowodzie
rejestracyjnym masa własna samochodu
wynosiła 2343 kg, co dawało niezbyt dużą jak na samochód dostawczy tej wielkości ładowność 1157 kg. Przestrzeń
ładunkowa była wyłożona sklejką do wysokości dachu, na podłodze znajdowała
się sklejka z warstwą antypoślizgową.
Za ścianką działową MAN TGE w wersji furgon jawi się nam jako typowy samochód dostawczy. Ładownia o pojemności 14,4 m3 to przy tych rozmiarach
(wysokość dachu, rozstaw osi) wielkość typowa (maksymalnie może to być 18,4 m3
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w wersji z długim rozstawem osi i wysokim dachem). Ładownia jest bardzo ustawna – nadkola tylne wykonano w kształcie
prostopadłościanów. Załadunek palet do
wnętrza nie powinien stanowić problemu – między tylnymi nadkolami jest ok.
1380 mm. Uchwyty do mocowania ładunku są tam, gdzie być powinny, szerokość
między nadkolami pozwala na swobodne
wstawienie do środka europalety. Na plus
zaliczyć należy pokrycie ścian bocznych
sklejką z dwoma rzędami listew do mocowania drążków rozporowych. Drzwi
tylne otwierają się o 270°, wchodzenie
do wnętrza ułatwia niski próg oraz wygodne uchwyty umieszczone po obu stronach ładowni. Otwieranie przesuwnych
drzwi bocznych i ich ryglowanie przebiega bez problemów, mamy też jasne
oświetlenie lampami diodowymi.

Podsumowując…
MAN TGE to propozycja dla zainteresowanych samochodem dostawczym
najwyższej jakości, chciałoby się rzec –
z górnej półki. Oczywiście jest jeszcze na
tej półce kilka modeli innych marek, chociażby bliźniaczy VW Crafter, ale kupując TGE, dostajemy coś więcej. W swej
strategii marketingowej, dzięki której
MAN TGE powinien przekonać do siebie
nawet najbardziej sceptycznych, MAN
Truck & Bus zwraca szczególną uwagę
na ciężarowy rodowód pojazdu i dostępność specjalistycznych rozwiązań
spełniających różnorodne potrzeby klientów. Z pewnością jest to bardziej zauważalne, jeśli zamiast typowej wersji
furgon sięgniemy po któreś z podwozi
z zabudową specjalistyczną.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

SAMOCHODY SPECJALNE | CZERWIEC 2018 | 29

| TECHNIKA |

Dariusz Piernikarski
Renault Trucks Polska postanowiło przypomnieć,
że ma do zaoferowania nie tylko wspaniałe
ciągniki gamy T czy samochody dystrybucyjne
z gamy D, ale również pojazdy budowlane –
jej trzon stanowią samochody gamy K i C.

rezentacja gamy budowlanej Renault Trucks odbyła się w nadwiślańskiej piaskowni. Organizatorzy
doskonale się przygotowali, „zapewniając” nie tylko piękną majową pogodę, ale
również kilka interesujących 4-osiowych
samochodów budowlanych pochodzących z różnych gam (K i C) i w różnych
konfiguracjach układu napędowego.

Seria C – lekka jazda
Samochody gamy C z założenia powinny być wykorzystywane w zastosowaniach okołobudowlanych wymagających
dużej ładowności, komfortu i niskiego
zużycia paliwa, z mniejszym naciskiem
na zdolności trakcyjne. Zatem Renault C
to propozycja dla firm specjalizujących
się w transporcie materiałów budowla-

Budowlane podwozia Renault gamy K i C zostały
zaprojektowane tak, by realizować zadania, których się od nich oczekuje, w sposób pewny, niezawodny, a jednocześnie przy możliwie najniższych
kosztach eksploatacyjnych
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Czytelny wyświetlacz na tablicy
wskaźników informuje o załączeniu
trybu Off Road w zautomatyzowanej
skrzyni Optidriver i precyzyjnie
określa aktualną konfigurację napędu
i blokad mechanizmów różnicowych
w poszczególnych osiach

W Renault K 440 8x6 Heavy maksymalny
moment obrotowy 2050 Nm rozwijany
jest w zakresie od 1000 do 1400 obr/min,
co w połączeniu z manualną skrzynią biegów oraz możliwością wykorzystania 3 osi
napędzanych z blokadami mechanizmów
różnicowych i zwolnicami w osiach tylnych
tworzy układ napędowy zdolny do pokonania większości przeszkód terenowych

nych, betonu czy ładunków sypkich na
większe odległości (ciągniki z naczepami), ale w lepszych warunkach terenowych (drogi utwardzone i nieutwardzone
dobrej i średniej jakości). Dzięki takim
cechom, jak duża siła uciągu i prześwit,
są one również atrakcyjną propozycją
dla klientów z branży miejskich/komunalnych robót ziemnych.
Samochody z gamy C oferowane są
jako podwozia pod zabudowę lub ciągniki
siodłowe niemal we wszystkich konfiguracjach układu napędowego, począwszy od 4×2, a na 8×4 skończywszy – nie
ma jednak wersji z przednią osią napędzaną, rozwiązaniem jest dołączany hydrauliczny napęd osi przedniej Optitrack.
Renault C to konstrukcja zoptymalizowana pod względem masy własnej, dzięki czemu w pojazdach o konfiguracji 8×4
nośność podwozia sięga 22,8 t, zawieszenia przednie mają nośności od 7,5 t
do 9 t, w zawieszeniach tylnych montowane są resory paraboliczne o nośności
od 13 t do 26 t. Oferowane są również
zawieszenia pneumatyczne o nośności od
13 t do 21 t, istotnie podnoszące komfort jazdy.

W wywrotce C440 8×4 Optitrack – gdy teren tego wymaga – można załączyć dodatkowy
napęd przedniej osi; co ważne, samochód tak skonfigurowany może być lżejszy nawet o ok.
450 kg w porównaniu z analogicznym pojazdem 8×6

Gama K – dla prawdziwych
budowlańców
Renault K to samochód ciężarowy,
w którym główny nacisk położono na wytrzymałość konstrukcji. Cechę tę wyraźnie podkreśla wygląd zewnętrzny – stalowe zderzaki czy solidne osłony podwozia
bezbłędnie wskazują na przeznaczenie
samochodu. Samochody gamy K oferowane są w 3 odmianach (zarówno ciągniki, jak i podwozia) różniących się wytrzymałością podwozia: Medium Duty,
Heavy Duty oraz Xtrem. Maksymalna
dopuszczalna masa podwozia to aż 50 t,
dopuszczalna masa całkowita zestawu
może dochodzić do 120 t. Zawieszenia
przednie mają nośności do 9 t, w zawie-

szeniach tylnych samochodów gamy K
znajdziemy resory paraboliczne i półeliptyczne o nośności od 13 t do 32 t. Konfiguracje układu napędowego to typowe
4×2 czy 6×4 i 8×4, a do trudniejszych zastosowań przewidziano wersje 4×4, 6×6
oraz 8×6.

Renault w nadwiślańskiej scenerii
Największą popularnością wśród wieloosiowych podwozi budowlanych cieszą się samochody w konfiguracji 8×4.
Reprezentantami tej grupy na pokazach
były dwa pojazdy. Pierwszy z nich to
K480 8×4 przeznaczony do eksploatacji
na placach budów, w kopalniach czy kamieniołomach. W tej wersji pojazd ma
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podwyższone możliwości poruszania się
w trudnym terenie – zapewniają to m.in.
wzmacniana rama nośna, kąt natarcia
wynoszący 32°, 50-centymetrowy prześwit pod zbiornikiem paliwa oraz silnik
o wysokich osiągach.
W mniej wymagających zastosowaniach sprawdzają się pojazdy gamy C –
w pokazach uczestniczyła wywrotka
C440 8×4. Samochód ten został wyposażony dodatkowo w Optitrack, czyli dołączany napęd drugiej osi. Napęd Optitrack był już stosowany przez Renault
Trucks w samochodach poprzedniej generacji, m.in. w ciągnikach Premium
Lander. Jest to czasowy, dołączany napęd
osi, realizowany przez 2 silniki hydrauliczne o mocy 41 kW każdy umieszczone
w piastach kół, działający w zakresie od
0 do 25 km/h. Samochód w układzie 8×4
z osią z napędem Optitrack może być
lżejszy nawet o około 450 kg w porówna-

zautomatyzowane. Mogąc porównać możliwości obu rozwiązań, jestem zdania, że
decydującym czynnikiem są umiejętności kierowcy: mając na pokładzie skrzynię Optidriver, zawsze można przejść na
manualne sterowanie zmianą biegów…
Interesującą propozycją może być
zaprezentowana statycznie nowość: ciągnik Renault T X-Road. Samochód ten to
przykład z nowej oferty pojazdów używanych Renault Trucks. W ramach programu „Używany, prosto z fabryki” wybierane
są samochody o znanej historii serwisowej i przebiegu, a następnie zmodyfikowane w fabryce. Pojazd po swoim
„pierwszym życiu” wraca do fabryki
Bourg-en-Bresse, gdzie poddawany jest
modyfikacjom zmieniającym ciągnik do
transportu międzynarodowego w pojazd
do zastosowań budowlanych. W tylnym
moście zmieniana jest przekładnia główna, zwiększany jest o 60 mm prześwit

Optitrack, czyli dołączany napęd hydrauliczny osi przedniej
(na zdjęciu to druga
oś), działający w zakresie 0–25 km/h
znamy z samochodów
Renault poprzedniej
generacji – stosowano go np. w ciągnikach Premium Lander

Automaty w natarciu
Gdy – tak jak uczyniło to Renault
Trucks w 2013 r. – modernizuje się praktycznie w tym samym czasie całą gamę
produkowanych pojazdów, dając im nowe
kabiny, silniki, podwozia i układy jezdne,
to ma się dość dużą swobodę działania,
pozwalającą na optymalny dobór poszczególnych komponentów. Zastępując
budowlane modele Premium Lander
i Kerax samochodami serii C i K, Renault
nie tylko wprowadziło wówczas na rynek
pojazdy gotowe na spełnienie wymagań
normy Euro VI, ale – co moim zdaniem
jest bardzo istotne – zaproponowało
zautomatyzowane skrzynie biegów Optidriver jako standardowe wyposażenie
samochodów budowlanych.
Podczas jazd wywrotkami gamy C
i K na terenie kopalni po raz kolejny
przekonałem się, że sterowanie pracą
skrzyni Optidriver jest proste, wręcz intuicyjne – w trudniejszych sytuacjach
można było przejść w tryb manualny,
blokując zmiany biegów. Na podjazdach
pod wzniesienia idealnym narzędziem
okazuje się funkcja utrzymania prędkości obrotowej silnika na zadanym poziomie – samochód po prostu sam wjeż-

Nie ma wątpliwości, że to samochód budowlany przeznaczony do trudnej pracy:
agresywna stylistyka linii nadwozia, stalowe dzielone zderzaki, osłony podwozia
i siatki na reflektorach. Czy sam wygląd
może wzbudzać respekt? O tak!

niu z pojazdem 8×6. Dodatkowe korzyści
to mniejsze niż w tradycyjnym układzie
napędowym spalanie, mniejsza średnica zawracania i wysoki komfort prowadzenia. Testowane wywrotki wyposażono
w zautomatyzowane skrzynie biegów
Optidriver, w których po wyborze trybu
pracy Off Road algorytm zmiany biegów
uwzględniał zastosowania terenowe.
Do jazdy w trudnym terenie przygotowano model K430 8×6. Wywrotkę
wyposażono w 11-litrowy silnik, który
mimo nieco niższych osiągów maksymalnych radził sobie doskonale oraz w manualną skrzynię biegów o 14 przełożeniach. Wielu kierowców budowlanych
nadal uważa, że w jeździe terenowej lepiej sprawdzają się skrzynie manualne niż

(kąt natarcia wzrasta do 18°). Pojazd otrzymuje także blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi, stalowe narożniki
zderzaka, a skrzynia biegów nowe oprogramowanie zawierające tryb jazdy Off
road. Dopełnieniem całości są zmiany
w wyglądzie zewnętrznym.
Dodatkowym dopełnieniem dla samochodów gamy C oraz K prezentowanych w kopalni był pokazany po raz
pierwszy w Polsce Renault Master z układem napędowym 4×4. Samochód został
zmodyfikowany przez austriacką firmę
Oberaigner. Wyposażono go w napęd
przedniej osi bez międzyosiowego mechanizmu różnicowego (podział momentu między osie 50/50), za to otrzymał reduktor o przełożeniu 1:1.42.
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dża pod górę, a kierowca nie musi się
martwić, czy przypadkiem poprzez zbyt
„odważne” operowanie pedałem gazu,
zwiększając prędkość obrotową silnika,
nie spowoduje przełączenia biegu na
wyższy, co w połowie długości podjazdu nie zawsze jest rozsądnym rozwiązaniem. Można się również zatrzymać
w pół drogi na górę – wtedy przydaje się
funkcja pomocy podczas ruszania na
wzniesieniu.

Komfort w kabinie
Kabiny budowlanych Renault gamy
K i C mają sporo cech wspólnych z kabinami dalekobieżnej serii T. Po prostu:
są komfortowe. Ponieważ wysokość tu-
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nawet podczas pokonywania nierównej
nawierzchni. Niski poziom hałasu pozwala na prowadzenie swobodnej rozmowy.

Podsumowując

Renault K 480 8×4 – wysokie osiągi silnika (353 kW, 480 KM, 2400 Nm), skrzynia zautomatyzowana Optidriver, zwalniacz Optibrake o mocy 382 kW (520 KM), cicha i komfortowo
wyposażona kabina, zabudowa samowyładowcza renomowanego producenta – oto doskonałe narzędzie do codziennej pracy w transporcie budowlanym

nelu silnika to ok. 200 mm, wnętrze jest
bardzo przestronne. Deska rozdzielcza
ma stylistykę, która może się podobać
nawet bardziej wymagającym, a jest na
pewno ergonomiczna i zapewnia łatwy
dostęp do wszystkich głównych elementów sterujących. Na tablicy wskaźników
znajdziemy czytelny, kolorowy wyświetlacz informacyjny o przekątnej aż sied-

miu cali. Koło kierownicy jest regulowane w trzech płaszczyznach, fotel ma
zakres regulacji wzdłużnej 200 mm –
tym samym nie ma większych trudności
z przyjęciem najwygodniejszej pozycji
za kierownicą.
W trakcie jazdy od razu zauważamy,
że niski poziom drgań przenoszonych
przez kabinę zapewnia kierowcy komfort

reklama

Siadając za kierownicą budowlanego
Renault K lub C, mogliśmy się przekonać, że samochody te są godnymi następcami modelu Kerax, dziedzicząc jego
najlepsze cechy przy jednocześnie znacznie większych możliwościach wynikających z postępu technologicznego. Budowlane podwozia Renault gamy K i C
zostały zaprojektowane tak, by realizować zadania, których się od nich oczekuje, w sposób pewny, niezawodny, a jednocześnie przy możliwie najniższych
kosztach eksploatacyjnych. Myślę, że
klienci działający w branży budowlanej
będą coraz chętniej sięgać po samochody
francuskiej marki – powinna ich do tego
przekonać solidna konstrukcja, komfort
prowadzenia i pewność działania.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Jak wymienić
i naprawić sprzęgło?
Podczas wymiany i naprawy sprzęgła w samochodach ciężarowych
i autobusach należy pamiętać o kilku istotnych zasadach. Jakich?
Podajemy informacje serwisowe na ten temat.

celu przeprowadzenia prawidłowej
wymiany i naprawy sprzęgła w samochodach ciężarowych prezentujemy procedurę demontażu i montażu tarcz
sprzęgłowych o średnicy 430 mm z 6-sprężynowym tłumikiem drgań w połączeniu z dociskiem sprzęgła ciągnionym o średnicy płyty dociskowej 430 mm. Kolejne kroki przedstawione
zostały dla docisków sprzęgła samonastawnego
LuK RepSet SmartTAC.
Informacja serwisowa dotyczy tarcz sprzęgłowych: 343 0150 10, 343 0182 10, 343 0192 10,
343 0194 10, 343 0197 10, 343 0202 10,
343 0203 10, 343 0204 10, 343 0205 10,
343 0206 10, 343 0207 10, 343 0208 10,
343 0209 10, 343 0210 10, 343 0211 10,
343 0212 10, 343 0213 10, 343 0215 10,
343 0217 10, 343 0220 10, 343 0221 10,
343 0222 10, 343 0227 10, 343 0228 10,
343 0229 10, 343 0238 10.
W przypadku demontażu używanego docisku z silnika przed odkręceniem śrub montażowych należy między łeb nitu ograniczającego ruch płyty dociskowej a korpus sprzęgła założyć blokadę
transportową. W przypadku gdy warsztat nie ma
takiej blokady, należy ją wykonać z drutu o grubości 2–3 mm.
Działanie niezgodne z procedurą demontażu spowoduje maksymalne przesunięcie płyty dociskowej w kierunku koła zamachowego, co będzie

oznaczało, że podczas montażu docisku końcówki
sprężyny talerzowej wychylą się zbyt blisko tłumika
drgań tarczy sprzęgłowej. Kontakt sprężyny talerzowej z tłumikiem drgań tarczy sprzęgłowej do-
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Miejsce instalacji blokady
transportowej

Blokada
transportowa

prowadzi do uszkodzeń, które w efekcie uniemożliwią poprawne rozłączanie sprzęgła oraz spowodują problemy w jego działaniu. W przypadku
nowych docisków sprzęgła blokada transportowa
zamontowana jest fabrycznie.
Należy pamiętać, że po montażu docisku należy
zdemontować blokady transportowe. Jeżeli blokady nie zostaną zdemontowane, spowoduje to
poślizgi sprzęgła podczas użytkowania pojazdu
i uszkodzenie okładzin tarczy sprzęgłowej.
Więcej praktycznych informacji można znaleźć
na www.repxpert.pl.

Zdjęcia: © Schaeffler
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Sukcesywny rozwój
firmy Bosch
W czasie corocznej konferencji prasowej Grupa Bosch w Polsce podsumowała
wyniki prowadzonej działalności w 2017 r. Wszystkie działy firmy zanotowały
bardzo dobre wyniki na koniec minionego roku.

2017 r. Grupa Bosch w Polsce osiągnęła obroty w wysokości 5,2 mld złotych, co
oznacza 5-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2016. „Rekordowymi inwestycjami, które wpłynęły na wzrost zatrudnienia, uczciliśmy jubileusz 25-lecia
naszej działalności w Polsce, udowodniając tym samym, jak strategiczny dla
koncernu Bosch jest polski rynek” – powiedziała Krystyna Boczkowska, prezes
spółki Robert Bosch oraz reprezentantka
Grupy Bosch w Polsce podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Bosch w Polsce
Od wielu lat Polska jest strategicznym krajem dla Grupy Bosch. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat Bosch zainwestował
w Polsce prawie 1,3 mld zł (300 mld euro)
– w samym 2017 r. inwestycje wyniosły
570 mln zł. Środki te przeznaczono m.in.
na budowę i dalszy rozwój zakładów
produkcyjnych, rozbudowę centrów logistycznych i szkoleniowych, budowę nowego centralnego serwisu elektronarzędzi oraz showroomu AGD. Końca dobiegły

też budowy 3 fabryk. Były to 2 fabryki
AGD we Wrocławiu oraz fabryka siaAbrasives w Goleniowie.
W roku bieżącym Grupa Bosch nie zamierza oczywiście spoczywać na laurach,
gdyż ma w planach szereg dalszych inwestycji. Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego planuje otwarcie centrum logistycznego w Łodzi oraz budowę nowego centrum logistycznego we Wrocławiu.
Oprócz tego w 2018 r. BSH rozpocznie
budowę centrum badań i rozwoju (R&D)
w Łodzi. Planowane jest również rozpoczęcie produkcji materiałów ściernych
w zakładzie produkcyjnym siaAbrasives
w Goleniowie oraz dalszy rozwój Centrum
Kompetencyjnego IT w Warszawie.

Jeszcze lepiej
Rozwój inwestycji oraz dobre wyniki
finansowe minionego roku widoczne były we wszystkich obszarach działalności
koncertu Bosch.
Na przykład należący do dywizji Mobility Solutions dział części samochodowych odnotował w 2017 r. dwucyfrowy
wzrost obrotów, zwiększając tym samym
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Krystyna Boczkowska

,
prezes spółki Robert Bosch
oraz reprezentantka Grupy
Bosch w Polsce

W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę trzech fabryk, stworzyliśmy
własne centrum serwisowe elektronarzędzi, uruchomiliśmy produkcję
podzespołów do najnowszych zespołów mocy układu hamowania
iBooster 2. generacji. W roku 2018
chcemy utrzymać silne tempo wzrostu. W planach mamy budowę kolejnej fabryki AGD, budowę centrum
R&D, uruchomienie nowych projektów w fabryce układów hamulcowych. Dynamicznie wchodzimy na
rynek z nowymi produktami opartymi na IoT, takimi jak rozwiązania
dla Przemysłu 4.0, inteligentne domy
i inteligentne miasta.
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czycielom technicznych szkół średnich
szkolenia z zakresu nowoczesnych systemów napędowych i grzewczych.

Strategia i prognozy

swoje udziały rynkowe. Ważnym obszarem rozwoju tego działu jest też rozwijanie autoryzowanej sieci warsztatów samochodowych działającej m.in. pod markami
Bosch Car Service i AutoCrew. Obecnie
do sieci należy ponad 400 autoryzowanych warsztatów. Bardzo dynamicznie
rozwijała się też produkcja układów hamulcowych w fabryce Bosch w Mirkowie
k. Wrocławia – w ubiegłym roku sprzedaż wytworzonych w niej produktów
wzrosła o ponad 70%. Dodajmy, że wraz
z rozwojem produkcji wzrosła liczba pracowników zakładu, która w 2017 r. zwiększyła się o 15% w porównaniu z rokiem
2016. Zgodnie z przewidywaniami w roku
2018 zatrudnienie wzrośnie o kolejne
16%, co oznacza przekroczenie liczby
1000 pracowników.
Stabilny wzrost odnotował również
sektor Consumer Goods (należą do niego
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
oraz dział elektronarzędzi, który w 2017 r.
uruchomił sprzedaż produktów profesjonalnych pod marką Bosch Blue w sieciach
wielkopowierzchniowych, co spowodowało znaczny wzrost sprzedaży), Energy

and Building Technology i należący do
niej dział systemów zabezpieczeń, a także należąca do działu Industrial Technology firma Bosch Rexroth oferująca
rozwiązania zarówno dla branży automatyzacji przemysłu, jak i dla maszyn samojezdnych (Bosch Rexroth dostarcza
inteligentne i zintegrowane w sieci produkty niezbędne do wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0).

Wspiera edukację
Grupa Bosch w Polsce od lat wspiera edukację techniczną, m.in. prowadząc
programy edukacyjne dla gimnazjów
i szkół średnich. Obecnie trwa 8. edycja
Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha, której celem jest popularyzacja kierunków technicznych jako dalszej ścieżki
kształcenia. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 10 000 uczniów z Warszawy i Wrocławia. Oprócz tego działania
wspierające nowoczesną edukację techniczną prowadzą Centrum Szkoleniowe
Techniki Motoryzacyjnej Bosch oraz dział
Termotechniki, oferując uczniom i nau-

W 2018 r. Bosch zamierza kontynuować wzrost pomimo prognozowanego
na ten rok spadku koniunktury. Po rekordowym roku finansowym w 2017 r.
Grupa Bosch spodziewa się w tym roku
wzrostu w wysokości 2–3%, co jest uwarunkowane ryzkiem ekonomicznym i geopolitycznym.
Aktualnie koncern bardzo dużo uwagi poświęca integracji świata realnego
z wirtualnym, rozwojowi sztucznej inteligencji oraz nowym wizjom mobilności i zmieniającym się modelom transportu. Oprócz inteligentnej mobilności
Bosch oferuje zintegrowane rozwiązania
dla produkcji (Przemysł 4.0), inteligentnych miast (Smart City) czy dla inteligentnych domów (Smart Home). Obecnie koncern realizuje aż 170 własnych
projektów z zakresu IoT, koncentrując się
na globalnych problemach, takich jak
wzrost liczby ludności, urbanizacja i zmiany klimatyczne.
„Jak żadne inne przedsiębiorstwo na
świecie potrafimy łączyć szerokie kompetencje w zakresie integracji w internecie z bogatym i obejmującym wiele
branż know-how w zakresie produkcji.
To cecha, która wyróżnia firmę Bosch”
– powiedział dr Volkmar Denner, prezes
zarządu spółki Bosch.
Według prezesa Bosch ważnymi zadaniami stojącymi przed spółką są poprawa jakości życia ludzi i ochrona klimatu. „Motto «Technologia bliżej nas»
motywuje nas do tego, aby opracowywać
i stosować najlepsze z możliwych technologii po to, aby skuteczniej chronić
środowisko. Chcemy zapewnić ludziom
zarówno mobilność, jak i dobrą jakość
powietrza” – dodał Denner.
Aby wizja niskoemisyjnego ruchu drogowego stała się rzeczywistością, spółka
inwestuje znaczne środki w sukces rynkowy elektromobilności, ale także w dalszy rozwój technologii silników spalinowych. „Technologia Diesla ma przed
sobą przyszłość, a samochody z silnikami Diesla pozostaną kluczowym elementem mobilności także w nadchodzących
latach” – dodał prezes spółki Bosch.

Opracowała Renata Pawliszko
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Pomysł Scanii
na dystrybucję miejską:
silniki o małej pojemności
albo zasilane paliwami alternatywnymi. Dzięki niższemu poziomowi generowanego hałasu
dostawy mogą się wtedy
odbywać w nocy

Rozwiązania
dla miast

Katarzyna Wachowiak

Scania konsekwentnie wprowadza pojazdy nowej
generacji. Jako pierwsze, w 2016 r., pojawiły się
ciągniki długodystansowe, następnie samochody
dla branży budowlanej. W maju br. swoją premierę
miały ciężarówki miejskie – przede wszystkim
dystrybucyjne, a także skierowane do branży
komunalnej i ratownictwa.
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iejskie ciężarówki przyszłości
są oszczędne z silnikami o małej pojemności skokowej lub
zasilane paliwami alternatywnymi. Mają
sprostać wyzwaniom stawianym przez
transport miejski, takim jak praca na
krótkich dystansach, w zagęszczonym
ruchu ulicznym, niski poziom emitowanego hałasu i poszanowanie dla środowiska. A wszystko to przy jednoczesnym utrzymaniu zyskowności – tak
mówili przedstawiciele Scanii podczas
prezentacji nowej gamy pojazdów. „Podjęliśmy strategiczną decyzję o włączeniu
do oferty nowych usług oraz wszechstronnych produktów, w tym zarówno
kabin, jak i silników” – zaznaczał Henrik Eng, dyrektor produktu w segmencie miejskim Scania Trucks. Perspektywy rozwoju tego segmentu są ogromne,
bo już za parę lat większość populacji
świata będzie mieszkać w miastach.
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Najmniejszy silnik w gamie
Wśród propozycji nowych rozwiązań
znalazły się 9- i 13-litrowe silniki zasilane gazem ziemnym oraz 13-litrowy
silnik na bioetanol, wszystkie o osiągach
bardzo zbliżonych do swoich dieslowskich odpowiedników. Jednak najważniejszą nowością były 7-litrowe silniki
wysokoprężne DC07 o mocach 220, 250
i 280 KM (162, 184, 206 kW). Inżynierowie Scanii zbudowali je na bazie znanego
6-cylindrowego silnika Cummins, sprawdzonego w setkach tysięcy wcześniejszych pojazdów, nie tylko marki Scania.
„Baza wyjściowa była doskonała.
Przekształciliśmy ją we wzorowy pod
każdym względem silnik. Jest cichy, ma
wysoki moment obrotowy przy niskich
prędkościach obrotowych i jest bardzo
ekonomiczny. Osiągnęliśmy znacznie
więcej niż pierwotnie zakładaliśmy” –
mówi Anna Wingren z działu badawczo-rozwojowego Scanii.
W zależności od wersji maksymalny
moment obrotowy silnika DC07 wynosi
1000, 1100 oraz 1200 Nm. Scania dodała do konstrukcji Cumminsa również

Najnowsza jednostka napędowa Scanii, 7-litrowy silnik opracowany na bazie
znanego 6-cylindrowego
silnika Cummins, ma wysoki moment obrotowy
przy niskich prędkościach
obrotowych, jest cichy
i ekonomiczny

takie udoskonalone rozwiązania jak nowa
turbosprężarka o stałej geometrii i wydech z układem SCR, który pozwolił zrezygnować z recyrkulacji spalin. 7-litrowy
silnik jest o 360 kg lżejszy od 9-litrowego
DC09, co przy zachowaniu innych parametrów oznacza zwiększenie ładowności
pojazdu i zmniejszenie spalania (o ok.
10%). Może napędzać samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 t.
„W ramach różnych rodzin silników
można zdecydować, czy wraz z mocą
280 KM będzie występował maksymalny
moment obrotowy 1200 czy 1400 Nm.
Jeśli użytkownik zwraca uwagę na niską
masę własną pojazdu, może wybrać
DC07” – mówi Henrik Eng, dodając:
„Porównania z DC09 są trafne. Jeśli
trzyosiowy samochód będzie regularnie
obciążany do maksimum, większy silnik

z typową dla siebie charakterystyką będzie zapewne stanowił odpowiedni wybór. Jeśli jednak myślimy o pojeździe
dystrybucyjnym, którego wyjściowa masa
brutto wynosi 18 t i w miarę kolejnych
dostaw będzie stopniowo zmniejszać się
do 12 czy 10 t, zrezygnowanie z silnika
o bardzo wysokich osiągach jest zdecydowanie dobrym pomysłem”.
Docelowi nabywcy grupy najmniejszych silników to klienci działający w dystrybucji, przy zbiórce odpadów czy przy
pracach porządkowych.

Perełka w ofercie
Druga istotna nowość wśród miejskich rozwiązań Scanii to niskopodłogowa kabina z oznaczeniem L. Do tej pory
kojarzona głównie ze śmieciarkami, ma

Można dyskutować o urodzie
kabin z serii L,
trudno natomiast kwestionować ich funkcjonalność
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stać się standardowym wyposażeniem
pojazdów wszelkiego typu od dystrybucyjnych po budowlane. Henrik Eng nazwał ją „perełką w ofercie”, argumentując: „Kilka lat temu wiele osób byłoby
zaskoczonych widokiem niskowejściowej kabiny w wywrotce. Wkrótce będzie to codzienność w niektórych dużych
miastach. Ustępstwa na rzecz wielkości
prześwitu i kąta natarcia tracą znaczenie wobec zalet rozwiązań, dzięki którym
kierowcy znajdują się bliżej otaczających
ich obiektów. Pojazd niższy od typowych
samochodów ciężarowych, o delikatniejszych liniach jest w mieście szczególnie
pożądany. Nie chodzi tylko o wygląd,
ale także o miejsce kierowcy znajdujące
się na tyle nisko, że może on nawiązać
kontakt wzrokowy z innymi uczestnikami ruchu”.
Chodzi tu przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa. Nisko położone kabiny L mają udoskonaloną widoczność.

Obudowane są ze wszystkich stron lusterkami, a wśród opcji są kamery nie
tylko ułatwiające cofanie, ale też dające
obraz ze wszystkich stron pojazdu oraz
Scania City Safe Window – przeszklenie
w drzwiach pasażera. Ułatwia ono kierowcy dostrzeżenie rowerzystów i pieszych,
którzy pojawią się nieoczekiwanie z boku
pojazdu.

Z przyklękiem
Wsiadanie i wysiadanie ułatwia funkcja automatycznego obniżenia stopnia,
tzw. przyklęku – aby dostać się do kabiny z poziomu jezdni, wystarczy pokonać jeden stopień. Przyklęk uruchamia
się automatycznie po zaciągnięciu hamulca ręcznego, całkowita wysokość zawieszenia obniża się wówczas o 10 cm
i podłoga znajduje się na wysokości
80 cm. W pojazdach zamówionych bez
funkcji przyklęku stosowane są dwa stop-

nie, a podłoga znajduje się na wysokości
93 cm. Łatwe jest również przechodzenie w poprzek kabiny (tunel silnika jest
stosunkowo niewielki), żeby np. bezpiecznie wysiąść od strony chodnika.
Podczas testów zorganizowanych dla
dziennikarzy na torze testowym Scanii
w Södertälje można było się przekonać,
że kabiny L są rzeczywiście zaprojektowane tak, by kierowca czuł się w nich jak
najwygodniej i dotyczy to wszystkich
szczegółów: szerokości i wysokości stopni, funkcjonalności pulpitu, fotela, przestrzeni na głowę i nogi, obszerności wnętrza i dostępności różnych schowków.
Kabiny L mają 2 m długości i są dostępne z trzema wariantami dachu: niskim, standardowym i wysokim. Prześwit
z przodu wynosi około 24 cm. Zadowolone będą również firmy zabudowujące:
nadwozie może zaczynać się 42 cm za
przednią osią.
Minusem jest ograniczona oferta silników, bo kabinę L można zamówić tylko
z silnikiem 9-litrowym, w trzech wariantach mocy od 280 do 360 KM (206
do 265 kW), na razie w wersji na olej napędowy, a wkrótce na gaz.

DC07 tylko z kabinami P
W kabinie ratowniczej można przewozić 6 osób.
Bardzo wygodne
są uchwyty przy
wejściach
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Opisywane wcześniej silniki 7-litrowe są dostępne tylko z kabinami typu P.
Kompaktowe wymiary silnika sprawiły,
że tunel można obniżyć o 95 mm. Dzięki
temu w kabinie jest więcej przestrzeni
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i łatwiej przez nią przechodzić w poprzek. Niższy tunel pozwala też umieścić
w kabinie P tyle samo schowków, co
w kabinie G. Pojawiły się również nowe
opcje leżanek i schowków z tyłu.

Nowa brygadówka
Wśród wariantów kabin w serii P ważne miejsce zajmuje nowa kabina załogowa CrewCab, prezentowana w Södertälje z zabudową polskiej firmy WISS.
W kabinie zmieści się do 8 osób, do
wyboru są dwa warianty długości. Drugi
rząd siedzeń można dowolnie wyposażyć, m.in. w osobną klimatyzację manualną lub automatyczną funkcjonującą
w ramach typowego układu oraz w ogrzewanie. Siedzenia z tyłu montuje się jako
indywidualne fotele lub szeroką ławkę
z kilkoma typami rozlokowania pasów do
wyboru, uwzględniającymi bezpieczeństwo osób noszących na sobie sprzęt ratowniczy. Ratowników chronią też kurtyny powietrzne.
Kolejna zmiana dotyczy stopnia prowadzącego do wnętrza kabiny – w zasięgu ręki umieszczono kilka dobrze wi-

Okienko w drzwiach pasażera pozwala zauważyć pieszych i rowerzystów, którzy
mogą pojawić się nieoczekiwanie z boku
pojazdu. Jego montaż wiąże się z ograniczeniem możliwości opuszczania szyby
w drzwiach. Nie jest to jednak poważna
niedogodność, bo gdy kierowca chce przekazać dokumenty czy przepustkę, najczęściej używa okna po swojej stronie

docznych uchwytów pomocnych przy
wsiadaniu. Wśród opcji jest też dodatkowe dolne okno w drzwiach – Scania
City Safe Window.
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Prenumerata roczna
(obejmująca 10 kolejnych numerów,
w tym nr 1–2 i 7–8 łączone)

Prenumerata półroczna
(obejmująca 5 kolejnych numerów,
w tym nr 1–2 i 7–8 łączone)
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Za kabiną znajduje się wysoko umieszczony wlot powietrza oraz liczne typy
przystawek odbioru mocy. Rama ma
wiele wytrzymałych punktów mocowania, a górny rząd otworów może być wykorzystany przez firmę zabudowującą.
CrewCab jest w pełni zintegrowana
z systemem modułowym Scanii i można
ją wyposażyć tak samo jak inne kabiny
serii P, niezależnie od tego, czy klient wybierze wariant CP28, czy CP31. Dłuższa
wersja kabiny jest dostępna z dwiema
wysokościami dachu: niskim (który wybiera większość klientów) lub standardowym. Niezależnie od wariantu długości
kabina wydłużana jest za zakończeniem
przedniej części.
Do CrewCab pasują wszystkie wersje
silników DC09 i DC13, łączone z automatyczną skrzynią Allison lub zautomatyzowanymi skrzyniami wyposażonymi
w Scania Opticruise. Z kabiną CrewCab
można również łączyć także bardziej skomplikowane warianty podwozi z elektrycznie sterowaną osią wleczoną (6×2*4).

Zdjęcia: © Scania
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Dariusz Piernikarski

Grupa Wielton na fali
22 maja w siedzibie firmy w Wieluniu zarząd Grupy Wielton zorganizował
konferencję prasową, na której podsumowano wyniki finansowe uzyskane
po pierwszym kwartale br. Spotkanie to było również doskonałą okazją, aby
zaprezentować przygotowywaną do ostatecznego uruchomienia linię
do antykorozyjnego zabezpieczania metodą kataforezy (KTL).

ielomarkowa Grupa Wielton,
w której skład wchodzą takie podmioty, jak Wielton SA,
Wielton Agro, Fruehauf, Langendorf,
Viberti oraz Cardi, znajduje się w dalszym ciągu na fali wznoszącej, czego potwierdzeniem są bardzo korzystne wy-

niki finansowe uzyskane po pierwszym
kwartale br. – piszemy o tym obszerniej
w dalszej części artykułu.
Rozwój Grupy Wielton w zakresie
dywersyfikacji portfela produktowego
i ekspansji na kolejnych rynkach eksportowych wymusza jednak konieczność
inwestowania w nowoczesne procesy
technologiczne, obejmującego automatyzację i robotyzację. Firma realizuje
ambitny program inwestycyjny, którego
celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych oraz portfolio produktowego.
Jedną z najnowszych inwestycji, która

znajduje się obecnie w fazie testów, jest
zautomatyzowana linia lakiernicza do
antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy (KTL)
oraz lakiernia. W kolejnych miesiącach
br. planowane jest oddanie do użytku
dwóch linii do spawania belek głównych
ram naczep, a także linii mającej usprawnić transport dolny i górny dla pneumatyki oraz montaż osi podwozia.
Trwają również prace nad projektem
uruchomienia produkcji chłodni – jego
zakończenie planuje się w 2019 r. Planowany koszt inwestycji to 20 mln zł,

Mariusz Golec,
prezes zarządu Wielton SA

Nasze wyniki jednoznacznie potwierdzają, że zarówno na poziomie finansowym, jak i wolumenu sprzedaży Grupa Wielton znajduje się w bardzo dobrej kondycji, konsekwentnie realizując przyjętą strategię rozwoju i w pełni wykorzystując swój potencjał. Warto zauważyć,
że pierwszy kwartał bieżącego roku po raz kolejny okazał się dla nas czasem rekordów.
Osiągnięty zysk netto przyniósł historyczną wartość kwartalną, a poziom przychodów Grupy
był o blisko jedną trzecią wyższy niż przed rokiem. Bez wątpienia jest to efekt sprzyjającej
koniunktury, która w naszej ocenie powinna utrzymać się w najbliższym czasie na większości
rynków. Zamierzamy wykorzystać dobrą sytuację makroekonomiczną, dlatego inwestujemy
w moce produkcyjne i rozwijamy nasze know-how, wdrażając nowe technologie.
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z czego 44% zostanie dofinansowane dzięki umowie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowywany
jest również projekt związany z produkcją zabudów samochodów używanych
w segmencie KEP (przesyłki kurierskie,
ekspresowe i paczkowe).

Grupa Wielton po pierwszym
kwartale
Przychody Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2018 r. były wyższe o ponad 20% w porównaniu z przychodami
w roku ubiegłym i wyniosły 479,9 mln zł.
Zysk netto osiągnął rekordowy poziom
20,2 mln zł (mając na uwadze pierwszy
kwartał). Skonsolidowany wynik EBITDA
na koniec okresu był o 5 mln zł wyższy niż
przed rokiem i sięgnął 33,3 mln zł przy
rentowności 6,9%.
Wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – skonsolidowana sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti, Fruehauf, a także spółki
Langendorf w pierwszym kwartale 2018 r.
to 4386 naczep i przyczep, jest to wzrost

o 20,2% w ujęciu r/r. Sprzedaż zagraniczna w omawianym okresie stanowiła 68,5%
– zagranicznym klientom przekazano 3005
pojazdów, jest to o 22,8% więcej r/r. Pomimo nieznacznej korekty w sprzedaży
we Francji i Włoszech Grupa po pierwszym kwartale 2018 r. pozostała liderem
na rynku francuskim, a w przypadku
rynku włoskiego utrzymała dotychczasową pozycję. Istotne wzrosty były widoczne na rynku rosyjskim, gdzie dobra
koniunktura przełożyła się na zwiększoną sprzedaż wszystkich produktów –
było to 458 sztuk (wzrost o 36,3% r/r).
Znacznie wzrosła również sprzedaż na
rynku niemieckim realizowana przez
Wielton GmbH i Langendorf – 348 pojazdów to ponad dziesięciokrotnie lepszy wynik niż przed rokiem. W Polsce
w pierwszym kwartale br. sprzedano
1381 pojazdów (z uwzględnieniem produktów Agro) – było to o 14,9% więcej
w porównaniu z analogicznym okresem
w roku ubiegłym.
Analizując strukturę sprzedaży Grupy
Wielton w omawianym okresie, należy
odnotować, że 34% przekazanych pojazdów stanowiły naczepy kurtynowe, 21%
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naczepy samowyładowcze, 12% furgonowe, 10% to zestawy kubaturowe (zabudowa samochodu ciężarowego + przyczepa
centralnoosiowa), 6% naczepy podkontenerowe, 5% zabudowy wywrotki. Pozostałe 12% to przyczepy – w tym przeznaczone dla rolnictwa oraz tzw. Inloadery,
czyli produkowane przez Langendorf specjalistyczne naczepy do transportu prefabrykatów betonowych i tafli szklanych.

Zautomatyzowana linia lakiernicza
Przeniesiona z Włoch i mocno zmodernizowana zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą kataforezy
(KTL) oraz 2 linie lakiernicze znajdują się
na etapie końcowego montażu mechanicznego maszyn i urządzeń. Testowane
są zaimplementowane nowe technologie. Mimo kilkumiesięcznego opóźnienia w harmonogramie nowa linia technologiczna jest w przededniu odbiorów
końcowych.
W nowym zakładzie znajduje się również śrutownia turbinowa, w której powierzchnie ram są mechanicznie przygo-

© Wielton
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Najnowszy produkt
w ofercie Wielton SA
– zmodernizowana naczepa kurtynowa M4

W nowo uruchomionym przez Wielton zakładzie w Wieluniu w zautomatyzowanym procesie kataforetycznego
nanoszenia antykorozyjnej powłoki ochronnej (linia KTL)
zabezpieczane ramy kolejno przechodzą przez 11 gigantycznych wanien o rozmiarach 16×4×2 m

towywane do procesu KTL. Gruntownie
oczyszczone trafiają na linię kataforetycznego nanoszenia podkładowej antykorozyjnej warstwy ochronnej. Linię KTL
tworzy 11 wanien o wymiarach 16×4×2 m.
Poszczególne etapy zautomatyzowanego
procesu kataforetycznego nanoszenia
antykorozyjnej powłoki ochronnej są następujące:
• dwukrotne odtłuszczanie,
• płukanie w wodzie bieżącej,
• aktywacja (prekrystalizacja z udziałem ortofosforanu cynku),
• fosforanowanie cynkowe (główna
krystalizacja ortofosforanu cynku),
• płukanie w wodzie bieżącej,
• dwukrotne płukanie w wodzie zdemineralizowanej,
• kataforetyczne nanoszenie powłoki
ochronnej,
• dwukrotna ultrafiltracja (z udziałem
rozpuszczalników usuwających resztki powłoki lakierniczej).

Następnie ramy trafiają do suszenia
piecowego, a stamtąd do lakierni, gdzie
roboty nakładają zewnętrzną powłokę lakierniczą. Ramy będą oferowane w 6 podstawowych kolorach. Maksymalna wydajność linii KTL to 75 ram na dobę, obecnie
w fazie testowej jest to 18 ram na dobę.
Ze względu na ograniczenia wydajności
na razie na linii KTL nie będą produkowane ramy przeznaczone dla Fruehauf.
Obok linii KTL działa niewielkie centrum badawcze – laboratorium KTL,
w którym na bieżąco dokonywana jest
ocena przebiegu i jakości procesu zabezpieczania antykorozyjnego. Ciekawym
elementem wyposażenia laboratorium
jest komora solna. W niej sprawdzana
jest odporność nakładanych powłok na
działanie agresywnego środowiska. Typowo w branży przeprowadzany jest test
540-godzinny (tyle czasu elementy przebywają w komorze), co odpowiada gwarancji na 5 lat, w laboratorium przepro-
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wadzane są testy 700-godzinne, a ich celem jest pozytywna weryfikacja powłok
w teście 1000-godzinnym. Wielton będzie oferować 5-letnią gwarancję na
powłokę.
Po polakierowaniu ramy trafiają na
niedawno uruchomioną linię montażu
zabudów z systemem łańcuchowym do
przemieszczania naczep. Tam na ramach
(początkowo są one w pozycji odwróconej) montowane są poszczególne komponenty, takie jak np. wiązki elektryczne
i przewody pneumatyczne, osie, zbiorniki powietrza, podłogi itp. Na linii montażu zabudów może znajdować się jednocześnie 7 naczep. Zmontowanie całej
naczepy trwa 50 min, równolegle prowadzony jest podmontaż niektórych podzespołów. Prawidłowe zaopatrzenie linii
montażowej w komponenty zapewnia
elektroniczny system wspomagania dystrybucji Metalcom – Kanban, przy każdym ze stanowisk znajdują się regały,
w których umieszczane są pojemniki ze
wszystkimi niezbędnymi na danym etapie częściami.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Targi Autostrada za nami
W dniach 8–10 maja ponad 10 tys. osób odwiedziło Kielce, by wziąć udział
w Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska,
a także ekspozycjach wystawowych Maszbud oraz Rotra.

© Targi Kielce

© Targi Kielce

rzedstawiciele firm z branży budownictwa drogowego w halach
ekspozycyjnych prezentowali m.in.
najnowsze pojazdy i maszyny budowlane, samochody dostarczające kruszywa
na budowę czy konstrukcje wzmacniające. Organizatorzy targów podali, że w tym
roku swoje produkty zaprezentowało 418
firm na powierzchni wystawowej zajmującej 30 tys. m2.
Łącznie na targach pojawili się wystawcy z 17 krajów, takich jak Austria,
Białoruś, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwecja,
Słowacja, Szwajcaria, Wielka Brytania
oraz Włochy.
Scania Polska zaprezentowała na targach pojazdy budowlane
Scania XT oraz ciągnik siodłowy przeznaczony do transportu
ładunków ponadnormatywnych o technicznej dopuszczalnej
masie całkowitej 78 t. „W tym roku goście stoiska Scania
będą mieli wyjątkową okazję, aby obejrzeć wywrotkę oraz
betonomieszarkę nowej generacji w konfiguracji osi 8×4.
Specyfikacja podwozia w kabinie P i lekkiej wersji zabudowy
stanowi idealny kompromis pomiędzy wytrzymałością a optymalną ładownością pojazdu. Zaprezentowaliśmy również
ciągnik w konfiguracji 6x4 przeznaczony do transportu ładunków ponadnormatywnych. Pojazd ten ma największą
dostępną na rynku kabinę S i został wyposażony w silnik V8
o mocy 650 KM w technologii SCR” – powiedział Błażej
Bąder, specjalista ds. sprzedaży Scania Polska.
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Firma KH-kipper zaprezentowała na swoim stoisku szeroką gamę
zabudów budowlanych na podwoziach różnych producentów.
Zwiedzający mogli zobaczyć np. wywrotki budowlane i kopalniane: tylnozsypową W1U na podwoziu Mercedes-Benz 8×8, trójstronną W3H na podwoziu Iveco 6×4, tylnozsypową W1U na Renault 8×4, tylnozsypową W1MV na Volvo 8×4 (zaraz po targach
pojazd trafił do jednej z podkieleckich kopalń), trójstronną W3H
na podwoziu MAN-a 8×6, tylnozsypową W1U na DAF-ie 8×4,
a także tylnozsypową W1U na podwoziu Scania 8×4.
Warto też dodać, że w czasie targów na specjalnie przygotowanym terenie testowym można było obejrzeć pojazdy budowlane
w akcji i sprawdzić ich funkcjonalność w naturalnych warunkach.
Wspomniane pokazy dynamiczne zorganizowały firmy KH-kipper
i Sunward. W czasie trzech dni wzięły w nich udział wywrotka
kopalniana W1MV KH-kipper na podwoziu Scania XT 8×4, zabudowa trójstronna W3H na Iveco 6×4, naczepa bezramowa 3-osiowa W1U z ciągnikiem Iveco, naczepa bezramowa 2-osiowa W1U
z ciągnikiem Volvo, a także 9-tonowa i 15-tonowa koparka chińskiej marki Sunward.

© Kamaz
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W tegorocznych targach Autostrada-Polska
udział wzięła też firma Kamaz wraz ze swoim oficjalnym dystrybutorem w Afryce – firmą Bell
Equipment. Ten rosyjski producent samochodów ciężarowych zaprezentował 3 modele pojazdów przeznaczone dla segmentu budowlanego. Były to: wywrotki Kamaz 65115 i Kamaz
43118 oraz podwozie Kamaz 65111. Wymienione
modele są montowane w fabryce Autobagi na
Litwie i spełniają normy emisji spalin Euro VI.
Firma Kamaz oczekuje, że zaprezentowane na
targach pojazdy wzbudzą zainteresowanie polskich klientów z dwóch powodów. Po pierwsze,
pojazdy te sprawdziły się w budownictwie drogowym, a po drugie, są tańsze niż ich zagraniczne
odpowiedniki i przez to bardziej konkurencyjne
na rynku europejskim.
Po długiej przerwie Kamaz powrócił na polski rynek samochodów ciężarowych po podpisaniu
umowy z litewską firmą Autobagi w 2013 r.
Warto zauważyć, że pierwszych osiem „litewskich” pojazdów Kamaz zostało zakupionych
przez klientów z Polski. Od 2016 r. Autobagi
montuje ciężarówki wyposażone w silniki Cummins, które spełniają normę Euro VI. Obecnie dla
europejskich konsumentów dostępnych jest
sześć modeli Kamaz z niezbędnymi certyfikatami
Unii Europejskiej.

© Timex

| BIZNES |

Wśród nich znaleźli się tacy producenci, jak KH-kipper, Scania, DAF, Iveco,
Lotos czy Liugong Dressta Machinery.
Oprócz dużych pojazdów i maszyn budowlanych zwiedzający mogli też pooglądać sprzęt, który na co dzień drogowcy używają do przeprowadzania drobnych
prac remontowych. Były to np. młoty elektryczne, minirozrabiarki do asfaltu czy
minikoparki.

Budownictwo pod lupą
Tradycyjnie w czasie targowych dni
zwiedzający mogli wziąć udział w wielu
panelach dyskusyjnych i konferencjach
tematycznych. Do najważniejszych z nich
należała debata „Polska droga do dobrobytu” z udziałem wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Marka Chodkiewicza, zorganizowana
przez tygodnik „Wprost”. Podczas konferencji dyskutowano na temat polskich
dróg oraz funduszy przeznaczanych na
remonty i renowację szos.

© Targi Kielce

Na targach Autostrada-Polska swoje
produkty zaprezentowała również firma Timex, generalny importer pojazdów Kässbohrer. Zwiedzający mogli
obejrzeć dwa nowe pojazdy. Pierwszym z nich była naczepa wywrotka
K.SKS o pojemności 24 m3, zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach, takich jak przewóz kruszyw lub
innych ciężkich materiałów, np. gruzu.
Drugim prezentowanym pojazdem była
naczepa silos do przewozu cementu
K.SLL 35. Jednorazowo może ona przewieźć 35 m3 ładunku.

60-tonowa Tatra z 5-osiowym podwoziem ze skrętnymi kołami ostatniej i dwóch przednich osi, wyposażona w typowo kopalnianą zabudowę
samowyładowczą

Na targach nie zabrakło też konferencji specjalistycznych, takich jak „Infrastruktura drogowo-kolejowa. Przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość”, „Nowoczesna
diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych”, „Bezpieczeństwo techniczne
maszyn budowlanych i pojazdów”, podczas których zainteresowani mogli pogłębić swoją wiedzę na dany temat i nawiązać nowe kontakty biznesowe.
Odbyły się również pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego. Operatorzy maszyn mogli wziąć udział w kon-

kursie operatorów maszyn budowlanych
Big Bau Master. Przyszli, ale także pracujący już operatorzy mogli sprawdzić swoje umiejętności w specjalnych symulatorach maszyn budowlanych. Pod okiem
instruktorów z Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego nawet niedoświadczone osoby mogły się
przekonać, jak to jest być operatorem
koparki.

Opracowała Renata Pawliszko
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Integruje dwa światy
Moduł CA-Link firmy proALPHA przynosi oszczędności, usprawnia pracę, a także
zapewnia płynną wymianę informacji między pracownikami. To tylko niektóre zalety
tego programu integrującego prawie wszystkie dostępne wersje CAD z dostarczanym
przez proALPHA systemem ERP.

A-Link świetnie sprawdzi się m.in. w firmach zajmujących się szeroko rozumianą
produkcją. Jest on bowiem łącznikiem
między światem konstruktorów, projektujących
nowe produkty (korzystających w swojej pracy
z programu CAD) oraz pracowników innych działów odpowiadających m.in. za kontakty z klientami i zamówienia, którzy informacje na ten temat
zapisują w systemie ERP.
W praktyce oznacza to, że projektant za pomocą
jednego kliknięcia zyskuje dostęp do informacji
zawartych w ERP z poziomu używanego przez
siebie programu CAD. Dzięki temu znaleźć może
wszystkie niezbędne dane na temat poszczególnych produktów, takich jak ich numery, wymiary,
dostępność, terminy dostaw oraz ceny zakupu.
CA-Link umożliwia również przepływ informacji
w drugą stronę. Dzięki zastosowaniu zintegrowanej przeglądarki projektanci mogą się podzielić swoim projektem CAD 3D ze współpracownikami i partnerami biznesowymi. W przeglądarce
użytkownicy mogą szybko przełączać się między widokiem struktury produktu i widokiem 3D.
Dostęp do uproszczonych, trójwymiarowych wizualizacji ułatwia pracę w wielu działach przedsiębiorstwa.

Efektywnie i oszczędnie
Oprócz lepszej komunikacji i bardziej efektywnej
pracy CA-Link przyczynia się również do redukcji
kosztów firmy. Usprawnienia w zakresie pracy

Moduł CA-Link to mniejsze koszty prowadzonej działalności
można już wprowadzić na samym jej początku. Na
przykład, projektant wybierając konkretny produkt, zyskuje zarówno dostęp do jego danych
technicznych, jak i innych informacji dotyczących
przedsiębiorstwa, takich jak istniejące zapasy magazynowe i ich zużycie czy czas ponownego nabycia. Mając do dyspozycji te informacje, może
on je wykorzystać w swojej pracy już na samym
początku.
Dzięki dostępnym funkcjonalnościom możliwe jest
także „przejęcie” przez ERP zadań systemu PDM
(zarządzanie danymi produktu). ERP może bowiem
gromadzić i przesyłać dane na temat produktu
wygenerowane podczas procesu projektowania.
W ERP tzw. teczki produktów odzwierciedlają
całkowity cykl życia danego produktu. Korzystając z nich, można prześledzić, z jakimi zmianami
i rysunkami, strukturami produktów i procesami
produkcji wygenerowane zostało zlecenie. Zawierają też informacje np. o częściach zamiennych
wykorzystanych przez dział serwisu do różnych
napraw.
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Podsumowanie korzyści
Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie systemu
CA-Link przynosi firmie korzyści. Do najważniejszych zalet oprogramowania zalicza się:
• ograniczenie kosztów firmy dzięki wyeliminowaniu systemu PDM i konieczności opracowania odpowiedniego interfejsu (brak kosztów utrzymania interfejsu),
• wzrost efektywności pracy i oszczędność czasu
poprzez zmniejszenie liczby tych samych zapytań dotyczących tego samego produktu,
• ograniczenie błędów dzięki zredukowaniu pracy przy przepisywaniu danych poprzez automatyczne tworzenie BOM na podstawie struktury konstrukcyjnej,
• przejrzystość procesów (od zakupów, przez
produkcję, sprzedaż, aż po serwis),
• efektywny przepływ informacji.

Rysunek: © proALPHA Polska
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MAX600 – nowość w rodzinie
pojazdów MAX Trailer
© Faymonville

MAX Trailer rozszerza swoją ofertę produktową, wprowadzając na rynek
niskopodwoziowe przyczepy z obrotnicą z rodziny MAX600.

lasyczna przyczepa z obrotnicą MAX600
to produkt przeznaczony dla klientów działających w sektorze budowlanym i komunalnym. Nowy pojazd jest idealny do przewożenia koparek, maszyn budowlanych i innych
maszyn roboczych wykorzystywanych w szeroko
rozumianym sektorze robót budowlanych. Przyczepa MAX600 oferowana jest w wersjach 3- oraz
4-osiowych, z pojedynczymi lub podwójnymi rampami najazdowymi pozwalającymi na szybki i łatwy
załadunek. Przyczepy MAX600 zaprojektowano tak,
aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i żywotność, sprzyja temu skuteczne i trwałe zabezpieczenie antykorozyjne.
„MAX600 ze swoim całkowicie płaskim pokładem ładunkowym jest szczególnie wytrzymała
i idealna do transportu koparek, maszyn budowlanych i innego sprzętu. To wszechstronna i niezawodna przyczepa do każdego zastosowania” – powiedział Mario Faymonville, menedżer produktu.
Seryjnie montowane zawieszenie pneumatyczne
zapewnia idealną charakterystykę jazdy. Optymalne zabezpieczenie przewożonego ładunku jest możliwe dzięki obecności wielu punktów mocowania.
Przyczepa MAX600 to kolejny pojazd w szerokiej
ofercie MAX Trailer. Firmy transportowe potrzebują pojazdów konstruowanych z myślą o codziennej intensywnej eksploatacji, a jednocześnie prostych w obsłudze. Klienci już dawno przekonali
się o zaletach systemu modułowego stosowanego w naczepach i przyczepach marki MAX
Trailer. Maksymalna jakość procesu produkcji i odpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych zapewniają pojazdom MAX Trailer optymalny stosunek jakości do ceny.

Modularna struktura konstrukcji pojazdów MAX
Trailer daje w rezultacie duży udział wspólnych
komponentów. Podnosi to jakość konstrukcji i przynosi korzyści użytkownikom w obszarach związanych z zamawianiem części zamiennych i komponentów podlegających normalnemu zużyciu
eksploatacyjnemu. Mogą liczyć na maksymalną wymienność części i zmniejszają koszty zakupów. Każdy z tych komponentów został opracowany tak, aby niezależnie od tego, w jakim modelu
zostanie wykorzystany, gwarantować maksymalne osiągi i trwałość każdego pojazdu.
Przypomnijmy, że marka MAX Trailer została założona przez Grupę Faymonville w 2012 r. i szybko
zdobyła uznanie klientów. Dowodem może być
chociażby to, że tylko w 2017 r. sprzedano ponad
1000 pojazdów. Rozwój produktów marki MAX
Trailer wynika z ambitnego dążenia do realizacji
oczekiwań klientów – międzynarodową sieć przedstawicieli handlowych marki tworzy już obecnie
40 partnerów. Obecnie pojazdy marki MAX Trailer zgrupowane są w 6 różnych rodzinach:

• MAX100: naczepy niskopodwoziowe o liczbie
osi od 2 do 6, z osiami samoskrętnymi lub ze
skrętem wymuszonym, także w wersjach z pojedynczym lub podwójnym wysuwem,
• MAX200: naczepy platformowe o 3 lub 4 osiach,
dostępne w wersjach z wysuwem teleskopowym, z osiami samoskrętnymi lub ze skrętem
wymuszonym,
• MAX300: przyczepy centralnoosiowe o 2 lub
3 osiach z tylnymi najazdami,
• MAX410: przyczepa platformowa o liczbie osi
od 3 do 5 ze skrętem wymuszonym, przeznaczona szczególnie do przewożenia elementów
żurawi i ich przeciwciężarów,
• MAX510: 2-osiowa naczepa z obniżonym pokładem, odpinaną łabędzią szyją i rozciąganym
pokładem,
• MAX600: przyczepa z obrotnicą o 3 lub 4 osiach,
przeznaczona do zastosowania w sektorze budowlanym i komunalnym.
Opracował Dariusz Piernikarski
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Spotkanie
Ponadnormatywnych
Katarzyna Biskupska

14 czerwca br. odbyło się Walne
Zgromadzenie Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracodawców Transportu
Nienormatywnego OSPTN. Podczas spotkania
podsumowano działalność stowarzyszenia
w 2017 r. oraz poruszono bieżące problemy
polskich firm tego sektora.
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spotkaniu w hotelu Lamberton w Ołtarzewie udział wzięli członkowie stowarzyszenia,
czyli właściciele firm transportowych,
pracownicy, spedytorzy, a także firmy
oferujące specjalistyczny sprzęt lub usługi dla transportu ciężkiego – łącznie zebrało się ok. 100 osób. Większość uczestników aktywnie angażuje się w sprawy
i problemy tego sektora transportu.

© Iuridica
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Na początku członkowie OSPTN podsumowali działania stowarzyszenia w roku 2017 – przypomnijmy, że m.in. Polska była gospodarzem ESTA Meeting
Kraków 2017, czyli spotkania europejskich stowarzyszeń i największych firm
ponadnormatywnych zrzeszonych w ESTA
(European Association for Abnormal
Transport and Mobile Crane) – Europejskim Stowarzyszeniu Transportu Nienormatywnego. W 2017 r. Łukasz Chwalczuk, prezes OSPTN, reprezentował nasz

kraj, uczestnicząc w różnych konferencjach i panelach dyskusyjnych, jak np.
World Crane and Transport Summit Amsterdam 2017 czy ESTA Awards of Excellence w Paryżu.

Dyskusje na temat
W dalszej części spotkania przedstawione zostały tematy związane z obsługą firm zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz sprawy sądowe prowadzone

reklama

w imieniu branży. Największą uwagę
zebranych skupiły konsultacje społeczne
projektów ustaw i rozporządzeń, a mianowicie ustawa z 6 czerwca br. dotycząca
penalizacji naruszeń w transporcie drogowym, w tym także za przejazdy pojazdami ponadnormatywnymi. Z przedstawicielami GDDKIA dyskutowano na
temat kar za przekroczenie nacisków
na osie, a przebieg rozmów utwierdził
wszystkich uczestników spotkania o konieczności wprowadzenia zmian do sys-
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Przed hotelem zainteresowani mogli zapoznać się z naczepą marki Demarko
Special Trailers; jest to naczepa niskopodwoziowa 4N jednokrotnie rozciągana
(1×2,5 m, w odcinkach co ok. 0,5 m, długość całkowita po rozciągnięciu 15,75 m)
o maksymalnej technicznej masie całkowitej 73 t przy masie własnej ok. 14,6 t.
Dopuszczalna ładowność (techniczna) to
ok. 58,4 t. Pokład ładunkowy o wysokości
0,9 m ma długość ponad 9,30 m. Podłoga pokryta deskami wzmocnionymi cynkowanymi profilami stalowymi wzdłużnie do osi naczepy; przestrzeń nad osiami
wypełniona blachą ryflowaną zapewniającą stabilne mocowanie ładunku.
Konstrukcję nośną tworzy belka centralna ze stali o podwyższonych własnościach
wytrzymałościowych, wzmocniona żebrami poprzecznymi wspawanymi do profilu z boku naczepy, co gwarantuje wymaganą sztywność konstrukcji. W tylnej
części pokładu ładunkowego znajduje się
skos z listwą do mocowania najazdów.
Teleskopowo wysuwane poszerzenia pokładu ładunkowego zostały zintegrowane
w profilu bocznym naczepy. Do mocowania ładunku można wykorzystać gniazda na
kłonice w ilości zapewniającej swobodę
podczas zabezpieczania ładunków oraz
uchwyty do mocowania ładunku.
Układ jezdny tworzą 4 osie Gigant z zawieszeniem pneumatycznym o maksymalnej nośności technicznej po 12 t każda, 1 oś podnoszona, 3 i 4 – samoskrętne.

temu wydawania zezwoleń na przejazd
pojazdami nienormatywnymi (ciężarówki, żurawie samochodowe i pompy do
betonu).
Konferencję zamknęło głosowanie,
w którym jednogłośnie uczestnicy Walnego Zgromadzenia umocowali zarząd
OSPTN do przeprowadzenia protestu generalnego mającego zasygnalizować brak
współpracy ze strony ustawodawcy, który wbrew licznym opiniom społecznym
wprowadza nowe systemy kar, będąc zarazem głuchym na potrzeby zmian w systemie wydawania zezwoleń. Członkowie
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OSPTN uważają, że celem nadrzędnym
powinna być wspólna reprezentacja
przed organami państwowymi i europejskimi, co doprowadzi do wsparcia
uczciwej konkurencji, bezpieczeństwa
w ruchu drogowym oraz zlikwidowania
barier administracyjnych związanych
z rejestracją pojazdów specjalnych.
W bieżącym roku OSPTN będzie
kładło główny nacisk na wzmożenie prac
nad nowelizacją przepisów związanych
z transportem nienormatywnym.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Katarzyna Wachowiak

Elektryczna zamiatarka Dulevo
Spełnia wymogi ustawy o elektromobilności i jest wyjątkowo ekonomiczna.
Wyższe koszty zakupu zwracają się już po trzech latach użytkowania.

myśl zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych samorządy
muszą w ciągu najbliższych lat wymienić część użytkowanych pojazdów na
elektryczne, a zadania publiczne powierzać firmom, które dysponują odpowiednią flotą ekologicznych pojazdów.
W 2020 r. zasilanych prądem lub gazem
ziemnym ma być 10% pojazdów, a 2023 r.
– 30%. Chodzi tu przede wszystkim o autobusy, ale nie tylko, bo wymianie podlegać powinien także sprzęt komunalny,
który również przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. O ile elektryczne śmieciarki czy wozy asenizacyjne to
wciąż pieśń przyszłości, o tyle napędzane prądem zamiatarki już sprzątają polskie miasta. W ostatnim czasie takie maszyny kupiły Opole, Kraków i Tczew.
Z wszelkim prawdopodobieństwem w ich
ślady pójdą inne miejskie samorządy,
bo elektryczne zamiatarki pozwalają nie
tylko spełnić wymogi ustawy, ale też
generują niskie koszty eksploatacyjne.
Dlatego firma HEWEA wprowadziła
na rynek zamiatarki elektryczne D.Zero
renomowanego włoskiego producenta
Dulevo. Napęd elektryczny w zamiatarkach Dulevo jest o 80% tańszy w porównaniu z podobnymi modelami z kon-

wencjonalnym napędem silnikiem Diesla, a konstrukcja urządzenia nie wymaga praktycznie żadnego serwisu, dzięki czemu koszty utrzymania spadają o ok.
75%. W efekcie wyższy koszt zakupu
zamiatarki zwraca się po około trzech
latach użytkowania.
Dulevo D.Zero napędza silnik o mocy
9 kW, ssawę – silnik o mocy 5 kW, a pozostałe funkcje silnik o mocy 3,5 kW.
Wszystkie silniki mają konstrukcję bezszczotkową. Zapewnia to wieloletnią
trwałość maszyny, a także cichą pracę
i wyższą sprawność. Całkowicie naładowana para baterii litowo-jonowych
wystarcza na ośmiogodzinną pracę zamiatarki.

Przegubowa konstrukcja maszyny
zapewnia bardzo dobrą manewrowość,
ze średnicą zawracania 6,6 m. Komfortowa kabina kierowcy została zaprojektowana ergonomicznie, z dbałością
o szczegóły, wyposażona jest w automatyczną klimatyzację oraz ogrzewanie. Dopełnieniem jest kamera cofania
z kolorowym wyświetlaczem w kierownicy oraz elektrycznie sterowane
i podgrzewane lusterka. Szerokość zamiatania jest regulowana i wynosi od
1750 mm do 3200 mm. Zbiornik na śmieci ma pojemność 2100 l, a pojemnik z wodą 237 l + 180 l w recyrkulacji.

Zdjęcia: © Dulevo
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Katarzyna Biskupska

Naczepomania 2018
Impreza dla naczepomaniaków? Czemu nie, skoro od kilku lat rejestruje się
w Polsce ponad 20 tys. nowych naczep rocznie. 7 i 8 czerwca br. na terenie
obiektu Atlas Arena w Łodzi odbyły się targi „Naczepomania”: impreza
plenerowa zorganizowana przez spółkę PTM Polska.

ramach „Naczepomanii” prezentowano samochody ciężarowe, zabudowy wywrotki
i naczepy ciężarowe różnych producentów – w tym także te do przewozu materiałów budowlanych, niskopodwoziowe
oraz specjalizowane. Swoją ofertę zaprezentowali również dostawcy części
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Organizator wydarzenia – łódzka
firma PTM Polska jest dystrybutorem
naczep marek takich jak Stas, Hüffermann, FGM, BMI, Cubas Segre,
Orthaus i Moeyersons. Podczas
„Naczepomanii” po raz pierwszy
polskim klientom pokazano m.in.
wywrotkę stalową U-ROCK Star
marki Stas (zdjęcie na dole) oraz
naczepę BMI Metal Mover z ruchomą podłogą stalową V9 Keith
Walking Floor do przewozu złomu
gabarytowego (zdjęcie z lewej)

Tematem imprezy było hasło „Bezpieczna naczepa”.
Wielu wystawców prezentowało swoje rozwiązania
i wyposażenie z tego zakresu (telematyka, czujniki,
kamery cofania). Firma Forankra, dostawca systemów
mocowania i zabezpieczeń ładunków, prezentowała
belki rozporowe przeznaczone do blokowania kształtowego ładunków (powyżej), a firma Mavet pokazała
kosze paletowe własnej produkcji

reklama

i komponentów, usług finansowych oraz wszelakiego branżowego asortymentu do pojazdów użytkowych, m.in. firmy Alcoa, BPW, Forankra, Jost, Hewea, Mavet, SAF-Holland, Wabco. Uczestnicy mieli
okazję zapoznać się z szeroką gamą produktów branżowych oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.
Odbył się konkurs Trailer of Naczepomania 2018
na najbardziej interesującą naczepę, a na odwiedzających czekał bogaty program muzyczno-konkursowy. Na scenie gwiazdą wieczoru był Kabaret Młodych Panów. W ciągu dwóch dni tereny wystawy
odwiedziło ok. 100 przedstawicieli firm branżowych,
mających w swym taborze zestawy transportowe.
W przyszłym roku w związku z dużym zainteresowaniem imprezą przedstawiciele PTM Polska zapowiadają wiele zmian, m.in. przekażą organizację wydarzenia w nowe ręce, by udział w nim wzięli także
inni rynkowi gracze związani z rynkiem naczep, a sa-
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Zdobywca tytułu „Trailer of Naczepomania 2018”
– naczepa do transportu żywych zwierząt z firmy
Pezzaioli ciągnięta przez Renault Trucks T520

Jeden z czterech prezentowanych produktów od firmy Emtech, przy okazji premiera targowa – 4-osiowa naczepa niskopodwoziowa z obniżonym pokładem (tiefbett) z hydraulicznie skrętnymi osiami (model czerwony)

Na stoisku firmy KH-kipper zainteresowani oglądali zabudowy
wywrotki W1U na podwoziach DAF
8×4 oraz Volvo 8×4 w układzie
tridem z 4 osią wleczoną (na zdjęciu)

Firma Alcoa Wheels zaprezentowała naczepowe felgi aluminiowe
Alcoa Dura-Bright Evo: lekkie, wytrzymałe, odporne na korozję i łatwe
w utrzymaniu

Renault Trucks Polska zaprezentowało pojazdy gamy T wraz
nowością w ofercie Renault Trucks: ciągnikiem T460 X Road
– używanym, prosto z fabryki oraz Renault Master 4×4

ma impreza jeszcze bardziej zintegrowała całe środowisko i na stałe wpisała
się do kalendarza wydarzeń. Zapraszamy
do spaceru wśród wybranych prezentowanych produktów.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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30 lat Honkera

Bogusław Postek
Część II

– między Tarpanem a Mustangiem
Bankructwo DMP zburzyło ustabilizowaną już pozycję Honkera. Usprawniony
konstrukcyjnie pojazd, niewielkie, ale stałe zapotrzebowanie ze strony wojska i dobra
opinia uzyskana podczas udziału w misjach pokojowych stanowiły kapitał, którego nie
można było zmarnować. Rozpoczęły się poszukiwania nowego podmiotu
gospodarczego, który wznowiłby produkcję Honkera.

© honkerteam.pl

2002 r. prawa do jej wznowienia uzyskała spółka Andoria-MOT. Produkcja Lublinów i Honkerów, przy zanikającym
zapotrzebowaniu na większe silniki trakcyjne produkowane w Andrychowie, gwarantowała Andorii dalszą egzystencję na
krajowym rynku motoryzacyjnym. W tym
czasie, przy niewielkich zamówieniach
na Honkery ze strony wojska, próbowano zainteresować tymi samochodami
odbiorców indywidualnych, dla których
powstała nawet wersja pick-up (zdjęcie 9). Samochody wyposażane były
w silniki 4CT90-1BE TD. Działania nie
przyniosły oczekiwanego skutku. Aktywność spółki Andoria-MOT dawała szansę
dla efektywnego wykorzystania potencjału fabryk w Lublinie i Andrychowie.
Nie gwarantowała jednak dalszego rozwoju produkowanych pojazdów, jak również pozyskania nowych, zagranicznych
rynków.

Zdjęcie 9.
Honker
pick-up

Intrall Poland – stracona nadzieja
Pojawienie się w 2003 r. nowego inwestora strategicznego – firmy Intrall
i utworzenie spółki Intrall Poland wydawało się znakomitym rozwiązaniem.
Intrall przejął jednak jedynie prawa własności samochodu Lublin. Honker nadal
pozostał własnością syndyka masy upadłościowej DMP-Polska. Chociaż więc
Intrall miał prawo produkowania samochodu w oparciu o użyczoną przez syndyka dokumentację, nie mógł dokonywać

istotnych zmian konstrukcyjnych z wyjątkiem tych, które wynikały z usprawniania procesów produkcyjnych lub z dostępności komponentów potrzebnych do
montażu samochodów.
Z linii montażowej zjeżdżały więc
dobrze już znane, podstawowe wersje
Honkera, budowane głównie na zamówienie wojska. W takiej sytuacji nie
mogło być mowy o prawdziwym rozwoju samochodu. Mimo to konstruktorzy z Lublina opracowali dwa ciekawe
prototypy. Pierwszy nazwany Honker
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Max chociaż zewnętrznie nie różnił się
od typowego Honkera, wyposażony został w pneumatyczną regulację wysokości zawieszenia. Drugi miał niezależne
przednie zawieszenie, zmienione całkowicie metalowe nadwozie z nową atrapą chłodnicy, siedzenia ustawione w kierunku jazdy samochodu, dodatkowe
drzwi z boku ułatwiające dostęp do tylnej części. Zbudowany prototyp (zdjęcie
10) wyposażono w silnik Iveco (92 kW,
Euro 3) i skrzynię biegów Eaton FSO-2405 zblokowaną ze skrzynią rozdzielczą
Borg & Warner. Obniżony o ok. 120 mm
samochód stracił jednak swój „bojowy”

DZT Tymińscy – polski kapitał
W kolejnym roku nowym właścicielem fabryki w Lublinie, tym razem z prawami własności dokumentacji tylko samochodów Honker, została polska firma
DZT Tymińscy. Zatrzymanie produkcji,
po wycofaniu się Intralla, spowodowało
niemal całkowite wycofanie się potencjalnych, nielicznych klientów z zakupu
lubelskich samochodów, a także zerwanie więzi kooperacyjnych z uwagi na
niepewne i niewielkie zamówienia na
podzespoły i komponenty potrzebne do

© B. Postek

Zdjęcie 10.
Honker
(Intrall)

i dostępnością części zamiennych, ale
i ułatwienia finansowe w celu realizacji
zakupu.
Zamówienia wojskowe na samochody
Honker opiewały na stosunkowo niewielką liczbę pojazdów. W takiej sytuacji
podjęto próbę zainteresowania tymi samochodami klientów w Afryce. Firma
DZT Tymińscy zorganizowała rajd promujący Honkery 4×4 (nowa nazwa, która
zastąpiła dotychczasową Honker 2000)
m.in. na terenie Maroka. Ale i to przedsięwzięcie nie przyniosło oczekiwanego
skutku. W samochodach zastosowano
nowy polski silnik z Andrychowa Andoria ADCR (2636 cm3, 85 kW/115 KM,
250 Nm). Zerwane krajowe więzi kooperacyjne wymusiły zastosowanie w procesie montażu samochodów głównych
podzespołów pochodzących od koreańskich producentów – tych samych, których podzespoły jeszcze w okresie działalności DMP weszły w skład kompletacji
samochodów Lublin. Sytuacji nie poprawiło rozszerzenie oferty samochodów
o wydłużoną wersję pick-up (zdjęcie 11),
samochód 5-drzwiowy czy też niewielki
eksport do takich krajów jak: Urugwaj,

Zdjęcie 12.
Honker 4×4
(20-osobowy)

wygląd, pogorszyła się także zdolność
jazdy w trudnym terenie – kąt natarcia
zmalał do zaledwie 25°, a prześwit do
163 mm. Intrall zaniechał działalności
w Polsce w 2007 r. Po raz kolejny wstrzymana została i tak śladowa produkcja
Honkera.

Jednorazowe zamówienie
W 2008 r. dla realizacji zamówienia
wojskowego na 200 samochodów syndyk masy upadłościowej powołał nowy
podmiot gospodarczy: Zakład Produkcji
Samochodów w Lublinie. Do realizacji
zamówienia w zakresie głównych zespołów napędowych wykorzystano istniejące zapasy magazynowe.

montażu pojazdów. Obydwa te czynniki
stanowiły ogromną trudność dla kontynuowania montażu samochodów dostawczych i dla rozwoju oraz produkcji
Honkerów. Utrzymanie klientów gotowych kupić zmodernizowany samochód
Lublin, który otrzymał nazwę Pasagon,
okazało się niemożliwe – rynek wypełniły
już samochody renomowanych firm, jak
m.in. Mercedes-Benz, Renault czy Iveco,
oferujących nie tylko dojrzały technicznie produkt z zapleczem serwisowym
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© Fabryka Samochodów Honker

© www.altair.com.pl

Zdjęcie 11.
Honker 4×4
(wydłużony
pick-up)

Irak, Azerbejdżan i Nigeria. Dodajmy, że
dla szkoły oficerskiej w Nigerii zbudowano w 2016 r. 12 samochodów 3-osiowych (trzecia oś bez napędu – wleczona,
z silnikiem Andoria ADCR o mocy podwyższonej do 112 kW/150 KM) przystosowanych do przewozu na skrzyni ładunkowej 20 osób (zdjęcie 12). Znikoma
wielkość produkcji Honkerów, pomimo
prostoty konstrukcji, znacznie wywindowała cenę pojazdu (140 tys. zł w 2016 r.),
przez co niemożliwe było zainteresowa-
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nie nim odbiorców cywilnych. W 2011 r.
fabryka w Lublinie przyjęła nazwę DZT
Fabryka Samochodów w Lublinie, a rok
później Fabryka Samochodów Honker.
Zmiany wizerunkowe niewiele pomogły
i firma Tymińskiego w 2016 r. ogłosiła
upadłość.

Zmianom tym towarzyszyły modyfikacje kompletacji pojazdów dyktowane
głównie dostępnością zarówno głównych
podzespołów, jak i pojedynczych komponentów. Głównym odbiorcą Honkerów było Wojsko Polskie, w którym obecnie użytkowanych jest ok. 2500 tych

podłogę i siedzenia łagodzące efekt wybuchu min pod samochodem. W tym przypadku dopuszczalna masa całkowita wynosiłaby 6–8 t. Samochody powinny być
wyposażone w silniki o zapłonie samoczynnym, zapewniające moc min. 35 kW
na jedną tonę masy pojazdu. Wymaga to

Wielkość produkcji samochodów Honker

Fabryka Samochodów Lubartów –
reaktywacja Honkera
Trzecie zatrzymanie produkcji trwało do 2017 r. – wówczas syndyk masy
upadłościowej FS Honker przekazał prawa
produkcji Honkera kolejnej nowo utworzonej firmie – Fabryce Samochodów
Lubartów. Chociaż w minionym roku zrealizowała ona zamówienie dla wojska na
16 samochodów, trudno sobie nawet wyobrażać, by przy takiej skali zapotrzebowania kontynuowanie wytwarzania
samochodów Honker gwarantowało producentowi korzyści ekonomiczne.
W tym roku mija 30 lat od rozpoczęcia seryjnej produkcji Honkera. Łącznie wyprodukowano ok. 6000 samochodów (wielkość produkcji w rozbiciu na
poszczególne lata przedstawia tabela 1).
Produkcję samochodów prowadziło kolejno po sobie aż sześć różnych podmiotów gospodarczych, pomijając różne
ich mutacje, wynikające z wewnętrznych
zmian organizacyjnych – początkowo
w Poznaniu, potem w Lublinie, nieliczne
odmiany specjalne, jak sanitarki, wozy dowodzenia, rozgłośnie elektroakustyczne,
mobilne aparatownie transmisyjne, wozy
patrolowe, powstawały m.in. w Okręgowych Warsztatach Technicznych w Grudziądzu, Wojskowych Zakładach Łączności, zakładzie AMZ w Kutnie, Wojskowych
Zakładach Motoryzacyjnych we Wrocławiu oraz Zakładach Doskonalenia Zawodowego w Krakowie.

samochodów. Eksploatacja każdego pojazdu, również pojazdu typowo wojskowego, wymaga ciągłości zaopatrzenia
w części zamienne – przy braku jednolitości w skompletowaniu posiadanych
pojazdów stwarza to poważne problemy
z ich pozyskaniem, tym bardziej że w wielu przypadkach pierwotni producenci
dawno już zaprzestali ich wytwarzania.

Program Mustang
W 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło przetarg na realizację
programu Mustang, obejmujący dostarczenie do 2022 r. ok. 900 (opcjonalnie
do 2026 r. ok. 2800) nowych samochodów osobowo-terenowych. Pojazdy występować mają w dwóch wersjach: nieopancerzonej przeznaczonej do przewozu
8 osób plus kierowca oraz opancerzonej
przeznaczonej do przewozu 4 żołnierzy
plus kierowca.
Wersja nieopancerzona wykorzystywana byłaby do różnorodnego wsparcia logistycznego – powinna zapewniać
transport ludzi i materiałów z możliwością ciągnięcia przyczep oraz umożliwiać zabudowę różnych specjalistycznych
nadwozi – w tym nadwozi sanitarnych.
Dopuszczalna masa całkowita tej wersji
nie powinna przekraczać 3,5 t. Wersja
opancerzona oprócz wzmocnionej ochrony przedziału transportowego przed
przestrzeleniem powinna mieć ogumienie typu run-flat oraz wzmocnioną

wzmocnionej ramy i zawieszenia oraz
nowych, mocnych podzespołów układu
napędowego – sprzęgła, skrzyni biegów
i skrzyni rozdzielczej, wałów napędowych, mostów napędowych. Oznacza to
konieczność konstrukcji nowego pojazdu.
Program Mustang jest więc równoznaczny z zakończeniem historii produkowanego od 30 lat Honkera.
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Łukasz Kusiak

Olaf Giesen

Objął stanowisko product managera w Continental Opony Polska. Do jego
obowiązków należeć będzie wykorzystanie potencjału komunikacyjnego na
linii marketing–zespół techniczny, rozwijanie i wprowadzanie na rynek nowych
produktów, a także prowadzenie szkoleń dla klientów i pracowników. Jest
absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył także zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego. Ma 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu jakością, które zbierał, pracując m.in. dla spółki z sektora farmaceutycznego oraz
importera i producenta specjalistycznych taśm. Karierę w Continental Opony
Polska rozpoczął w 2015 r. Był odpowiedzialny m.in. za monitoring jakości
produktów, rozpatrywanie reklamacji oraz doradztwo techniczne względem
klientów i partnerów biznesowych firmy.

Od kwietnia pełni funkcję CEO w koncernie Europart zajmującym się dystrybucją części zamiennych do pojazdów użytkowych, wyposażenia warsztatowego i akcesoriów. Zastąpił Andreasa Rode, który zajmował to stanowisko od sierpnia 2017 r. Ukończył uniwersytet Duisburg-Essen. Wcześniej
był przez kilkanaście lat dyrektorem zarządzającym w firmach z branży motoryzacyjnej: Hofmeister & Meincke, PV Automotive oraz Auto Teile Unger.
W Europart pracuje od początku 2014 r., a od września 2014 r. odpowiada
za sprzedaż w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Od 2017 r. odpowiada również za działalność handlową w Belgii, Holandii i Luksemburgu.

Marc Martinez

Wojciech Mieczkowski

Z dniem 1 lipca br. rozpocznie pracę na stanowisku dyrektora zarządzającego
w MAN Truck & Bus Polska. Będzie je łączył z tym samym stanowiskiem
w MAN Truck & Bus Ukraina. Uzyskał tytuł Executive Master Business Administrative w Lyonie oraz ukończył studia na kierunku zarządzanie i finanse
w INSEAD Fontainebleau. Swoją przygodę z branżą pojazdów użytkowych rozpoczął w roku 1988 w koncernie Renault Trucks i do roku 2000 zajmował tam
różne stanowiska w pionie sprzedaży. Później zajmował już stanowiska kierownicze: był m.in. dyrektorem zarządzającym w Volvo Bus France oraz Renault
Trucks France (2005–2010), wiceprezesem w Renault Trucks UK, CEO
w Renault Trucks France (2013–2014). Do MAN dołączył na początku 2015 r.
jako dyrektor zarządzający w MAN Truck & Bus France, gdzie pracował
do lutego 2018 r.

1 sierpnia obejmie funkcję dyrektora generalnego Grupy PSA w Polsce.
Będzie odpowiadał za całokształt działań sprzedażowych wszystkich marek
wchodzących w skład Grupy PSA – Peugeot, Citroën, DS i Opel. Swoją
karierę rozpoczął w 1994 r. w dziale sprzedaży General Motors Poland,
następnie w dziale marketingu odpowiadał m.in. za organizację międzynarodowych targów motoryzacyjnych. Od 2000 r. kierował działem obsługi
klienta, tworząc i odpowiadając za jego oddział w Luton, w Wielkiej Brytanii.
Od 2002 r. zarządzał działem sprzedaży flotowej i lekkich samochodów dostawczych. W kwietniu 2006 r. przejął odpowiedzialność za wielomarkowy
dział obsługi posprzedażnej marek Opel, Chevrolet i Saab. W 2010 r. objął
funkcję dyrektora sprzedaży marki Opel. Od 2012 r. jest dyrektorem generalnym firmy Opel Poland.
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zaprosili nas
Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (Verband der Automobil industrie) na coroczne warsztaty prasowe
przed targami IAA.
Rosenbauer Polska na otwarcie polskiego
przedstawicielstwa firmy, prezentację samochodów i sprzętu oraz pokaz koncepcyjnego
elektrycznego pojazdu CFT.

DAF na prezentację elektrycznego pojazdu
skonstruowanego przez VDL na bazie modelu CF.
Bosch na konferencję prezentującą wyniki
finansowe za rok 2017 i plany na 2018.
Scania na prezentację autobusów miejskich
zasilanych CNG, należących do floty MPK
Tarnów.

W CZERWCU NA ANTENACH

ORAZ

Będą testy interesujących ciężarówek, relacje z istotnych dla branży wydarzeń, informacje o olimpijskich zmaganiach i o niezwykle szlachetnej akcji.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+ oraz
w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

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

sponsor
programu

1. odcinek czerwcowy
Najmłodsza i najmniejsza odmiana
MAN-a, czyli model TGE; informacje
o zbliżającym się zlocie Master Truck;
w cyklu „Drogowe XXL” – transport
podzespołów elektrowni wiatrowych;
O-Polskie Na Osi – korzystanie z telefonu
podczas jazdy.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek czerwcowy
Targi Poznań Motor Show 2018 z MAN-em TGE w roli głównej; reportaż z finału
Olimpiady Techniki Samochodowej;
efekty, jakie przyniosła akcja Motoserce
w Pszczynie; w cyklu „Drogowe XXL”
m.in. świerk zdążający do Watykanu;
O-Polskie Na Osi – czy rowerzysta na
drodze to zło konieczne.

2. odcinek czerwcowy
Test mocarnej Scanii S 730; reportaż
o sposobie na tańsze oryginalne części
zamienne; w cyklu „Drogowe XXL” m.in.
długaśny piec obrotowy; O-Polskie
Na Osi – prosty i tani sposób ochrony
przed wypadkiem.

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

Zapraszamy do oglądania!

4. odcinek czerwcowy
Test ciągnika siodłowego MAN TGX
18.500 w konfiguracji napędu 4×4;
pierwsza część relacji z branżowych
targów Autostrada Polska; w cyklu
„Drogowe XXL” m.in. choinka na placu
świętego Piotra; O-Polskie Na Osi –
o różnych zachowaniach pieszych.

5. odcinek czerwcowy
Test Renault T 440; dokończenie
relacji z targów Autostrada Polska;
kierowca z firmy Tom Tech, jeżdżący
nietuzinkowym DAF-em; cykl „Drogowe
XXL”; O-Polskie Na Osi wyrusza
na podbój autostrad.
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