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bardziej złożone, o dobrych mechaników
coraz trudniej, a koszty obsługi technicznej floty rosną. Z pomocą przychodzą nowe
technologie.
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Dobra zmiana
w paliwach gazowych
7 sierpnia prezydent podpisał nowelizację ustawy
o podatku akcyzowym oraz nowelizację Prawa celnego.
Najistotniejsze dla branży transportowej jest to, że znowelizowana ustawa przewiduje wprowadzenie zerowej
stawki akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG), jeżeli zostaną one przeznaczone
do napędu pojazdów silnikowych. Preferencja ta będzie
stosowana w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji
Komisji Europejskiej w tej sprawie.

W

komunikacie kancelarii prezydenta czytamy
m.in.: „W ostatnich latach nasilił się problem
z zanieczyszczeniem powietrza cząsteczkami
pyłów pochodzącymi m.in. ze spalania paliw.
Gaz ziemny jest paliwem zawierającym ponad
90% metanu, które w postaci sprężonej (CNG)
lub skroplonej (LNG) nadaje się do napędzania
niskoemisyjnych pojazdów, np. komunikacji
miejskiej w centrach dużych miast. […] Gaz
ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych paliw silnikowych.
Autobusy komunikacji miejskiej zasilane
CNG jeżdżą w wielu polskich miastach. Producenci autobusów pracują także nad rozwiązaniami hybrydowymi (gazowo-elektrycznymi).
W odróżnieniu od ropy naftowej w Polsce aż
27,5% łącznego zużycia tego paliwa (gazu
ziemnego – przyp. red.) zaspokajane jest ze
złóż krajowych. Gazoport LNG w Świnoujściu
może zabezpieczyć ok. 40% krajowej konsumpcji gazu”.
Tak długo oczekiwane przez branżę transportową zniesienie akcyzy na paliwo gazowe
ma być elementem walki ze smogiem, a rząd
ma nadzieję, że dzięki nowym przepisom coraz
więcej autobusów miejskich będzie napędzanych wyłącznie LNG i CNG. Zniesienie akcyzy
na paliwo gazowe powinno być również pozytywnym impulsem do rozwoju infrastruktury
gazowej w kraju. Przypomnijmy, że obecnie
w Polsce działa tylko 26 publicznych stacji tan-

kowania CNG oraz 3 stacje tankowania LNG.
W całej Europie mamy 3400 stacji tankowania
CNG oraz 50 stacji tankowania LNG. Liderem
są Włochy – tam działa ok. 1200 stacji tankowania CNG/LNG, w Niemczech jest ich 863,
w Holandii – 180, w Szwecji – 175, w Czechach 169 i w Austrii – 162. W porównaniu
z większością krajów europejskich jesteśmy
mocno w tyle, nie wspominając o czołówce,
od której po prostu dzieli nas przepaść…
Ponadto zniesienie akcyzy ma spowodować szersze niż dotychczas wykorzystanie
LNG i CNG, co ma również stanowić element
dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem
przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa
transportu w kraju.
Czy w Polsce sektor transportu drogowego
jest gotowy na wykorzystanie paliw gazowych?
Uważam, że zdecydowanie tak. Producenci pojazdów mogą zaproponować sprawdzone i interesujące pod względem całkowitego kosztu
własności i użytkowania rozwiązania w postaci
samochodów zasilanych CNG/LNG, które mogą
być zastosowane we wszystkich obszarach aktywności transportowej, począwszy od dostaw
miejskich, a na transporcie dalekobieżnym
skończywszy. Samorządy miast i firmy zajmujące się miejskim transportem osobowym będą
mogły życzliwiej spojrzeć na ofertę gazowych
autobusów miejskich i dać temu wyraz w rozpisywanych przetargach.
Jest jeden warunek konieczny: infrastruktura tankowania. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście, przy wsparciu na szczeblu rządowym
i lokalnym – samorządowym, rozbudowa stacji
tankowania CNG i LNG nabierze tempa i w najbliższym okresie pojawią się nowe punkty na
dość pustej mapie. Oby tak się stało!
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

© Renault Trucks

| BIZNES |

DRUGA GENERACJA ELEKTRYCZNYCH
POJAZDÓW RENAULT
amę nowych elektrycznych pojazdów
Renault tworzą modele: Master Z.E., D Z.E.
i D Wide Z.E. Niektóre z nich będą
w sprzedaży jeszcze w tym roku, reszta w kolejnym. Wszystkie przeznaczone są na rynek transportu miejskiego. Jak podkreśla zarząd Renault
Trucks, nowe konstrukcje są wynikiem dziesięcioletniej pracy. Firma wraz ze swoimi klientami-partnerami testowała je w warunkach rzeczywistych, aby uzyskać jak najwięcej informacji na
temat eksploatacji, zachowania akumulatorów,
sprzętu do ładowania i szczególnych wymagań
w zakresie obsługi.

G

„Dziś możemy zaoferować gamę pojazdów elektrycznych o udowodnionych osiągach, a nasi eksperci są gotowi pomóc klientom w przejściu na

elektromobilność. Dziesięć lat temu byliśmy pionierami, dziś jesteśmy ekspertami” – mówi prezes Renault Trucks, Bruno Blin.
Nowy Renault Master Z.E., który będzie miał
swoją premierę we wrześniu 2018 r., ma służyć
do transportu na ostatnim odcinku dostawy i umożliwia dostęp do wszystkich obszarów miejskich
– nawet tych, w których obowiązują surowe ograniczenia ruchu. Jego akumulator ładuje się przez
sześć godzin. Pojemność ładunkowa jest taka
sama jak w konwencjonalnym Renault Master
napędzanym silnikiem wysokoprężnym, ponieważ akumulatory zamontowane są pod fotelami.
Gama Master Z.E. dostępna jest w sześciu wariantach (cztery pojazdy o nadwoziu furgonowym
i dwa o nadwoziu skrzyniowym).

Specjalnie zaprojektowana 16-tonowa wersja
Renault D Z.E. została pomyślana jako pojazd do
dystrybucji i transportu chłodniczego, a 26-tonowy D Wide Z.E. do zbiórki odpadów. Oba modele wyposażono w przystawkę odbioru mocy
ze standardowym złączem mechanicznym.
W zależności od zastosowania i konfiguracji akumulatorów samochody będą miały zasięg roboczy do 300 km, ale dzięki szybkiemu ładowaniu prądem stałym będzie je można całkowicie
naładować w czasie zaledwie 1–2 godzin za pośrednictwem złącza 150 kW Combo CCS. W przypadku nocnego ładowania prądem przemiennym
czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora o pojemności 300 kWh wynosi 12 godzin.
W tym przypadku użycie trójfazowego przemysłowego gniazda elektrycznego 380 V 32 A jest
zupełnie wystarczające. Produkcja modeli D Z.E.
oraz D Wide Z.E. zacznie się w zakładzie Renault
Trucks w Blainville-sur-Orne w drugiej połowie
2019 r.
(KW)

pace Truck – samochód demonstracyjny Mercedes-Benz Trucks
– otrzymał nagrodę w nowym konkursie Polish Graphic Design
Awards w kategorii „Ilustracja reklamowa i produktowa”. Autorem kunsztownej grafiki na karoserii Space Trucka jest Alek „Lis Kula”
Morawski, artysta, którego dorobek stanowią liczne okładki książek i albumów muzycznych, ilustracje prasowe oraz murale.

S
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CIĄGNIK Z ARTYSTYCZNYM ZACIĘCIEM

Mercedes realizuje projekt współpracy z młodymi artystami już czwarty rok
z rzędu. Artysta jest wybierany na podstawie nadesłanych portfolio, propozycji agencji kreatywnych, ale też, jak mówi Piotr Głowacki z biura prasowego koncernu Daimler, po prostu własnych obserwacji pracowników.
Twórca dostaje pełną wolność w realizowaniu swojej wizji, a jedynym
kryterium jest stworzenie pojazdu, który przykuwa uwagę.
Nagrodzony Space Truck powstał na bazie Actrosa 1845 LS wyposażonego
w silnik OM 471 najnowszej generacji o mocy 450 KM i momencie obrotowym 2200 Nm, z automatyczną skrzynia biegów PowerShift 3, systemem Predictive Powertrain Control (PPC) i największą kabiną dostępną na
rynku typu GigaSpace.
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Pojazd ma przed sobą rok ciężkiej pracy jako samochód pokazowy: będzie ozdobą stoisk targowych, eventów dla klientów, będzie też służył
do testów dziennikarskich. Po tym wszystkim zostanie sprzedany i trafi
do któregoś z przewoźników jako ozdoba floty, podobnie jak poprzednie
artystycznie ozdobione pojazdy demo.
(KW)

© RIO
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PLATFORMA RIO OTWARTA
DLA WSZYSTKICH
IO, cyfrowe rozwiązanie Volkswagen Truck & Bus dla branży transportowej działające w chmurze, zostało rozszerzone o nowe usługi
RIO Order, RIO Geo i RIO Perform. Za pomocą RIO Order klienci mogą
tworzyć zlecenia przewozowe, łączyć je w trasy i przyporządkowywać do ich
obsługi kierowców. Kierowcy natomiast otrzymują informacje o trasie dzięki
aplikacji RIO Connect (do pobrania z Google Play Store), gdzie mogą wprowadzać odpowiednie informacje dotyczące statusu na poziomie tras i zleceń.
Zrealizowane przewozy i zamówienia mogą być archiwizowane przez użytkowników. RIO Order stanowi również podstawę usługi partnerskiej Synfioo:
zapewnia ono monitorowanie łańcuchów dostaw w czasie rzeczywistym. Dzięki
wprowadzeniu Synfioo Premium ETA (Estimated Time of Arrival – oczekiwany
czas przybycia) klienci mogą skutecznie zarządzać zleceniami i poznać jeszcze dokładniej czasy przejazdu na trasach. Synfioo umożliwia przewidywanie,
podaje, kiedy zostaną osiągnięte poszczególne punkty kontrolne lub miejsce
docelowe przejazdu. Oprócz danych zlecenia, pojazdu i kierowcy Synfioo wykorzystuje też do obliczeń dane dotyczące pogody i czasu postoju. Dane bieżące i prognozy są uwzględniane w obliczeniach w celu zwiększenia niezawodności planowania i utrzymania większej przejrzystości transportu.

R

Analiza RIO Perform (dzięki niej dostępna jest aktualizacja dla podstawowej
usługi RIO Essentials) zapewnia szczegółową analizę kierowców i floty dotyczącą m.in. przyszłych tras, prędkości lub zużycia paliwa oraz informację
o kierowcy i dane dotyczące parametrów jazdy z ostatnich trzech miesięcy.
Do końca sierpnia klienci mogą korzystać z tej usługi bezpłatnie.
Jakie są korzyści wynikające ze stosowania produktów RIO? Gdzie użytkownicy notują obecnie wymierne oszczędności i wzrost wydajności w procesach
logistycznych? W jakich obszarach klienci oczekują w przyszłości największej
wartości dodanej dzięki dostępności danych w czasie rzeczywistym? Odpowiedzi na te pytania oraz dokładne dane na ten temat mają pokazać prowadzone aktualnie badania firmy Transfer Center for Logistics GmbH i Uniwersytetu Technicznego w Berlinie.

Z kolei usługa RIO Geo jest rozszerzeniem usługi RIO Essentials. Dzięki niej klienci
otrzymują szczegółowy przegląd aktualnej lokalizacji pojazdu, znają np. pozostały czas pracy kierowcy i mają dostęp do danych RIO Essentials z ostatnich
trzech miesięcy (bez RIO Geo dane dostępne są tylko przez 10 dni). Jak wszystkie usługi, RIO Geo można zarezerwować codziennie dla każdego pojazdu.

„Spełniamy naszą obietnicę rozwoju. Coraz to nowe usługi i usługi partnerskie przyciągają na naszą platformę coraz więcej użytkowników. Jestem
dumny z naszego rozwoju i elastyczności. W RIO produkt nigdy nie jest gotowy – stale rozwijamy każdą usługę. Daje to klientom pewność, że są zawsze w czołówce technologicznej. Wprowadzenie Synfioo i pierwszych usług
cyfrowych MAN DigitalServices, takich jak MAN ServiceCar, pokazuje, że jesteśmy otwarci na partnerów. Chcemy stworzyć przejrzysty ekosystem dla całej
branży transportowej i logistycznej” – mówi Jan Kaumanns, CEO RIO.

Od ostatniej aktualizacji programu pod koniec czerwca br. usługa po raz
pierwszy wyświetla też użytkownikom informacje o przekazaniu pojazdu danemu kierowcy. Co więcej, użytkownik widzi w oknie historii jazdy danego
pojazdu listę następujących zdarzeń (do pobrania również w formacie CSV):
pierwsza i ostatnia pozycja w żądanym zakresie czasu, włączanie i wyłączanie zapłonu, zmiana kierowcy. Wkrótce klienci będą też mogli tworzyć m.in.
punkty zainteresowania POI (Points Of Interests) i korzystać z funkcji geofence
(jeśli pojazd opuszcza pewien obszar lub znajduje się we wcześniej zdefiniowanym obszarze, operator floty otrzymuje powiadomienie).

Warto dodać, że RIO oferuje usługi związane z pojazdami oraz usługi dla całej
branży transportowej i logistycznej. Oznacza to, że klienci z flotami mieszanymi mogą rezerwować usługi niezależnie od producentów.
(RP)

ałożona w 2015 r. grupa Volkswagen Truck & Bus zmienia nazwę na
Traton Group. Cząstka „tra” – pochodzi od takich słów, jak transformacja, transport, tradycja, a „ton” – od tonażu. W skład Traton Group
wejdą MAN, Scania, RIO oraz Volkswagen Caminhões e Ônibus, a więc te
same firmy, które dotychczas stanowiły ciężarówkowo-autobusową grupę
Volkswagen Truck and Bus. O podjętej decyzji Volkswagen poinformował
w komunikacie z 20 czerwca. Prawnie sprawa zostanie przypieczętowana
w trzecim kwartale roku. „Traton zapewnia nam większą niezależność.
Jeszcze bardziej wzmocni wspólną tożsamość naszej grupy i jej wyjątkowość. Zwiększy również naszą widoczność jako wiodącej grupy innowacyjnych rozwiązań transportowych” – wyjaśniał Andreas Renschler, dyrektor
generalny Volkswagen Truck & Bus Group. Mowa była również o „przygotowaniu grupy do pozyskania funduszy na globalną ekspansję w pojazdach
użytkowych”, czyli innymi słowy o wejściu Tratona na giełdę.
(KW)

Z
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PIERWSZOPOMOCNI NA DRODZE
– TRWAJĄ SZKOLENIA
rzez całe wakacje w wybranych Miejscach Obsługi Pasażerów
(MOP) odbywają się szkolenia z pierwszej pomocy skierowane do
zawodowych kierowców. Zdaniem organizatorów akcji „Pierwszopomocni na drodze” poziom wiedzy i wyszkolenia kierowców w tym obszarze
jest niski. Każde kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu to kolejnych kilkudziesięciu przeszkolonych kierowców. Organizatorzy spodziewają
się, że zostanie przeszkolonych co najmniej 300 osób. Szkolenia, które już
się odbyły, pokazują skalę potrzeb w tym obszarze. „Cechują się oni pewną
dozą ostrożności i nieśmiałości, chętnie obserwują z boku, co się dzieje, biorą
aktywny udział w dyskusji, ale już przekonanie ich do praktyki czasami jest
trudne. Jednak nasi instruktorzy potrafią zachęcić do działania. Obserwujemy żywe zainteresowania kierowców poruszanymi tematami, starają się
poszerzać swoją wiedzę, którą zdobyli w przeszłości. Należy pamiętać, że
wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy są regularnie aktualizowane. Nowością dla większości jest urządzenie AED, z którym spotykają się
niejednokrotnie po raz pierwszy. Szczególne zainteresowanie budzą pokazy
ewakuacji kierowcy z kabiny ciągnika, w czym kierowcy chętnie biorą udział”
– mówi Paweł Oskwarek, instruktor ratownik medyczny.
(KW)

P

SOLARIS Z NOWYM
INWESTOREM
a początku lipca firma Solaris Bus & Coach podpisała umowę
z hiszpańską grupą CAF. To jeszcze nie finał transakcji, ale jej
pierwszy etap, który pozwala na negocjowanie szczegółów
zakupu. „W procesie rozmów z potencjalnymi inwestorami dla Solarisa
rozpatrywałam oferty zarówno z rynku polskiego, jak i innych krajów.
Jestem przekonana, że wybierając CAF, zapewnimy obiecującą przyszłość dla marki, jej klientów i pracowników” – powiedziała Solange
Olszewska, prezes zarządu Solaris Bus & Coach SA. „Uważam, że CAF
ma właściwą wizję rozwoju dla spółki i będzie w stanie rozwinąć potencjał Solarisa na skalę globalną” – dodała.

N

© Materiały organizatora

„Razem z Solarisem stworzymy lidera w zakresie rozwiązań miejskiej
mobilności wykraczających poza pojazdy szynowe, szczególnie w segmencie elektromobilności. Chcemy nadal wykorzystywać i rozwijać markę Solaris, a także zachować jej polski charakter. Połączenie know-how
obu firm w zakresie produkcji, projektowania, technologii i usług, jak również innowacyjność i doświadczenie Solarisa w produkcji autobusów pozwolą nam lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów, jednocześnie
tworząc wartość dla akcjonariuszy” – wtórował jej Andrés Arizkorreta,
prezes i dyrektor generalny CAF.
Firma CAF to hiszpański producent z ponadstuletnią historią, notowany
na hiszpańskiej giełdzie. Zajmuje się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i dostawą taboru kolejowego oraz pojazdów szynowych, w obszarze jego aktywności leżą także najnowsze rozwiązania dla transportu
miejskiego, w tym e-mobilność. Produkty grupy CAF operują m.in. w Europie, USA, Ameryce Południowej, Azji (Indie, Japonia) oraz w krajach
Afryki Północnej. Transakcja z Solarisem wyniesie go do grupy liderów
producentów pojazdów transportu publicznego w Europie.
(KW)
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Prewencja
czy predykcja?

Dariusz Piernikarski

bsługa i naprawa pojazdów floty może stanowić zauważalną
część wydatków eksploatacyjnych.
Jest to trzeci co do wielkości wydatek
w ogólnych kosztach eksploatacyjnych
TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt własności i użytkowania) po
kosztach paliwa i płacy kierowcy, wynoszący w transporcie dalekobieżnym (w zależności od źródła) od 5,5 do nawet 7,5%.
Okazuje się, że pełne wykorzystanie
możliwości wynikających z optymalizacji procesów obsługowo-naprawczych
(w tym dysponowanie kontraktami serwisowymi) może obniżyć koszty serwisowe nawet o 15%.
Uzyskanie we flocie współczynnika gotowości technicznej (ang. uptime)
o wartości zbliżonej do 0,95, który dopiero na takim poziomie można uznać za
satysfakcjonujący, oznacza konieczność
pokonania wielu trudności i jednocześnie wcześniejsze przygotowanie floty i jej
zaplecza obsługowego do skutecznego
działania.
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Utrzymanie floty na drodze jest jednym z największych problemów w prowadzeniu
firmy transportowej. Zdarzają się awarie, samochody pod względem technicznym są
coraz bardziej złożone, o dobrych mechaników coraz trudniej, a koszty obsługi
technicznej floty rosną. Z pomocą przychodzą nowe technologie.

Wyjaśniamy, że współczynnik gotowości technicznej WGT taboru można
określić jako iloraz liczby dni lub godzin, w których pojazd był gotowy do
pracy i liczby dni lub godzin, gdy zgodnie z planem pracy pojazd powinien być
gotów do jej wykonywania. W innym ujęciu współczynnik WGT oblicza się jako
iloraz czasu użytkowania pojazdu do łącznego czasu użytkowania i obsługiwania.

Obsługa zapobiegawcza
lub predykcyjna
W eksploatacji maszyn doskonale
znane jest pojęcie obsługi zapobiegawczej (utrzymania zapobiegawczego, pre-
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Strategie utrzymania
(strategie obsługowe)
stanu technicznego

wencyjnego) – preventive maintenance.
Istotą jest definiowanie poziomu zużycia
eksploatowanych maszyn na podstawie
czasu ich amortyzacji. Prace obsługowe
(konserwacyjne) wykonywane są według
określonego harmonogramu, który pozostaje w dość luźnym związku z rzeczywistym stanem technicznym. Harmonogram obsług wynika z rekomendacji
wydanych na podstawie przeszłych doświadczeń eksploatacyjnych i zaistniałych
awarii. Utrzymywanie maszyny w stanie
sprawności w ramach obsługi zapobie-
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Ogólny schemat
metodologii przetwarzania danych
w systemach
obsługi i diagnostyki predykcyjnej

gawczej jest skuteczne, jednak z jednej
strony nie chroni całkowicie przed niespodziewanymi awariami, a z drugiej –
wymaga niekiedy działań wynikających
z harmonogramu obsług, mimo że są
one całkowicie zbędne.
Całkowicie inną koncepcją jest obsługa predykcyjna (utrzymanie według stanu)
– predictive maintenance. W tym przy-

padku, bazując na danych zebranych
z różnego rodzaju czujników oraz na modelach statystycznych lub algorytmach
uczenia maszynowego, można w czasie
rzeczywistym zweryfikować stan urządzenia i ocenić, jakie działania są potrzebne, by uniknąć niespodziewanych
awarii. Zebrane w całym okresie eksploatacji dane (tzw. dane historyczne) są
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wykorzystywane w celu odkrycia zależności, które pozwolą przewidzieć wszelkie niepożądane zdarzenia.
Obsługa predykcyjna to strategia, która pozwala na optymalne użytkowanie
i wykorzystanie maszyny (pojazdu) poprzez wyeliminowanie występowania
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awarii i zoptymalizowanie prac związanych z obsługą na podstawie oceny rzeczywistego stanu technicznego. Ocena
stanu stanowi podstawę do podejmowania decyzji o ewentualnej wymianie
poszczególnych zużytych części, regeneracji, regulacji, czyszczeniu itd. Prognozowania dokonuje się zazwyczaj poprzez monitorowanie i ekstrapolowanie
wyników badań diagnostycznych i ustalanie wartości granicznych kluczowych
parametrów.

Obsługa zapobiegawcza pojazdu
Wyprzedzanie potencjalnych problemów to najskuteczniejszy i stosunkowo
prosty sposób na utrzymanie floty na drodze. Oznacza to, że regularnie wykonywane są obsługi zapobiegawcze (prewen-

cyjne) w odstępach, które mają sens dla
pojazdów danego typu. Właściwa obsługa prewencyjna obejmuje typowo wymianę płynów i filtrów zgodnie z zaleceniami producenta silnika, smarowanie
elementów podwozia oraz kompleksowe
przeglądy opon, hamulców, jednostki napędowej, układu wydechowego i napędowego, a także instalacji elektrycznej,
pneumatycznej i hydraulicznej. Wnętrze
kabiny i nadwozia oraz ich elementy zewnętrzne powinny być również sprawdzone wraz z zainstalowanym osprzętem, np. agregatem chłodniczym, tylnym
pomostem załadowczym, żurawiem itp.
Mechanicy powinni również rozwiązywać wszelkie pojawiające się problemy,
aby zapobiec przyszłym – z natury nieprzewidzianym – awariom.

Warto zaplanować wszystkie obsługi
zapobiegawcze, tak aby nie kolidowały
one z harmonogramem wykorzystania
pojazdu. Idealną sytuacją jest wykonanie
obsługi w okresie, gdy samochód pozostaje bez zadań. Koniecznie należy prowadzić rejestr wszystkich wykonanych
obsług. Przestrzeganie planu przeglądów
okresowych i obsług zapobiegawczych
pozwala również w największym zakresie wykorzystać czas pracy kierowców.

Obsługa predykcyjna
Nowe technologie gromadzenia informacji o stanie technicznym pojazdu
– chociażby polegające na telematycznej transmisji danych diagnostycznych
– w rewolucyjny sposób zmieniają sposób, w jaki pracują nowoczesne serwisy
samochodów ciężarowych. Dysponując
gromadzonymi na bieżąco danymi na

delu predykcyjnego w celu identyfikacji,
kiedy wymaga on naprawy przed awarią części. Zapewnia to znaczne korzyści
operacyjne, pozwalając flotom i dostawcom usług serwisowych opracować lepsze, bardziej kompleksowe harmonogramy w celu rozwiązania problemów
związanych z utrzymaniem stanu technicznego (obsługą) i poprawy współczynnika gotowości technicznej, redukcji kosztów, lepszego planowania cyklu życia
pojazdu oraz zwiększenia ogólnej efektywności eksploatacyjnej.

Integracja strumienia danych
Bezdyskusyjnie we współczesnych
operacjach flotowych możliwość zebrania niezbędnych danych z pojazdu jest
kluczowym elementem poprawy każdego
aspektu operacji, w tym monitorowania

Struktura czynności obsługowych w przypadku prawidłowo realizowanej obsługi zapobiegawczej/prewencyjnej (po lewej) oraz w przypadku
realizacji źle zaplanowanej obsługi zapobiegawczej (po prawej) [1]

temat zużycia poszczególnych komponentów oraz wynikami analizy trendów
w zakresie np. trwałości i niezawodności, serwisy mogą znacznie częściej
sięgać po metody obsługi predykcyjnej
(a nie tylko zapobiegawczej). Pozwala to
na wymianę wrażliwych komponentów
z wyprzedzeniem pozwalającym na utrzymanie maksymalnego i stałego poziomu
niezawodności.
Możliwość pełnej integracji danych
naprawczych i telematycznych filtrowanych za pomocą algorytmów adaptacyjnych stwarza możliwość opracowania
indywidualnego dla każdego pojazdu mo-
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poziomu wydajności, bezpieczeństwa i jakości obsługi. Każda informacja o stanie
floty jest ważna, ale przechwytywanie danych diagnostycznych dotyczących stanu
technicznego w kontekście obsługowo-naprawczym jest szczególnie cenne,
ponieważ dotyka wielu aspektów działalności. Dane eksploatacyjne są wykorzystywane do kontroli kosztów, zarządzania cyklem życia, poprawy obsługi
zapobiegawczej, maksymalizacji czasu
bezawaryjnej pracy i kontroli jakości naprawy, a także wielu innych. Docelowo
pochodzące z różnych źródeł dane diagnostyczne muszą zostać w procesie inte-
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Obsługa predykcyjna na tle innych metod utrzymania stanu technicznego

© Applied AI

gracji inteligentnie przekształcone w zrozumiałe informacje, które po analizie
spowodują określone działania.
Dane mogą być królem, ale ich ilość
może być przytłaczająca. Dlatego kluczowe znaczenie ma ich umiejętna integracja w użyteczną, łatwą w interpretacji
informację. Za zarządzanie, integrację
i interpretację zbieranych danych odpowiadają zazwyczaj dostawcy usług ser-

Porównanie kosztów związanych z obsługą
zapobiegawczą i predykcyjną

wisowych. Na tej podstawie operatorzy
ci mogą podejmować konkretne działania, dotyczące np. konfigurowania harmonogramów obsługi zapobiegawczej
(preventive maintenance). Łączenie danych przechwyconych bezpośrednio z pojazdu przez serwis z danymi operacyjnymi (takimi jak np. przebieg pojazdu)
może być wykorzystywane do tworzenia
regularnych harmonogramów obsługi
zapobiegawczej. Dane dotyczące obsługi mogą być wykorzystywane do monitorowania wykonywanych napraw: powiązanie częstotliwości i rodzaju obsług
i napraw daje jasny obraz jakości pracy
wykonywanej przez serwis.

Z kolei integracja danych obsługowych z modułem systemu zarządzania
flotą odpowiadającym za zaopatrzenie
w części zamienne może pomóc w monitorowaniu jakości otrzymywanych części
(określenie udziału części wadliwych)
oraz w podejmowaniu decyzji zakupowych w odniesieniu do jakości i ceny
części zamiennych oferowanych przez
różnych dostawców.
Kluczem do pełnego sukcesu nowych
technologii związanych z bieżącym gromadzeniem danych diagnostycznych pozostaje wciąż jakość działania sieci obsługowej. Importerzy, sieć dealerska i ich
autoryzowane serwisy, a także warsztaty
niezależne są – mówiąc obrazowo – na
pierwszej linii frontu w walce o maksymalizację niezawodności i dostępności
pojazdów swoich klientów. Muszą być
wyposażeni w najlepsze narzędzia, systemy i zasoby, aby móc zagwarantować
najwyższą jakość obsługi klienta.

Przyszłość należy do predykcji
Wykorzystanie telematycznych systemów zarządzania flotą pozwalających
na zdalną diagnostykę pojazdu w czasie
rzeczywistym w pewnym sensie zmienia zasady gry, tworząc nowy poziom
zaangażowania serwisu w ocenę i utrzymanie stanu technicznego obsługiwanych pojazdów. Właściciele flot i obsługujące je serwisy mogą podejmować lepsze
i szybsze decyzje w zakresie obsługi pojazdów – niezależnie od tego, czy będą
to naprawy wykonywane na drodze, planowe przeglądy serwisowe, czy też naprawy wykonywane w warsztatach. Te
oszczędzające czas technologie, które są
ogólnie dostępne z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego, coraz częściej stają się narzędziami do zarządza-

nia flotą, aby zaoszczędzić czas, ograniczyć zadania administracyjne, zwiększyć
produktywność, wyeliminować odpady
i skrócić przestoje.

Bibliografia:
[1] Turley R., Biała księga: Advancing Preventive Maintenance, RTAF Fleet University, 02.2016.

Summary
The use of telematics fleet management systems allowing remote vehicle diagnostics in real time creates
a new level of service engagement
in the evaluation and maintenance
of the technical condition of the vehicles served.
Owners of fleets and their workshop
centers can make better and faster
decisions in the field of vehicle maintenance – regardless of whether
that are road repairs, scheduled service inspections or repairs carried
out in workshops.
These time-saving technologies, based on predictive maintenance models, are generally available from
any computer or mobile device and
become increasingly fleet management tools to save time, reduce administrative tasks, increase productivity, eliminate waste and reduce
downtime.
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Renata Pawliszko

© Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko

Awaria, kolizja czy inne problemy z samochodem
na drodze mogą zdarzyć się każdemu. Czasami
zupełnie nie da się ich przewidzieć. Co zrobić
w takich okolicznościach? W skrajnej sytuacji
trzeba wezwać pomoc drogową.

Konstrukcja firmy
Najazdy Samochodowe
Przemysław Budźko,
czyli platforma do przewozu wysokich samochodów dostawczych
z zabudową plandekową i kabiną sypialną
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Pojazdy pomocy
drogowych

stnieje bardzo wiele typów i modeli
pojazdów pomocy drogowych. Te konstrukcyjnie zróżnicowane zabudowy
mają za zadanie przewieźć uszkodzony
pojazd z miejsca zdarzenia do odpowiedniego warsztatu. Do transportu samochodów osobowych, terenowych czy
dostawczych najczęściej stosuje się autolawety, czyli pojazdy pomocy drogowej
wyposażone w platformę ładunkową do
transportu uszkodzonych pojazdów. Ze
względu na konstrukcję wyróżniamy
platformy stałe wyposażone w ruchome
najazdy, platformy ruchome, czyli zsuwane do poziomu jezdni oraz lawety
z łamaną ramą nośną.
Z kolei do przetransportowania z miejsca zdarzenia cięższych pojazdów wykorzystuje się lawety lub holowniki. Te
pierwsze służą do transportu uszkodzonych pojazdów w niewielkim stopniu
(awaria podzespołu lub małe uszkodzenia zewnętrzne). Lawety mogą być zabudowane na pojazdach silnikowych, mogą
też tworzyć zestawy drogowe i w takich
przypadkach występują jako pojazdy pomocy drogowych do ciężkich zastosowań. Holowniki natomiast służą do odholowania pojazdu z miejsca zdarzenia.
Taki sprzęt stosowany jest w przypadku
awarii dużych samochodów ciężarowych
ze względu na ich masę i rozmiar.
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Jednym z polskich producentów autolawet, najazdów samochodowych, autotransporterów – jedno- i dwupoziomowych – dostosowanych do wszystkich
modeli aut dostawczych i ciężarowych
jest firma Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko. Pracownicy przedsiębiorstwa są w stanie wykonać najazdy do
pojazdów każdego klienta zajmującego
się transportem samochodów. Doświadczenie płynące z wykonania setek takich
zabudów sprawia, że po zamówienia do
Przemysława Budźko zgłaszają się klienci
z Polski i zagranicy, m.in. takich krajów
jak Francja, Czechy, Niemcy, Holandia,
Hiszpania, Belgia, Szwecja.
Najazdy produkowane przez firmę Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko
są wytrzymałe i funkcjonalne. Powstają
ze stali konstrukcyjnej i aluminium, co
zapewnia odpowiedni stosunek wytrzymałości konstrukcyjnej do ich masy własnej. Producent w czasie prac kładzie największy nacisk na walory użytkowe i wagę
zabudowy, a właściwe zamocowanie pojazdu za pomocą trzypunktowych pasów
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Sprawnie z autolawetą

Zabudowa ze stałą platformą przeznaczona do transportu samochodów.
Jej stalowo-aluminiowa konstrukcja zapewnia niższą masę własną

oraz blokad kół zapewnia użycie blachy
perforowanej typu Lohr. Warto dodać, że
Przemysław Budźko jest producentem
tejże blachy.
Jednym z projektów firmy Najazdy
Samochodowe Przemysław Budźko są
platformy zabudowane na podwoziach
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samochodów ciężarowych przeznaczone
do wysokich samochodów dostawczych
z plandekami i kabinami sypialnymi.
Specjalnie zaprojektowane zagłębienia
w platformie ułatwiają załadunek i pozwalają na jazdę zgodną z przepisami, bez
przekraczania dopuszczalnej wysokości.
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Do ciężkich zadań

© Tevor

Firma Tevor jest z kolei producentem
pojazdów specjalistycznych służących
głównie do pomocy drogowej i ratownictwa. Odbiorcami jej produktów są
najczęściej firmy świadczące usługi pomocy drogowej, holowania, dealerzy samochodów wykorzystujący zabudowy
do transportu samochodów między salonami dealerskimi. Firma ma własne
zaplecze projektowe, a ok. 50% swoich
produktów eksportuje za granicę.

Platforma uchylana i zsuwana
tylną krawędzią do podłoża
za pomocą siłowników hydraulicznych marki Tevor

© Tevor

Platforma hydrauliczna
Tevor typ ZP40-C1
o ładowności 4000 kg
na podwoziu Mitsubishi
Fuso Canter to przykład
produktu o bardzo
dobrym stosunku
ceny do jakości
Zabudowa holownicza HDRV firmy Tevor
wykonana na podwoziu Volvo FH 8×4

© Tevor

Przykładem jednej z zabudów Tevor jest platforma uchylana i zsuwana
tylną krawędzią do podłoża za pomocą
siłowników hydraulicznych, zabudowana na podwoziu Mercedes-Benz Atego.
Platforma hydrauliczna ma ładowność
5000 kg, a tylna część jej płyty odchyla
się na zawiasach. Warto dodać, że specjalnie opracowany kształt platformy zapobiega wyciekom płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów na podłoże.
Długość płyty platformy wynosi 6400 mm,
a jej szerokość 2350 mm. Z prawej strony
pojazdu znajduje się też skrzynka narzędziowa (marki Bawer) ze stali nierdzew-
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nej o wymiarach 800×500×500 mm. Pojazd wyposażono również w wyciągarkę
hydrauliczną Ramsey o uciągu maksymalnym 4220 kg.
Innym przykładem zabudowy wykonanej przez firmę Tevor jest zabudowa
holownicza HDRV wykonana na podwoziu Volvo FH 8×4. Służy ona do usuwania pojazdów po wypadkach drogowych
z udziałem samochodów ciężarowych, autobusów i innych zestawów drogowych.
Pojazd wyposażono w dwie wyciągarki Superwinch H45 P Pro o udźwigu
20 000 kg umieszone na wysięgniku
(boomie) zabudowy, dwie kolejne typu

© WAŚ

W pojazdach pomocy drogowych bardzo często wykorzystuje się oświetlenie robocze
w technologii LED. Jednym
z najbardziej popularnych produktów firmy WESEM, który
montowany jest na tego typu
pojazdach, jest lampa
robocza LED1F

W zabudowach specjalnych wykorzystuje się również oświetlenie
ostrzegawcze. W ofercie firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
WAŚ Józef i Leszek Waś klienci znajdą ostrzegawcze lampy
W112 oraz W126, tzw. koguty

Come Up HV-15 o udźwigu 6800 kg po
bokach pojazdu oraz jedną z przodu – Superwinch H20 P Pro o udźwigu 9000 kg.
W tylnej części zamontowano 3-stopniowy wysięgnik holowniczy (maks. uciąg
20 000 kg, maks. wysuw 4400 mm) z podwójną belką wysuwną (maks. wysuw
6600 mm), zakończony wielofunkcyjną
trawersą holowniczą z możliwością zamontowania dodatkowego osprzętu.
W zestawie osprzętu holowniczego znalazły się m.in. rolki prowadzące do wy-
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ciągarek górne i boczne, szekle 2×15 t,
trawers wielofunkcyjny, przedłużki trawersu, okular typu L i W, trawers mały
do holowania przyczep, sztywny hol, demontowalna belka pod hak zaczepowy.
Karoseria zabudowy została wyposażona
w szafki na dodatkowe wyposażenie jak
np. agregat prądotwórczy czy kompresor. Kierowca może sterować radiowo
wszystkimi funkcjami, przy czym sterowanie stopami podporowymi przednimi
i wyciągarką przednią jest odrębne.
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Aby sprostać szczególnym
wymaganiom logistyki
budowlanej, Renault Trucks
wprowadziło na rynek ciągnik
siodłowy T 460 X-Road –
specjalnie zmodyfikowany
pojazd używany.

Renault T 460 X-Road:
używany jak nowy
enault T 460 X-Road jest samochodem nowym, choć używanym.
Pojazd jest modyfikowany w stworzonej specjalnie Used Trucks Factory
(Fabryce Używanych Ciężarówek), stanowiącej integralną część fabryki Bourg-en-Bresse. Ciągniki siodłowe serii T
X-Road to pojazdy używane, które najpierw są rygorystycznie wyselekcjonowane, następnie przechodzą przegląd
w oparciu o listę kontrolną obejmującą
200 punktów, zgodnie ze standardowymi procesami produkcyjnymi producenta. Następnie poddawane są fabrycznym modyfikacjom konstrukcyjnym,
które dostosowują je do wymagań klientów segmentu budowlanego.

Optymalna konfiguracja
Ciężarówka ta idealnie nadaje się do
jazdy w trudniejszych warunkach terenowych i logistycznego zaopatrzenia placów budowy w materiały oraz do transportu materiałów naczepą skrzyniową
lub naczepą wywrotką (także w zastosowaniach rolniczych). Zakres modyfikacji wprowadzonych w Renault T X-Road
nie jest „sztywny” i może być dostosowany do wymagań klienta, w zależności
od wykonywanej działalności i potrzeb.
Samochód można np. wyposażyć w układ
hydrauliczny do zasilania np. wywrotu naczepy (choć można to również zrobić po
kupieniu pojazdu), zabezpieczenie chłod-

18 | LIPIEC –SIERPIEŃ 2018 | Transport – Technika – Biznes

nicy, tylny most o wyższym przełożeniu,
światła ostrzegawcze LED, dodatkowe
zbiorniki i wysokość siodła.
Ciągnik Renault T X-Road w konfiguracji 4×2 jest wyposażony w 11-litrowy silnik DTI 11 Euro VI o mocy 460 KM/338 kW
i maksymalnym momencie obrotowym
2200 Nm. Aby uodpornić samochód na
trudniejsze warunki eksploatacji, zostaje
on wyposażony we wzmocnione elementy karoserii, jak stalowe zderzaki, wytrzymałe stopnie i kraty ochronne reflektorów.
Standardowo zakładane są również opony
o profilu drogowo-terenowym (315/80
R22,5) a prześwit zostaje zwiększony
o 60 mm, a co za tym idzie kąt natarcia
rośnie do 18°. W zautomatyzowanej skrzy-
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ni biegów Optidriver wymieniono oprogramowanie, wprowadzając trybu jazdy
w terenie (off-road) i możliwość manualnego podwyższania prędkości obrotowej silnika. Tryb off-road zmienia strategię zmiany biegów, m.in. pojazd zawsze
startuje z pierwszego biegu, zmiana
przełożenia w górę co jeden bieg i ma
funkcję „rozkołysania” pojazdu poprzez
szybką zmianę biegów między 1 a wstecznym). Przekładnię główną wyposażono
w blokadę mechanizmu różnicowego. Montowane są również akumulatory o zwiększonej pojemności (225 Ah). Dopełnieniem całości są zmiany w wyglądzie
zewnętrznym pojazdu, m.in. elementy
grilla – osłony chłodnicy, tabliczka informacyjna na ścianie bocznej czy wspomniane kratki ochronne na reflektorach.
Pojazd używany T X-Road jest objęty
gwarancją na rok lub 120 000 km. Gwarancja ta obejmuje wszystkie zdarzenia
związane układem napędowym – silnikiem, skrzynią biegów oraz osiami pojazdu i jest uznawana we wszystkich
punktach sprzedaży i obsługi Renault
Trucks na terenie Europy. Dodatkowo
gwarancja jest połączona z ubezpieczeniem europejskim Renault Trucks 24/7
z opcją holowania.

Renault T X-Road – dostępny
w całej sieci
Obecnie ciężarówka Renault T X-Road
jest dostępna we Francji, na Węgrzech,
w Polsce, Niemczech i Belgii w centrach
pojazdów używanych Renault Trucks,

Renault T 460 X-Road
to poddany starannej
selekcji używany ciągnik
siodłowy z silnikiem
o mocy 460 KM/338 kW
i momencie 2200 Nm,
przystosowany fabrycznie do zastosowań
w logistyce transportu
budowlanego

ale każdy przedstawiciel Renault Trucks
jest w stanie zapewnić dostęp do największego magazynu pojazdów używanych w Europie. Renault Trucks proponuje również swoim klientom dostęp do
strony www.used-renault-trucks.com –
platformy prezentującej pełną ofertę
producenta na pojazdy używane. To narzędzie pozwala przewoźnikom wybrać
najlepiej odpowiadający im pojazd używany – także model T X-Road – przez
określenie pożądanych parametrów, jak
konfiguracja pojazdu, cena czy przebieg.
Każdy pojazd jest prezentowany ze specyfikacją i swoją lokalizacją. Tym samym przewoźnicy mogą wybrać pojazd
używany, którego jakość gwarantuje certyfikat „Renault Trucks Selection”. Są to
pojazdy stosunkowo młode, wyselekcjonowane, z certyfikatem ekspertów
Renault Trucks, przygotowane do wymagań branży danego klienta.

Renault T X-Road będzie „uznawane”
w całej sieci serwisowej Renault Trucks
przez cały okres użytkowania, zatem do
dyspozycji jego właściciela będą profesjonaliści wyposażeni w wysokiej jakości
sprzęt i wykorzystujący wyłącznie oryginalne części zamienne.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Renault Trucks

Renault T X-Road idealnie nadaje się do
jazdy w trudniejszych warunkach terenowych i logistycznego zaopatrzenia placów
budowy w materiały oraz do transportu
materiałów naczepą skrzyniową lub naczepą wywrotką, także w zastosowaniach rolniczych

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC –SIERPIEŃ 2018 | 19

| TECHNIKA |

© MAN Truck & Bus

MAN wspólnie
z DB Schenker na 145-kilometrowym odcinku
autostrady A9 prowadzi jazdy
testowe konwojów połączonych – to wstęp do automatyzacji ciężarówek
MAN

MAN cyfrowo,
elektrycznie
i autonomicznie
Dariusz Piernikarski
Na początku lipca firma MAN Truck & Bus
zorganizowała spotkanie z dziennikarzami,
na którym zaprezentowano najważniejsze
nowości przygotowywane na zbliżające się
targi IAA w Hanowerze. Miejscem akcji były
tereny lotniska Berlin-Brandenburg, które
wciąż nie może doczekać się otwarcia.
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rezentacja w Berlinie miała jedynie stanowić przedsmak tego,
co producent z Monachium pokaże podczas targów IAA – główny ciężar lipcowego wydarzenia spoczywał na
rozwiązaniach przyszłości związanych
z jazdą autonomiczną, konwojami połączonymi i pojazdami elektrycznymi oraz
usługami cyfrowymi. Na targach MAN
Truck & Bus zaprezentuje pełną gamę
swoich produktów i usług, pojazdy od
3,5 t do 250 t dmc. działające we wszystkich segmentach, począwszy od dystrybucji miejskiej, na transporcie międzynarodowym i budowlanym skończywszy.
Z pewnością wiele rozwiązań jeszcze
nas zaskoczy…

Usługi cyfrowe – napędzane
przez RIO
Klient, kupując samochód MAN, otrzymuje moduł RIO Box, który od sierpnia
2017 r. montowany jest standardowo
w pojazdach MAN Euro VI. W moduł RIO
Box wyposażono już 50 tys. samochodów,
a platforma RIO jest online od grudnia
2017 r. Poprzez ten moduł można korzystać z usług oferowanych w ramach
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trola poprzeczna to znana już kontrola
nieoczekiwanej zmiany pasa ruchu, która została uzupełniona o funkcję aktywnej korekty (działa powyżej 60 km/h).
Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu elektrohydraulicznego wspomagania układu kierowniczego.
Widoczność otoczenia wokół zestawu
jest sprawą kluczową, zwłaszcza podczas
wykonywania skrętów lub manewrowania – słowem kluczowym jest tutaj kąt
martwy (martwa strefa). MAN wprowadził w swoich ciągnikach asystenta skrętu
bazującego na technice wideo. Na specjalnym wyświetlaczu umieszczonym
na słupku A po prawej stronie lub na
ekranie systemu rozrywki i informacji
kierowca widzi obraz otoczenia wokół
pojazdu. System działa niezależnie od
warunków oświetleniowych na zewnątrz,

© MAN Truck & Bus

MAN DigitalServices. Jest to pakiet usług
cyfrowych zorientowanych na zarządzanie flotą pojazdów użytkowych, którego głównym celem jest podnoszenie
efektywności (obniżanie zużycia paliwa)
i zmniejszanie negatywnego wpływu na
środowisko naturalne. Pakiet ten w idealny
sposób stanowi uzupełnienie działającej
w chmurze cyfrowej platformy logistycznej RIO.
Platforma RIO umożliwia dostęp do
usług oferowanych przez inne firmy, można również w modułowy sposób konfigurować zakres wykorzystywanych funkcjonalności. Poszczególne usługi można
wynajmować/rezerwować na określony
czas. Istotne jest to, że MAN DigitalServices i RIO to są oferty połączone i nie
działają oddzielnie. Modułowość pozwala
jednak użytkownikom na wykorzystanie
zarówno usług oferowanych przez MAN
DigitalServices, jak i tych dostępnych
na platformie RIO.

jest również odporny na zanieczyszczenia i inne zakłócenia – np. odbicia światła. Podobne rozwiązania eliminujące
martwy kąt wprowadzono również w autobusach i autokarach.

Stałe podnoszenie efektywności
MAN wspiera swoich klientów w podnoszeniu efektywności transportowej,
która wyraża się przede wszystkim mniejszym zużyciem paliwa. Kwintesencją
dążenia do poprawy efektywności flot
jest model TGX EfficentLine, który po
wprowadzeniu na rynek w 2010 r. doczekał się już swojej trzeciej generacji.
Cyfryzacja wkracza również do kabiny
kierowcy samochodu MAN w postaci usługi Connected Co-Driver. Jest to nic innego
jak dostępny on-line rzeczywisty trener,
który dzięki zdalnemu dostępowi do bieżących parametrów pracy pojazdu doskonale wie, jak wygląda aktualny styl
prowadzenia kierowcy. Na tej podstawie
trener jest w stanie po telefonicznym
połączeniu się z kierowcą udzielić mu
kilku cennych wskazówek dotyczących
poprawy techniki jazdy i zmniejszenia
zużycia paliwa.

Napędy elektryczne
– badania trwają…

Bezpieczeństwo bez kompromisów
MAN Truck & Bus w swoich działaniach zwraca uwagę na trzy ważne
aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drodze. Pierwsze dwa
dotyczą wzdłużnej i poprzecznej kontroli zachowania pojazdu na drodze,
trzeci to widoczność. Gdy mowa o kontroli zachowania wzdłużnego, głównym
zagadnieniem jest skuteczne hamowania – tu z pomocą przychodzi układ EBA2
(Emergency Brake Assist 2. generacji).
W najnowszych pojazdach MAN kierowca nie może wyłączyć asystenta hamowania awaryjnego. Uzupełnieniem jest
system monitoringu koncentracji kierowcy, adaptacyjny tempomat z regulacją
odległości od pojazdu poprzedzającego
z funkcją stop-and-go przydatną w przerywanym ruchu miejskim. Z kolei kon-

MAN Truck & Bus współpracuje ściśle z pozostałymi producentami grupy
Traton (czyli Volkswagen Truck & Bus).

© MAN Truck & Bus

MAN wprowadził w swoich ciągnikach asystenta skrętu bazującego na technice wideo:
na wyświetlaczu umieszczonym na słupku A kierowca widzi obraz otoczenia wokół pojazdu
rejestrowany przez kamerę umieszczoną na bocznej ścianie kabiny

Prototypowy autobus elektryczny Lion’s City E różni się
wizualnie od swojego konwencjonalnego brata
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eTGM 6×2 to 26-tonowy samochód z napędem elektrycznym wyposażony w umieszczony centralnie w ramie
silnik elektryczny o mocy
264 kW, który przesyła moment obrotowy 3100 Nm
na koła napędowe w sposób
bezprzekładniowy

eTGE, czyli MAN TGE
z napędem elektrycznym ma zasięg do
170 km i ładowność
wynoszącą 1,75 t

2. poziomie automatyzacji (pojazdy mogą
autonomicznie jechać prosto, pozostawać
na pasie i kontrolować odległość od pojazdów z przodu, automatycznie inicjowane jest hamowanie awaryjne) przy
dyskretnym nadzorze kierowców.

Wolno, ale skutecznie?
Efektem tego jest model TGE z napędem elektrycznym. Samochód ten ma
zasięg do 170 km i mimo obecności ciężkich akumulatorów ładowność wynoszącą 1,75 t. Samochód eTGE jako pierwszy z gamy elektrycznych marki MAN
trafił już do produkcji seryjnej. Następna
w kolejce jest być może elektryczna
wersja MAN TGM, którą podczas konferencji w Berlinie można było sprawdzić
w działaniu.
MAN aktywnie działa w austriackim
konsorcjum CNL (Council für Nachhaltige Logistik – Rada ds. Zrównoważonej
Logistyki). Konsorcjum tworzy w sumie
19 firm, działających głównie w obszarze logistycznych łańcuchów dostaw.
Rolą MAN Truck & Bus było przygotowanie 9 pojazdów elektrycznych na
bazie modelu MAN TGM 6×2, które od
jesieni 2018 r. przeznaczone będą do testowania w praktyce przez dziewięć przedsiębiorstw. Samochody te mają odpowiadać dokładnie oczekiwaniom rynku
– zarówno pod względem napędu, osiągów, jak i konfiguracji zabudów.
Stale doskonalone są napędy gazowe,
które przede wszystkim znajdują zastosowanie w autobusach miejskich. No-

wością jest tu gazowy silnik E18 (9,5 l,
320 KM/235 kW), w którym mimo niewielkiej pojemności skokowej udało się
uzyskać moment obrotowy o dużej wartości (1400 Nm). Silnik ten jest zasilany
metanem ze zbiorników CNG – jeśli
klient zdecyduje się na wprowadzenie
biogazu, uzyskuje najbardziej ekologiczną
i jednocześnie opłacalną w eksploatacji
jednostkę napędową o niemal neutralnym bilansie emisji CO2 do atmosfery.

Na autonomiczne ciężarówki MAN
jeszcze poczekamy
W zakresie jazdy autonomicznej MAN
wspólnie z firmą DB Schenker na wydzielonym odcinku autostrady A9 o długości 145 km bada platooning, czyli
możliwości jazdy w konwojach połączonych. Podczas jazd testowych po drogach
wciąż nieotwartego lotniska Berlin-Brandenburg mieliśmy możliwość uczestniczenia w przejeździe konwoju połączonego. Dwa zestawy zgodnie zwiększały
prędkość i hamowały, pozostając w niewielkiej odległości względem siebie
(ok. 15 m), ale wszystko pozostawało na
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Podczas konferencji można było odnieść wrażenie, że firma MAN Truck &
Bus zajęła się zagadnieniami związanymi z jazdą autonomiczną, konwojami
połączonymi (platooningiem) i napędami
elektrycznymi zdecydowanie za późno
i teraz z dużym wysiłkiem stara się dogonić konkurentów. Jako wyjaśnienie tej sytuacji służyły argumenty mówiące o tym,
że firma stawia przede wszystkim na niezawodność swoich produktów, a w tym
wypadku kluczem są wielokrotne testy
wewnętrzne.
W przypadku MAN Truck & Bus czas,
czyli tempo innowacji, wydaje się mieć
drugorzędne znaczenie. Gdy mowa o elektromobilności, priorytetem jest troska
o klienta i jego gotowość na przyjęcie
elektrycznych rozwiązań transportowych,
zwłaszcza w aspekcie rozwoju infrastruktury ładowania. Pozytywnym aspektem
jest to, że MAN, rozwijając swoje elektryczne środki transportu, stara się ściśle
współpracować z klientami – ich uwagi
są uwzględniane np. jeśli chodzi o dobór
zastosowań, w których mogłyby działać
samochody elektryczne, ich minimalny
zasięg czy parametry związane z przebiegiem ładowania.
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Jubileuszowe
targi Automechanika
© K. Biskupska

W dniach 11–15 września odbędzie się 25. edycja targów techniki motoryzacyjnej
Automechanika Frankfurt. Po raz pierwszy w historii zorganizowano je jednocześnie
z targami przemysłu oponiarskiego Reifen, które dotychczas odbywały się w Essen.

czasie tegorocznych targów
Automechanika i Reifen reprezentanci przemysłu motoryzacyjnego będą mogli skorzystać
z okazji, by zaprezentować swoje produkty i dodatkowe usługi, a także programy wspierające serwis i naprawę opon.
„Inwestujemy w opony i przemysł
oponiarski, ponieważ jest to segment
świetnie pasujący do profilu naszej imprezy. Nowy program Automechanika
Insider to zaproszenie skierowane do
przedstawicieli rynku oponiarskiego, aby
odkryli gamę produktów dostępnych na
targach Automechanika. Z kolei dla
przedstawicieli warsztatów program ten
to swego rodzaju podziękowanie za niemal 50 lat lojalności” – powiedział Olaf
Mußhoff, dyrektor targów Automechanika Frankfurt.
Wszyscy klienci, którzy zdecydują się
na uczestnictwo w programie, na czas
targów otrzymają dostęp do specjalnego
pakietu usług, który obejmuje m.in. darmowy wstęp na targi Automechanika
Frankfurt oraz Reifen każdego dnia, bezpłatny transport na teren centrum wystawienniczego (komunikacją miejską
RMV) oraz dostęp do szatni.
Należy dodać, że liczba miejsc w programie jest ograniczona i wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Formularz rejestracyjny oraz warunki i postanowienia
programu dostępne są na stronie www.automechanika-insider.com.

Oponiarskie Reifen
Wystawa Reifen będzie miała miejsce
w hali 12.1 – największej i najnowocześniejszej hali w zachodniej części centrum wystawienniczego. Swoje produkty
prezentować tam będą m.in. Al Dobowi Group, Balkrishna Industries Limited (BKT), Delticom AG, Linglong Tire,
Kyoto Japan Tire, Martins Industries oraz
Petlas. Ekspozycja będzie też obejmować
pokrewne tematy, takie jak logistyka
oraz wyposażenie magazynu.
Targi Reifen będą w bezpośrednim
sąsiedztwie działów Body & Paintwork,
Classic Cars, Vehicle Care, a także strefy
Workshop, która obejmie obszar 70 000 m2
w halach 8, 9 i 11, gdzie znajdują się stoiska niemieckich i międzynarodowych
firm z segmentu wyposażenia i usług
warsztatów samochodowych.

Oprócz tego Niemieckie Stowarzyszenie Wyposażenia Warsztatów (ASA)
wraz z czołowymi spółkami z branży, takimi jak Rema Tip Top, Otto Nussbaum,
Corghi, Robert Bosch, Snap-on Equipment, Hunter, Deutschland, AVL Ditest,
Hella Gutmann Solutions, Werbas i Consul, zaplanowało dla zwiedzających specjalny pokaz w hali 12.1. Fachowcy z profesjonalnego warsztatu podzielonego na
trzy strefy robocze zademonstrują wówczas działanie systemu kontroli ciśnienia
w oponach (RDKS), procedury ustawiania
geometrii kół, badania luzu przegubu,
badania hamulców, regulacji reflektorów
oraz zasady prawidłowego przechowywania opon. Wszystko to będzie prezentowane przy użyciu nowoczesnego
sprzętu działającego w sieci.

Opracowała Renata Pawliszko
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Świat inteligentnych naczep
Na wrześniowych targach IAA w Hanowerze motywem przewodnim ekspozycji
Schmitz Cargobull będzie Smart Trailer World (czyli Świat inteligentnych naczep).
W czerwcu producent przedstawił dziennikarzom mediów branżowych innowacje
przygotowane na tegoroczne targi IAA.

Chłodnia 4.0
W największym zakresie świat cyfrowy wkracza do chłodni Schmitz Cargobull S.KO Cool – możemy wręcz mówić
o Chłodni 4.0. Chłodnia najnowszej generacji wyposażona jest w wiele czujników, które dostarczają informacje do
modułu kontrolnego Trailler-Connect
CTU. Moduł ten stanowi z kolei źródło
informacji dla systemu telematycznego.

Agregat chłodniczy
S.CU wyposażono
w silnik Diesla spełniający wymagania
normy toksyczności
spalin Stage V – jest
on nie tylko ekologiczny, ale też spala
o 10% mniej paliwa
niż poprzednik
© D. Piernikarski

rzedtargowa prezentacja nowości odbyła się na terenie fabryki
Schmitz Cargobull w Berlinie. To
właśnie tu powstają zabudowy furgono we przeznaczone dla branży KEP
(transport przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek) – najnowszy produkt
w ofercie. W centrum uwagi znalazły się
inteligentne rozwiązania naczepowe, nie
zabrakło także nowości w chłodniach,
naczepach kurtynowych, wywrotkach i zabudowach KEP.
Firma aktywnie wykorzystuje możliwości, jakie stwarza cyfryzacja transportu. Coraz większe znaczenie w ofercie
producenta mają produkty i usługi „inteligentne”, wykorzystujące technologie
cyfrowe, cyfryzacja obejmuje również sferę produkcyjną oraz realizowane procesy.

Zarządzający flotą ma możliwość
zdalnej obserwacji swoich naczep w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu TrailerConnect Portal 2.0. Z układu
hamulcowego TEBS pobierane są również takie informacje, jak obciążenia osi,
stan ogumienia (ciśnienie, temperatura)
czy poziom zużycia klocków hamulcowych. W trosce o bezpieczeństwo ładunku przekazywana jest również informacja na temat statusu zamknięcia drzwi.
Ważną funkcjonalnością jest możliwość
zdalnego sterowania pracą agregatu
chłodniczego.
Kierowca dysponuje podobnymi możliwościami, ponieważ w swoim smartfonie
może uruchomić aplikację beSmart. Po
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sparowaniu telefonu z sygnałem wi-fi
generowanym przez sterownik agregatu może obsługiwać rejestrator temperatury (wraz z drukarką). Gdy przewożone są ładunki o dużej wartości, chłodnię
S.KO Cool można wyposażyć w zdalnie
sterowane rygle drzwi (sterowane zamkami kodowymi), których działanie jest
również powiązane z funkcją geofencingu w systemie telematycznym.
Schmitz Cargobull zmodyfikował również konstrukcję ściany przedniej i jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami – jest
ono obecnie bardziej przesunięte ku dołowi. Poprawiono też boczne osłony przeciwwjazdowe. W części tylnej zamontowano nowe elementy ochronne Dynamic
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Lżejsza i lepsza naczepa kurtynowa
Naczepa kurtynowa Schmitz Cargobull S.CS została przede wszystkim odchudzona. Wprowadzone do konstrukcji
już 4 lata temu walcowane na zimno
profile ramy podwozia zostały zoptymalizowane, co pozwoliło na zmniejszenie ciężaru naczepy typu mega o 300 kg
– w standardowej wersji waży ona obec© D. Piernikarski

Dynamic Ramp Protection, czyli nowe stożkowe rolki ochronne,
które przejmują energię
podczas zbyt gwałtownego dojeżdżania
do rampy – rozwiązanie
to zamawia już 30%
klientów

rozwiązaniem są również zintegrowane
z kurtyną miękkie uchwyty (uszy) o wytrzymałości 2500 daN służące do zaczepiania pasów do mocowania ładunku.
„Odchudzanie” objęło również zestawy członowe wykorzystywane w transporcie ładunków objętościowych. Przewożące 38 palet kombinacje M.CS (samochód
ciężarowy) + Z.CS (przyczepa centralnoosiowa) są teraz lżejsze o 500 kg. Producent wprowadził również zestawy w wersji
mega, w których wykorzystano wiele komponentów stosowanych w naczepach,
np. wzmacniane plandeki dachowe, systemy podnoszenia dachu.

Wywrotki
Mówiąc o nowościach w grupie wywrotek, warto odnotować wywrotkę aluminiową S.KI Volume AK z prostokątną

© Schmitz Cargobull

Ramp Protection – stożkowe rolki łagodnie przejmują energię podczas zbyt gwałtownego dojeżdżania do rampy, a cała
ochrona belki tylnej jest o 60 kg lżejsza.
Wewnątrz chłodni wprowadzono nową podłogę z blachy stalowej o lepszych
właściwościach przeciwpoślizgowych
i możliwościach odprowadzania wody.
W podłodze zintegrowano specjalne szyny, które umożliwiają montaż pionowych

Podwozie naczepy kurtynowej S.CS zostało zoptymalizowane
masowo; w wyposażeniu standardowym wersja Universal
waży obecnie poniżej 6000 kg, wersja mega – 6290 kg

© D. Piernikarski

Nowa podłoga antypoślizgowa w chłodni ma
specjalne listwy pozwalające na pionowe zamocowanie drążków rozporowych

belek mocujących ładunek – analogiczne
szyny zostały zintegrowane w płaszczyźnie dachu.
W agregacie chłodniczym Schmitz
Cargobull S.CU zastosowano nowoczesny
silnik common-rail spełniający normy toksyczności spalin Stage V, które zaczną
obowiązywać w styczniu 2019 r. Ponadto
silnik spala o ok. 10% mniej paliwa i jest
o 50 kg lżejszy od poprzednika. Poprawiono również czytelność wyświetlacza
w sterowniku agregatu – jego obsługa
jest również łatwiejsza dzięki bardziej intuicyjnej strukturze menu. Oczywiście
agregat można obsłużyć w pełnym zakresie, korzystając z aplikacji beSmart.

nie 6290 kg. Uniwersalna „kurtynówka”
S.CS też stała się lżejsza o ok. 200 kg i waży obecnie poniżej 6000 kg.
Dokonano również zmian w konstrukcji zabudowy. Nowością jest wzmacniana kurtyna Power Curtain – po jej
zastosowaniu można zrezygnować ze
stosowania łat. Zmniejsza to o ok. 100 kg
ciężar pojazdu i co ważniejsze – upraszcza czynności obsługowe. W kurtynie zaszyte są wzmacniające pasy z włókien
aramidowych, a rozcięcie plandeki bardzo utrudnia zintegrowana wewnątrz
siatka z drutu stalowego. Kurtyna spełnia oczywiście wymagania wytrzymałościowe normy EN 12642 XL. Ciekawym

skrzynią o dużej objętości – naczepę przygotowano z myślą o odbiorcach z sektora
agro. W pojeździe można zamontować
osie Rotos własnej produkcji, rama ma
teraz łabędzią szyję, dzięki czemu obniżono środek ciężkości i zmalała całkowita
wysokość – ułatwia to boczny załadunek,
przejazdy przez wrota stodół oraz poprawia stabilność podczas jazdy i operacji wywrotu.
Izolowane wywrotki do przewozu masy bitumicznej otrzymały nową warstwę
izolacyjną, która obecnie podzielona jest
na segmenty – izolacja jest lepsza, ewentualne naprawy prostsze, jednak całość
waży o 310 kg więcej.
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Dzięki systemowi modułowemu możliwe są różne kombinacje grubości blach
podłogi i ścian bocznych, systemy zamknięcia klapy tylnej oraz zamknięcia plandeką. W ofercie pojawiły się również izolowane naczepy wywrotki z aluminium.

Specjalność z Berlina
Aby zaistnieć w szybko rozwijającym
się segmencie KEP, firma Schmitz Cargobull całkowicie przebudowała swój zakład produkcyjny w Berlinie – siedzibę
ma tu spółka Schmitz Cargobull Van Bodies GmbH & Co KG. Powstają w nim zabudowy KEP przeznaczone do samochodów dostawczych (zakład nie osiągnął
jeszcze maksymalnej wydajności).
Zabudowy przygotowywane są jako
kompletne zestawy montażowe – w tej
postaci trafiają na linie montażowe producentów samochodów oraz zabudów.
Podstawę konstrukcji tworzą 5-warstwowe panele Stratoplast pokryte od wewnątrz i z zewnątrz GFK, czyli laminatem wzmacnianym włóknem szklanym.
W środku warstwę izolacyjną tworzy
pianka poliuretanowa, a sztywność konstrukcji oraz odporność na przenikanie
wilgoci podnosi metalizowana powłoka

© D. Piernikarski

© Schmitz Cargobull

© D. Piernikarski

Naczepa kurtynowa S.CS otrzymała wzmacnianą
kurtynę Power Curtain – pasy z włókien aramidowych oraz wewnętrzna siatka z drutów stalowych
pozwalają na wyeliminowanie łat; na poziomych
wzmocnieniach są widoczne uszy o wytrzymałości
2500 daN do zaczepiania pasów mocujących

Izolowana wywrotka
do przewozu masy bitumicznej ma płaszcz izolacyjny podzielony
na segmenty – ułatwia
to naprawę, a sama izolacja jest bardziej skuteczna; zmieniono również położenie świateł
tylnych, chroniąc je
przed ciepłem

V.KO, czyli nadwozie typu KEP, dostarczane jest jako kompletny
zestaw do montażu; Schmitz zamierza stać się wiodącym producentem tego typu rozwiązań

pomiędzy GFK a pianką. W standardowym
zestawie znajdują się również: przepuszczający światło dach, dwuskrzydłowy portal tylny oraz panele podłogowe
ze sklejki wielowarstwowej. Dwuosobowy
zespół jest w stanie zmontować i skleić
(uszczelnić) kompletną zabudowę na pojeździe. Producent zamierza jeszcze przed
targami IAA wprowadzić do oferty także zabudowę w wersji izotermicznej. Cel
działania został wyraźnie nakreślony:
spółka Schmitz Cargobull Van Bodies zamierza stać się największym producentem zabudów oferowanych w zestawach
do samodzielnego montażu.

W centrum uwagi: pełny serwis
Schmitz Cargobull oferuje swoim
klientom pełne portfolio usług serwisowych. Tworzą je cyfrowe systemy zamawiania części zamiennych oraz działające online i wykorzystujące wirtualną
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rzeczywistość systemy wsparcia warsztatowego w zakresie poszukiwania usterek i technologii napraw. Za tym stoi potężna paneuropejska sieć 1700 partnerów
serwisowych, 1200 partnerów oponiarskich, 29 magazynów części zamiennych
oraz internetowy sklep z częściami zamiennymi – na liście inwentarzowej znajduje się 68 tys. części, a w bazie danych
udokumentowano 650 tys. dotychczas
wyprodukowanych naczep Schmitz Cargobull.

Ciąg dalszy nastąpi
Na czerwcowej konferencji poprzedzającej targi IAA firma Schmitz Cargobull pokazała wiele interesujących nowości i innowacji, jednak jak zapewniają
przedstawiciele zarządu, odwiedziny stoiska na targach z pewnością się opłacą,
gdyż producent ma jeszcze w zanadrzu
kilka interesujących niespodzianek.
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Nowości ze stajni Kögel
Na początku lipca odbyła się prezentacja nowości przygotowanych przez firmę
Kögel Trailer na wrześniowe targi IAA w Hanowerze. Nie mogło także zabraknąć
pojazdów siostrzanej spółki Humbaur, specjalizującej się w produkcji zabudów
i lżejszych przyczep.

ögel Trailer radzi sobie w bieżącym roku bardzo dobrze. Od stycznia do czerwca klienci zamówili
12 087 pojazdów (wzrost o 48,1% r/r) –
na rynkach regionu sprzedaży Europa
Wschodnia jest to 6449 pojazdów (wzrost
o 62,9% r/r), a na rynku sprzedaży Europa Zachodnia jest to 5638 szt. (wzrost
o 34,1% r/r). Prognozy sprzedaży na rok
2018 są bardzo optymistyczne – zarząd
zakłada, że będzie to ok. 18 tys. pojazdów.
Wśród najważniejszych nowości produktowych, które Kögel pokaże szerokiej
publiczności na IAA 2018, należy wymienić przede wszystkim różne odmiany
naczep kurtynowych nowej generacji –
Kögel NOVUM, udoskonaloną chłodnię
Kögel Cool – PurFerro quality, lekkie
uniwersalne podwozie podkontenerowe Kögel Port 45 Triplex oraz stalowo-aluminiową naczepę samowyładowczą.
Wszystkie podwozia pojazdów marki
Kögel są zabezpieczane przed korozją
powłokami ochronnymi nanoszonymi
w technologii nanoceramicznej oraz powłokami KTL, a następnie pokrywane
warstwą lakieru odpornego na działanie
promieni UV.

Kögel stopniowo wprowadza udoskonalenia generacji NOVUM we wszystkich wariantach naczep
Cargo, Mega i Light. Nowy model Kögel Lightplus jest już dostępny, natomiast wkrótce do odnowionej generacji NOVUM dołączą naczepy Cargo Coil i Cargo Coil Rail
W naczepach generacji
NOVUM po zmodyfikowaniu
konstrukcji ramy zewnętrznej
punkty mocowania Vario-Fix są
łatwiej dostępne, pasy można
mocować w perforowanym
obrzeżu ramy przy zamkniętej
plandece, pierścienie mocujące
mają teraz boczne uchwyty
ułatwiające obsługę; ponadto
kieszenie na listwy można rozmieścić w kłonicach na wiele
sposobów dzięki perforacji
listwy na kłonicach
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Naczepy kurtynowe Kögel NOVUM
Kögel stopniowo wprowadza do swoich naczep skrzyniowych Cargo, Mega
i Light nową ramę zewnętrzną oraz nadwozie znane już z modelu Kögel Lightplus.
Wszystkie pojazdy generacji NOVUM
otrzymują stabilną, sztywną, spawaną
ramę wzmocnioną poprzeczkami na całej
długości. Na ścianie przedniej wprowadzono nową konsolę złączy pneumatycznych i elektrycznych, która przenosi siły
na ramę wzdłuż bocznego wspornika.
Po zmodyfikowaniu konstrukcji ramy zewnętrznej punkty mocowania Vario-Fix
są łatwiej dostępne i możliwe jest mocowanie pasów w perforowanym obrzeżu
ramy przy zamkniętej plandece, również w przypadku opcjonalnie oferowanych burt. Seryjnie montowane pierścienie mocujące (13 par, wytrzymałość
2500/4000 daN) mają teraz uchwyty
boczne ułatwiające obsługę.
Ściana przednia, przednie i tylne kłonice narożne oraz tylny portal drzwiowy
są wykonane z aluminium. Kieszenie na
listwy można rozmieścić w kłonicach na
wiele sposobów dzięki perforacji listwy
na kłonicach. Oczywiście nowe naczepy
mają certyfikaty wytrzymałościowe według normy DIN EN 12642 Code XL.
Firma Kögel będzie stopniowo wprowadzać te udoskonalenia we wszystkich
wariantach naczep Cargo, Mega i Light.
Nowy model Kögel Lightplus jest już dostępny, natomiast wkrótce do odnowio-

nej generacji NOVUM dołączą naczepy
Cargo Coil i Cargo Coil Rail. Pozostałe
warianty powinny być gotowe przed
otwarciem targów IAA 2018.

Kögel Cool – PurFerro quality
Udoskonalona w szczegółach naczepa
Kögel Cool – PurFerro quality jest produktem przeznaczonym na potrzeby specyficznych rynków transportu żywności
świeżej i głęboko mrożonej oraz produktów farmaceutycznych. Nowości,
które zostaną zaakcentowane na targach IAA, to przede wszystkim rozwiązania wspomagające kierowcę w codziennej pracy.
Zmodyfikowano nieco konstrukcję
(wzór blachy) aluminiowej podłogi, aby
zredukować poziom hałasu generowanego podczas załadunku i rozładunku.
Zmieniono portal ze stali nierdzewnej,
poprawiając łatwość jego konserwacji
i napraw: jest teraz wyposażony w nową,
poczwórną uszczelkę drzwiową i łatwo
wymienialne aluminiowe zawiasy drzwi.
Chłodnia jest dostępna w dwóch wariantach: jako uniwersalne urządzenie
chłodnicze ze ścianami bocznymi o grubości 45 mm i jako pojazd do transportu
produktów głęboko mrożonych ze ścianami o grubości 60 mm. W obu wariantach dach ma grubość 85 mm, a podłoga 125 mm.
Nowym rozwiązaniem zastosowanym w modelu Kögel Cool – PurFerro
quality są wielokomorowe światła tylne

Chłodnia Kögel Cool – PurFerro quality występuje w dwóch wariantach: jako uniwersalne urządzenie chłodnicze ze ścianami bocznymi o grubości 45 mm i jako pojazd
do transportu produktów głęboko mrożonych ze ścianami o grubości 60 mm; w obu
wariantach dach ma grubość 85 mm, a podłoga 125 mm

LED LUXIMA, firmy Kögel, z wbudowanym monitorowaniem tyłu pojazdu. Czujniki monitorowania tyłu pojazdu i wspomaganie najazdu na rampę zajmują
niewiele miejsca w wielokomorowej lampie tylnej i mocowaniu tablicy rejestracyjnej. Aby jeszcze lepiej chronić światła
podczas wjeżdżania na rampę, zabezpieczenie przeciwnajazdowe może być
wysunięte 190 mm do przodu.
Obsługę ułatwią nowe elementy pomocnicze. Przełącznik drzwiowy automatycznie steruje pracą oświetlenia
wnętrza przy otwieraniu lub zamykaniu
drzwi. Poprawiono mocowanie rejestratora temperatury – jest teraz łatwiejszy
w obsłudze, a odczyt wskazań jest możliwy także przy sprzęganiu naczepy.
Wskaźnik na przedniej ścianie informuje
o poziomie napełnienia zbiornika paliwa
agregatu chłodniczego. Opcjonalnie dostępne są montowane w ścianach szyny
piętrowe i kotwowe pozwalające na szybkie i niezawodne zabezpieczenie ładunku, a nawet załadunek dwupoziomowy.
Oprócz pary podwójnych rolek przeciwnajazdowych ze stali nierdzewnej na
całej długości na blaszanym zakończeniu ramy mogą być dodatkowo zamontowane dwa rzędy gumowych zderzaków
przeciwkolizyjnych i/lub gumowa listwa
przeciwkolizyjna osadzona na ramie
portalu po lewej i prawej stronie. Z kolei ściana czołowa i parownik od wewnątrz są chronione przed uderzeniami
przez składającą się z pojedynczych profili aluminiowych w kształcie litery V
ściankę ochronną, którą w razie potrzeby
można łatwo zdemontować. Dodatkowe
zderzaki poniżej służą jako ogranicznik
paletowy chroniący przed uderzeniami.

Chłodnia Kögel Cool – PurFerro quality ma solidny
system ochrony tylnej części przed uderzeniem: podwójne rolki ze stali nierdzewnej oraz dwa rzędy gumowych zderzaków na całej długości na dolnej belce
ramy portalu tylnego; nowym rozwiązaniem są wielokomorowe światła tylne LED LUXIMA z wbudowanym monitorowaniem tyłu pojazdu
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Nowy Port 45 Triplex zalicza się obecnie
do najlżejszych naczep kontenerowych na rynku – maksymalna ładowność sięga 36 200 kg;
pojazd przeznaczony jest do transportu kontenerów ISO o wszystkich standardowych
wymiarach, jak również 40- i 45-stopowych
kontenerów typu Highcube

W porównaniu z wywrotką wannową
o identycznej pojemności ze stalowymi
ścianami bocznymi
o grubości 4 mm
i stalową klapą o grubości 5 mm nowa
stalowo-aluminiowa
wywrotka jest lżejsza
o ok. 430 kg

Opcją wyposażenia jest pakiet RoRo
umożliwiający transport na statkach i promach. Tworzą go dwa zawory podciśnieniowe oraz 4 pary pierścieni mocujących
o nośności do 12 000 daN. Nowością jest
tu dodatkowe wzmocnienie narożnika
w przednim obszarze płyty siodła, chroniące przed uszkodzeniami podczas częstego sprzęgania i rozprzęgania.

Kögel Port 45 Triplex
Kögel rozszerza swoją ofertę zróżnicowanych podwozi kontenerowych
o nowo opracowaną lekką naczepę do
przewozu kontenerów z centralnym wysuwem Kögel Port 45 Triplex. W wersji
podstawowej naczepa ta waży 4800 kg,
dopuszczalna masa techniczna wynosi
41 000 kg. Naczepa przeznaczona jest
do transportu kontenerów ISO o wszystkich standardowych wymiarach, jak również 40- i 45-stopowych kontenerów
typu Highcube.
Nowy Port 45 Triplex zalicza się obecnie do najlżejszych naczep kontenerowych na rynku – maksymalna ładowność
sięga 36 200 kg. Uzyskana redukcja masy
własnej to wynik optymalizacji konstrukcji podwozia. Otwory zastosowane w ramie nośnej pozwalają na optymalne
rozłożenie naprężeń. Masę własną można
jeszcze zmniejszyć poprzez wprowadzenie lekkego osprzętu, np. aluminiowych
felg i zbiorników powietrza.

Stalowo-aluminiowa wywrotka

Naczepa Port 45 Triplex cechuje się
łatwą i wygodną obsługą. Zaprojektowany na nowo jednoczęściowy mechanizm wysuwu przedniego (osadzony na
łożyskach kulkowych) jest łatwy w obsłudze i prosty w naprawie. Konsola przewodów elektrycznych i powietrznych
została wpuszczona w mechanizm wysuwu przedniego, dzięki czemu znacznie zwiększa się wolna przestrzeń w obrębie przewodów przyłączeniowych do
ciągnika. Mechanizm wysuwu środkowego można w zależności od transportowanego kontenera wyciągać przy użyciu
ciągnika, blokując w jednym z 4 różnych
położeń. Dłuższą trwałość mechanizmu
wysuwu środkowego naczepy Port 45
Triplex zapewnia niewymagająca konserwacji prowadnica, osadzona na specjalnych ślizgach z tworzywa sztucznego
i rolkach. Obsługiwany korbą przez kierowcę mechanizm wysuwu tylnego pozwala na ustawienie belki tylnej w jednej z łącznie 7 dostępnych pozycji.
Naczepa Port 45 Triplex przy wsuniętej ramie może przewozić kontenery 20-stopowe ustawione w jednej płaszczyźnie z tylną krawędzią naczepy. Gdy tylny
i środkowy mechanizm jest wysunięty,
zmieszczą się 2 kontenery 20-stopowe,
kontener 30-stopowy lub kontener typu
Highcube o wymiarze 40/45 stóp (z krótkim tunelem). Gdy wysunięte są wszystkie 3 mechanizmy, naczepa zabiera 45-stopowy kontener Eurocorner Highcube.

Firma Kögel przygotowała nową naczepę samo wyładowczą z półokrągłą
skrzynią (wanną) o jeszcze większej ładowności. Zwiększenie ładowności stało
się możliwe dzięki wykonaniu ścian bocznych i klapy tylnej ze stopów aluminium.
W 2- i 3-osiowych wywrotkach wannowych o pojemności ładunkowej 24 m3,
znajdujących się w programie produkcyjnym Kögel Trailers, możliwe są tym
samym nie tylko różne grubości stalowych ścian bocznych i klap tylnych, lecz
także ściany boczne i klapy tylne z aluminium – nowość w ofercie.
Na targach IAA zostanie zaprezentowana 3-osiowa wywrotka wannowa o pojemności ładunkowej 24 m3. Skrzynia
ładunkowa ma podłogę wykonaną ze
stali Hardox 450 (grubość blachy 4 mm)
i ściany boczne z odpornej na zużycie blachy aluminiowej o grubości 5 mm. Klapę tylną wykonano z blachy aluminiowej
o grubości 7 mm. Tak skonstruowana
skrzynia nadaje się do transportu średnio agresywnych materiałów budowlanych, takich jak tłuczeń czy żwir.
Kögel stawia tym samym na inteligentne połączenie materiałów: w miejscach o dużym zużyciu zaproponowano
wysokiej jakości stal, natomiast na ścianach bocznych i ścianie tylnej narażonych na mnej intensywne ścierania wykorzystano aluminium. W porównaniu
z wywrotką wannową firmy Kögel o identycznej pojemności ze stalowymi ścianami bocznymi o grubości 4 mm i stalową
klapą o grubości 5 mm nowa stalowo-aluminiowa wywrotka jest lżejsza o około 430 kg.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Pojazdy użytkowe
„napędzają jutro”

Dariusz Piernikarski

Na dwa miesiące przed rozpoczęciem
67. Międzynarodowych Targów Pojazdów
Użytkowych IAA w Hanowerze Niemiecki
Związek Producentów Motoryzacyjnych VDA
(Verband der Automobilindustrie) zaprosił
ponad 120 dziennikarzy z 27 krajów,
przedstawicieli mediów branżowych,
na warsztaty prasowe.

Dyskusja panelowa
dotycząca branży.
Od lewej: Micha Lege,
prezes Wiedmann
& Winz GmbH, Andreas
Schmitz, prezes zarządu
Schmitz Cargobull AG,
Martin Daum, członek
zarządu Daimler AG,
Daimler Trucks & Buses,
Andreas Renschler,
członek zarządu
Volkswagen AG, prezes
Volkswagen Truck & Bus
oraz Maren Braun,
moderator
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asłem tegorocznych targów IAA
jest „Driving Tomorrow”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Napędzamy jutro”. Poprzedzająca targi
konferencja jest tradycyjnie okazją do zarysowania najważniejszych kierunków,
w których podąża przemysł pojazdów
użytkowych, miejscem wymiany interesujących idei i prezentacji najciekawszych
rozwiązań, jakie mają do zaoferowania
branży transportowej i logistycznej producenci pojazdów i ich dostawcy.

| BIZNES |
Swoimi przemyśleniami dzielili się
z zebranymi wysocy rangą przedstawiciele zarządów czołowych firm z grona
producentów pojazdów użytkowych i ich
dostawców, reprezentujący pełne spektrum branży: samochody ciężarowe, autobusy, samochody dostawcze, naczepy
i nadwozia.

Dobre perspektywy ekonomiczne
Rynek pojazdów użytkowych w Unii
Europejskiej już 4. rok z rzędu znajduje
się w cyklu wzrostowym. Prognoza na
koniec roku 2018 to ok. 360 tys. sprzedanych samochodów ciężarowych o dmc.
> 6 t, czyli wzrost o ok. 1% r/r. Dobrze
dzieje się również na rynku samochodów
dostawczych – prognozuje się sprzedaż
ok. 2,15 mln samochodów dostawczych
do 6 t dmc., co oznaczać będzie wzrost
o 3% r/r. Dobre wyniki odnotowują również producenci naczep, przyczep i nadwozi – na największym rynku niemieckim
w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2018 r.
sprzedaż naczep wzrosła o 12% r/r, a wieloosiowych przyczep o ok. 1% r/r.

Dzięki stabilnej sytuacji gospodarczej ten trend wzrostowy w europejskiej
branży transportowej powinien utrzymać się w najbliższym czasie, choć w dalszym ciągu trudne do oceny są skutki,
jakie dla gospodarki europejskiej przyniesie Brexit.

Najważniejsze przesłania
W zakresie europejskiej polityki ochrony klimatu nadchodzą istotne zmiany.
Branża pojazdów użytkowych ma świadomość, że zarówno decydenci, jak i ogół
społeczeństwa oczekuje od niej znacznego zaangażowania w tym obszarze.
Jednakże producenci nie będą w stanie
pokonać stawianych im wyzwań, działając samodzielnie. Niezbędne jest podejście zintegrowane, obejmujące równorzędnie zarówno produkcję pojazdów,
ich eksploatację, jak i paliwa oraz infrastrukturę.
W najbliższej przyszłości cyfryzacja
transportu drogowego udostępni całkowicie nowe sposoby usprawniania przepływu pojazdów i podnoszenia ich efek-
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tywności, przyczyniając się tym samym
do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych i czyniąc transport bardziej zrównoważonym, zwłaszcza w obszarach aglomeracji miejskich. Szanse związane
z działaniem konwojów połączonych
i jazdą autonomiczną oznaczać będą również olbrzymi skok w dziedzinie bezpieczeństwa.
Wykorzystanie technik cyfrowych
przyczyni się również do jeszcze lepszego połączenia różnych rodzajów transportu w obrębie logistycznych łańcuchów
dostaw. Jest to niezbędne, ponieważ już
teraz pojawiają się problemy ze sprawną
obsługą lawinowo rosnących ilości przewożonych dóbr.
Jazda połączona i autonomiczna, cyfryzacja transportu i logistyki, alternatywne napędy i paliwa, udoskonalone
aktywne systemy wspomagania kierowcy, optymalizacja konstrukcji pojazdu
– to w pigułce są właśnie czynniki „napędzające jutro” – zgodnie z mottem
targów IAA „Driving Tomorrow”.

Zdjęcie: © VDA
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Zarządzanie przedsiębiorstwem
według proALPHA
Przedsiębiorstwa działające
w branży pojazdów specjalnych
stoją przed trudnym zadaniem
dostosowywania swoich produktów
do ciągle zmieniających się oczekiwań
klientów. Jednym z najważniejszych
problemów staje się skrócenie
czasu potrzebnego na obsługę
procesu produkcji, czyli przejścia
od koncepcji do jej realizacji.

unkcjonowanie przedsiębiorstw dodatkowo
utrudnia konieczność utrzymania konkurencyjności, co jest szczególnie uciążliwe
w sytuacji ograniczonego dostępu do zasobów
ludzkich i materialnych. Wszystko to wymusza na
organizacji dążenie do optymalnego zarządzania
cyklem życia swoich produktów.

Walka z przeciwnościami
Problem ten dotyka trzech obszarów działalności
firm z branży inżynieryjnej, tj. projektowania, wytwarzania i serwisowania produktów przekazanych
klientowi w użytkowanie. Nadmierne wydłużenie w czasie tych procesów lub brak rzetelnych
informacji koniecznych do ich realizacji może negatywnie wpłynąć na poziom satysfakcji klienta
i w efekcie spowodować utratę pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa.
Współczesne przedsiębiorstwa do projektowania,
produkcji i serwisowania wykorzystują różnorodne
narzędzia informatyczne. Jednak w większości
organizacji systemy komputerowego wspomaga-

nia projektowania typu CAD, aplikacje ERP oraz narzędzia PDM/PLM zarządzające danymi produktu
to często zupełnie odrębne lub jedynie częściowo
zintegrowane środowiska. Kombinacja tych narzędzi powinna płynnie wspierać dostęp do danych
dotyczących produktów, opracowywanej dokumentacji technicznej, materiałów, zaopatrzenia aż po
planowanie produkcji i późniejszych czynności serwisowych. Jednak ograniczenie przepływu informacji pomiędzy różnorodnymi systemami lub brak
szybkiego dostępu do nich odbiera użytkownikom
szansę sprawnego planowania działań i śledzenia kosztów ich realizacji.

proALPHA ma rozwiązanie
Opisane problemy może rozwiązać wdrożenie
zintegrowanego środowiska CIM (Computer Integrated Manufacturing) stanowiącego podstawę przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie
produkcyjnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy sprzężenie fazy projektowania wyrobów
i ich bezpośredniego wytwarzania oraz działających

w tych fazach narzędzi planowania i sterowania
produkcją. Dostępny na rynku system proAlpha
to aplikacja stanowiąca stabilną podstawę budowania takiego środowiska. Wśród jego funkcjonalności znajdziemy m.in.:
• zarządzanie projektami w ERP,
• gotową integrację z systemami typu CAD,
• wbudowany Workflow i DMS,
• konfigurator produktu,
• planowanie produkcji w module APS,
• teczkę produktu,
• zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi,
• planowanie przeglądów i napraw.
Trzeba dodać, że firma proALPHA należy do wiodących producentów oprogramowania ERP dla
sektora produkcji. Doświadczona kadra i siła finansowa pozwalają proALPHA na zrównoważony
rozwój oprogramowania i usług doradczych. Ponadto firma aktywnie angażuje się w liczne inicjatywy w obszarze badań naukowych, zapewniając sobie i swoim klientom przewagę na rynku.
Klienci firmy pochodzą z sektora MŚP.
Rysunek: © proALPHA Polska
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Scania XT P 410
Nasza bohaterka: Scania XT
P 410 B8×4NA ze stalową wywrotką tylnozsypową KH-kipper
W1U Light

– lekka wywrotka do ciężkich zadań
Dariusz Piernikarski
Jak Scania XT wypada
w terenie? Czy będzie
można mówić o niej
w samych superlatywach,
tak jak o nowych modelach
serii S oraz R?
Spróbowaliśmy zdobyć nieco
informacji na temat nowego
modelu budowlanego –
na krótki redakcyjny test
trafiła Scania P 410 8×4
w wersji XT.

prowadzone na rynek w 2017 r.
samochody Scania z serii XT
dostępne są ze wszystkimi wariantami nowych kabin: P, G, R i S, a napędzane są regulowanymi na różne moce
silnikami Euro VI z układami oczyszczania spalin radzącymi sobie z tlenkami
azotu wyłącznie dzięki katalizatorom SCR.
Nadal obowiązuje modułowe podejście
do budowy samochodów, zatem Scania
XT może być optymalnie dopasowana do
różnych, także tych trudniejszych, zadań.

Charakterystyka techniczna
Samochody ciężarowe serii P są projektowane pod kątem zwrotności, ekonomiki i prędkości. Idealnie nadają się do
zastosowań w miejskiej i regionalnej dystrybucji, ale są też na tyle mocne, że poradzą sobie na budowie i na drogach nie-
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utwardzonych. Scania Polska użyczyła nam
na krótki test model XT P 410 B8×4NA
z wywrotką tylnozsypową KH-kipper.
Najważniejszym elementem wynikającym z koncepcji XT jest wytrzymały zderzak, wysunięty przed kabinę o 150 mm.
W połączeniu ze stalową płytą chroniącą
podwozie oraz osłonami reflektorów powstaje charakterystyczny dla całej serii
XT, bardzo efektowny wizualnie, ale i wytrzymały przód, który może bez większych strat wytrzymać drobne kolizje, zapobiegając jednocześnie poważniejszym
uszkodzeniom podzespołów znajdujących
się za nim.
Samochód o teoretycznym rozstawie
osi 4550 mm był napędzany przez silnik
DC 13 141 Euro VI o mocy maksymalnej 410 KM/302 kW osiąganej przy 1900
obr/min. Maksymalny moment obrotowy
o wartości 2150 Nm rozwijany był w za-
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Samochody Scania serii XT mają wytrzymały jednoczęściowy stalowy zderzak wysunięty do przodu o 150 mm, osłony reflektorów
głównych, solidne obudowy lusterek wstecznych – to tworzy bardzo efektowny wizualnie, ale i wytrzymały przód pojazdu

kresie 1000–1300 obr/min. W zastosowaniach budowlanych
w dalszym ciągu dużą popularnością cieszą się manualne
skrzynie biegów, czego dowodzi manualna skrzynia GRSO905
w samochodzie testowym. Ma ona 14 przełożeń z nadbiegiem
oraz 2 biegi pełzające, rozpiętość przełożeń to 13,28:0,80.
Na 8-tonowych osiach przednich zastosowano dwupiórowe resory paraboliczne (2×33 mm) oraz amortyzatory z komfortowym ustawieniem twardości. Z tyłu znajdowały się dwie
osie napędowe o nośności po 11,5 t, przełożenie przekładni
głównej to 3,80:1. Przekładnię wyposażono w blokadę mechanizmu różnicowego. Pracę tylnego zawieszenia pneumatycznego (2 miechy na stronę) wspomagały amortyzatory oraz
poprzeczny drążek reakcyjny. Zawieszenie miało regulację wysokości jazdy z funkcją ograniczenia nacisku lub dociążenia osi
napędowej (ograniczenie do 30 km/h). Ta ostatnia skutecznie
poprawia właściwości trakcyjne i ułatwia ruszanie z miejsca
i następnie rozpędzanie, gdy samochód będzie poruszać się
po trudnym podłożu. Na kołach znajdowały się budowlane
opony Bridgestone 315/80 R22,5 – z przodu typu Construction Steer, z tyłu – Construction Drive. Pneumatyczny układ
hamulcowy z ABS i kontrolą trakcji TC wyposażono w hamulce
bębnowe. Scania udziela na podwozie 36-miesięcznej gwarancji z limitem do 500 tys. km przebiegu, przy czym drugi
i trzeci rok gwarancji obejmują jedynie układ napędowy.

dzienna P w wersji CP17L to niski dach i głębokość 1700 mm.
Nowa kabina zrywa z konserwatywną organizacją i stylistyką
wnętrza.
Przy wysokości wejścia wynoszącej nieco ponad 1100 mm
kabina typu P wypada lepiej niż porównywalne samochody budowlane konkurencji, ponadto pierwszy, elastycznie zawieszony
stopień znajduje się na wysokości zaledwie ok. 250 mm – jego
pokonanie nie stanowi żadnego problemu. Oczywiście coś za
coś: tunel silnika wystaje nieco wyżej, ale w przypadku pojazdów budowlanych nie ma to aż tak dużego znaczenia.
W środku znajdowała się składana leżanka o szerokości
540 mm (opcja wyposażenia) – moim zdaniem jest to bardzo
praktyczne rozwiązanie: można się na niej zdrzemnąć, oczekując na załadunek, a także przespać całą noc, gdy wymaga
tego sytuacja.
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Wywrotka W1U Light
Zabudowa to wywrotka tylnozsypowa KH-kipper W1U Light.
Długość gabarytowa skrzyni wynosiła 6100 mm (5900 mm wewnątrz), szerokość – 2500 mm, burty miały wysokość 1250 mm.
Pojemność skrzyni ładunkowej producent określa na 16,7 m3.
Półokrągłą skrzynię (half-pipe) wykonano ze stali Hardox 450,
burty miały grubość 4 mm, podłoga – 6 mm. Mimo lekkiej zabudowy wywrotka nie musi unikać trudniejszych (czyli bardziej abrazyjnych) ładunków. Klapa tylna o pochyleniu 10°
z górnymi zawiasami otwierała się automatycznie po podniesieniu skrzyni. Przednia burta była również pochylona pod
kątem 10°. Zastosowano przedni stabilizowany siłownik wywrotu Hyva FE/FC z krótkim kielichem. Pod skrzynią umieszczono stabilizator nożycowy. Dodatkowe mocowanie skrzyni
do ramy zapewniał system Hyfix.
Z dowodu rejestracyjnego wynika, że masa własna samochodu wraz z zabudową to 14,22 t, co przy 32 t dmc. oznacza,
że do dyspozycji mamy całkiem sporą ładowność – 17,78 t.
Przy masie własnej niezabudowanego podwozia 10,54 t masa
wywrotki wraz z niezbędnym osprzętem to tylko ok. 3,68 t,
co pozwala na użycie określenia Light.

Mocny punkt: kabina P
Kabina P w samochodach nowej generacji ma większe
powierzchnie przeszklone, smuklejsze słupki A oraz obniżoną
deskę rozdzielczą o zmienionym kształcie, dzięki czemu kierowca ma jeszcze lepszą widoczność. Przedłużona kabina
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Scania XT P 410 P 8×4 mimo
zawieszenia pneumatycznego
na tylnych osiach nie boi się
ładunku i dzięki świetnym osiągom
silnika może sprawnie poruszać się
po terenie nieutwardzonym

Po lewej stronie za kabiną
znajduje się specjalny stopień
wejściowy, na dachu kabiny
umieszczono relingi, a na ścianie
przedniej wywrotki składaną
drabinkę – dzięki temu kierowca
ma ułatwioną obsługę nadwozia, jak np. sprawdzenie ładunku
czy zaciąganie opończy

Gdy siadamy za kierownicą, zauważamy, iż kokpit ma „klasę”. Tak jak poprzednio otacza kierowcę dobrze uporządkowanym otoczeniem, jednak teraz
siedzi się bardziej z przodu, bliżej szyby
– cała deska rozdzielcza jest zauważalnie węższa. Szeroki zakres regulacji kierownicy typowy dla Scanii wciąż robi
wrażenie – kierownicę i fotel możemy
dopasować dokładnie tak, jak nam to
odpowiada.
Na czytelnym 7-calowym wyświetlaczu w bardzo przejrzysty sposób rozplanowano tablicę wskaźników, a w centralnym punkcie deski rozdzielczej znajdował
się 5-calowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego, obok było gniazdo USB
i gniazdo zasilania 12 V.
Wiele się zmieniło, jeśli chodzi o tzw.
przyjazność wnętrza. Są odporne na zarysowania powierzchnie z przyjemnego

Solidna i jednocześnie lekka skrzynia ładunkowa wywrotki KH-kipper W1U Light ze stali Hardox 450
ma ściany o grubości 4 mm, a podłogę – 6 mm

w dotyku plastiku oraz antypoślizgowa
podłoga. Mimo że mieliśmy do czynienia z kabiną dzienną, w której sporadycznie można odpoczywać po rozłożeniu
leżanki, to nawet w tym przypadku projektanci wykonali dobrą robotę – wnętrze jest bardzo przyjemne. Całość – kolorystyka wnętrza, układ deski rozdzielczej
oraz rozmieszczone na niej przełączniki
– zrobiła na mnie bardzo pozytywne
wrażenie.

Z myślą o szosie i terenie
Klasyczna rama podłużnicowa sprawia wrażenie dość lekkiej konstrukcji,
jednak zastosowano typowo „budowlane” wzmocnienia i sposób montażu
ramy pośredniej do podwozia, pozwalające na bezpieczną jazdę z ładunkiem
w terenie. Ponieważ jednak osie napę-
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dowe miały zawieszenie pneumatyczne,
to Scania XT P 410 8×4 niekoniecznie
powinna się zapuszczać w ekstremalnie
trudne warunki terenowe.
Konstrukcja zawieszenia i konfiguracja napędu narzucają pewien styl pracy:
dowozimy czy odbieramy materiał sypki,
ale decyduje nie to, ile go jednorazowo
da się zabrać, ale to, jak efektywnie jesteśmy w stanie to zadanie wykonać.
Dysponując Scanią XT P 410 8×4, możemy skutecznie wykonać zadanie, a przy
tym trochę zaoszczędzić przy dystrybutorze paliwa.
Chociaż silnik miał „zaledwie” 410 KM
i 2150 Nm, to osiągi te w zupełności
wystarczyły do sprawnego poruszania się
po terenie kopalni i piachu, a na szosie
gwarantowały sprawne ruszanie z miejsca
i niezłą dynamikę np. podczas wyprzedzania. Jadąc z prędkością ok. 60 km/h,
na najwyższym biegu mieliśmy zaledwie
ok. 900 obr/min, jednak elastyczny silnik po niewielkim dodaniu gazu pozwa-

Przejrzysty wyświetlacz z oceną stylu jazdy kierowcy:
na zróżnicowanej trasie, z ładunkiem i bez spalanie
średnie 30,2 l/100 km

Podsumowując
Specyfikując samochód budowlany, powinno się
poszukiwać przede wszystkim zrównoważonego kompromisu między ładownością, możliwością skutecznego działania w trudnych warunkach a niskim poziomem zużycia paliwa. Samochody Scania z gamy
XT wydają się dobrym sposobem na rozwiązanie
tego dylematu. To pojazdy przeznaczone do wykonywania najtrudniejszych zadań, przystosowane do
pracy w trudnych warunkach i – jak zapewnia producent – gwarantujące dyspozycyjność i zwiększoną
wydajność, co ma pomagać firmom transportowym
w podnoszeniu rentowności.
Scania XT P 410 8×4 to samochód wszechstronny,
o wielu „talentach”. Może służyć do transportu materiałów budowlanych, lekkich prac w kopalni i wywożenia gruzu z wyburzeń. Jako wywrotka może
być idealnie dostosowana do wymagań klientów pracujących jako podwykonawcy w wielkich projektach
budowlanych. Ci klienci jeżdżą przede wszystkim
po drogach w złym stanie i często są narażeni na
drobne uszkodzenia wynikające z trudnych warunków. Potrzebują elastycznych rozwiązań finansowych oraz korzystnych planów obsługowo-naprawczych lub możliwości napraw we własnym warsztacie.
To wszystko jest w stanie zapewnić im polska sieć
serwisowa Scania.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

reklama

lał na pewne zwiększenie prędkości czy pokonanie np.
podjazdu. Na drodze szybkiego ruchu, jadąc 85 km/h,
na obrotomierzu mamy ok. 1220 obr/min, co oznacza, że za sprawą skrzyni z nadbiegiem jesteśmy
w środku ekonomicznego zakresu prędkości obrotowych i oszczędzamy paliwo.
Na szosie, jadąc bez ładunku, odczuwamy zalety
tylnego zawieszenia pneumatycznego: minimalny poziom drgań, łagodne kołysanie kabiny. To, czego nie
potrafi zniwelować zawieszenie osi, eliminuje dokładnie dopasowane zawieszenie pneumatyczne kabiny.
Komfort niemal jak w ciągniku dalekobieżnym.
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Dariusz Piernikarski

D-TEC: nowości
gotowe na IAA
Należąca do holenderskiej Grupy Vlastuin
firma D-TEC jest znana na rynku jako
producent naczep do przewozu kontenerów
oraz cystern do przewozu produktów stałych
i płynnych. Odwiedziliśmy firmę D-TEC
Products w holenderskim Kesteren, aby
zapoznać się z nowościami przygotowywanymi
na zbliżające się targi IAA.

irma D-TEC działa w strukturach
grupy TrailerTec tworzonej wraz
z Kraker Trailers – producentem
naczep z ruchomą podłogą, aby wykorzystywać maksymalnie synergie wynikające ze wspólnej organizacji sprzedaży i sieci serwisowej. Grupa Vlastuin
za pośrednictwem przedstawicieli sprzedaje swoje produkty w 15 krajach, a bezpośrednie przedstawicielstwa TrailerTec działają w Wielkiej Brytanii, Polsce
i Niemczech. W naszym kraju spółka TrailerTec Polska ma siedzibę w Sieradzu.
Grupa Vlastuin (VG) od kilku lat znajduje się na fali wzrostu, w ubiegłym
roku obrót sięgnął 100 mln euro, zwiększono również zatrudnienie o 30 osób –
obecnie wynosi ono 300 pracowników.

Część tylna ma strukturę otwartą,
co ułatwia za- i rozładunek kontenera. Zwiększenie wytrzymałości
tylnej części naczepy uzyskano
przez ukształtowanie zakończenia
podwozia w kształcie litery V

Nowa naczepa D-TEC model CC2030-3-F to pojazd przeznaczony
do transportu tzw. tankkontenerów oraz standardowych kontenerów
20- i 30-stopowych, wyposażony w system ważenia kontenerów
na podstawie ciśnienia w miechach zawieszenia zgodnie z wymaganiami systemu pomiarowego Solas
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W 2016 r. uruchomiono nową spawalnię podwozi o powierzchni 5500 m2,
a w 2018 r. oddano do użytku nową halę
produkcyjną o powierzchni 6000 m2.
Docelowo odbywać się będzie w niej
montaż cystern i wywrotek, wydzielono
również magazyn wysokiego składowania. W ostatnim czasie zmodernizowano
również park maszynowy.

Nowa naczepa
podkontenerowa D-TEC
D-TEC jest wiodącym specjalistą
w produkcji naczep do przewozu kontenerów – zarówno tych maksymalnie prostych, przystosowanych do transportu
kontenerów jednej wielkości, jak i wielofunkcyjnych, dzielonych i rozsuwanych
naczep uniwersalnych, przystosowanych
do transportu jednostek ładunkowych
różnej wielkości. Cechą wspólną podkontenerówek D-TEC jest optymalna
kombinacja niskiej masy własnej i maksymalnej ładowności oraz prostota obsługi. Gwarantuje to zachowanie wysokiej
wartości pojazdu przy odsprzedaży.

W czasie opracowywania naczepy
uwzględniono wymagania systemu ważenia kontenerów Solas, który jest wykorzystywany w największych portach
przeładunku kontenerów – m.in. w Rotterdamie. System Solas pozwala określić ciężar kontenera w oparciu o pomiar
ciśnienia powietrza w miechach zawieszenia. Dane są przetwarzane i przechowywane w chmurze, dostęp do nich kierowca, operator w terminalu portowym
czy w firmie transportowej może mieć
za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy. Pomiar ciśnienia w miechach
odbywa się w trakcie jazdy z prędkością w zakresie 5–10 km/h, ciężar pojazdu wraz z kontenerem określany jest
z dokładnością do 500 kg.
Cechą charakterystyczną podwozia
CC 20/30 jest podwójna belka nośna
oraz brak łabędziej szyi, ułatwiający
przewóz cystern kontenerowych (tank
kontenerów). Aby uzyskać jak najmniejszy ciężar (w wersji standardowej masa
własna pojazdu to 3400 kg), ramę naczepy wykonano ze stali o podwyższonej
jakości. Pomiędzy poprzeczkami ramy
podłużnicowej umieszczono diagonalne

Cała rama jest spawana przez roboty, w poprzeczkach przewidziano otwory,
przez które prowadzone są przewody
elektryczne i pneumatyczne. W całej
konstrukcji starano się utrzymać w jak
największym stopniu strukturę otwartą
i szczególnie zwracano uwagę na eliminację miejsc, w których mogłaby występować gwałtowna zmiana sztywności.
W przypadku gdy zabezpieczenie antykorozyjne naczepy wykonywane jest
metodą cynkowania zanurzeniowego,
w podłużnicach ramy wykonywane są
dodatkowe otwory – zmniejsza to ciężar
o 20 kg. Jednak gdy klient życzy sobie
tradycyjną powłokę lakierniczą, otworów się nie wycina, gdyż mogą one
osłabiać jakość powłoki.
Część tylna ma strukturę otwartą,
co ułatwia za- i rozładunek kontenera.
Zwiększenie wytrzymałości tylnej części
naczepy uzyskano przez charakterystyczne dla D-TEC zakończenie w kształcie litery V. Część tej konstrukcji stanowi
tylna belka przeciwwjazdowa. Belka –
zderzak jest umieszczony dość nisko –
znajduje się bowiem na wysokości ok.
500 mm od powierzchni drogi (opony
385/65). Przed uszkodzeniami podczas
podjeżdżania do rampy chronią standardowe poduszki gumowe. Największym kosztem związanym z eksploatacją
naczep podkontenerowych jest wymiana
zużytego ogumienia i łatwo uszkadzanych świateł tylnych. Chcąc obniżyć te
koszty i uprościć czynności obsługowe,
w nowej naczepie CC 2030 belka ze
światłami została przesunięta do przodu
i jest chroniona przez tylne elementy
ramy podwozia.

Gwarantem jakości i trwałości podwozia podkontenerowego jest najwyższa
jakość spawów. W pojazdach D-TEC spawanie wykonują roboty, a spoina
jest po prostu idealna

Na wrześniowe targi IAA w Hanowerze D-TEC przygotował interesującą premierę. Jest to nowa naczepa z rodziny
ContainerCarrier – model CC2030-3-F.
Pojazd zaprojektowano z myślą o transporcie tzw. tankkontenerów oraz standardowych kontenerów 20- i 30-stopowych.

wzmocnienia, które zwiększają sztywność konstrukcji podczas wykonywania
skrętów, zwłaszcza pod kątem prostym.
W części tylnej na wysokości 3. osi znalazły się dodatkowe wzmocnienia zewnętrzne poprawiające rozkład obciążeń
podczas hamowania.

Naczepa standardowo jest wyposażona w montowane na stałe standardowe zamki do mocowania kontenerów
(mniej trwałe, ale jest to preferowana
opcja wśród firm wynajmujących naczepy), opcjonalnie można ją wyposażyć
w zamki demontowalne (bardziej trwałe).
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D-TEC od 1987 r. produkuje cysterny przeznaczone
do transportu obornika, osadów i innych produktów
stałych i płynnych – firma ma pod tym względem
duże doświadczenie rynkowe

Nowa cysterna SV-2006 jest na tyle krótka,
że nie jest konieczne montowanie bocznych
osłon przeciwwjazdowych

W przypadku gdy na naczepie przewożone będą tankkontenery, tylną część
pojazdu można wyposażyć w aluminiowe
miski odciekowe. Dodatkowo przewidzia-

no dwa uchwyty ułatwiające poruszanie
się po części tylnej naczepy. Ułatwieniem
w przewozie tankkontenerów są schowki
do przechowywania rur, umieszczone
w dolnej części podwozia.

Nowa cysterna SV-2006
Gerrit van Vlastuin,
właściciel Grupy Vlastuin

Musimy stale modernizować produkty, widzimy bowiem, jak nasi konkurenci
próbują kopiować nasze najlepsze rozwiązania. Chcemy mieć przewagę
konkurencyjną i nie chcemy być naśladowcami. D-TEC zdecydowanie chce
znajdować się na czele rynku transportowego, choć w grupie producentów
podwozi podkontenerowych panuje duża konkurencja. Z pewnością nadal
pozostajemy producentem najlżejszego wielofunkcyjnego podwozia do
przewozu kontenerów na świecie.
Projektując nową naczepę podkontenerową CC 2030, doszliśmy do wniosku,
że zastosowanie tradycyjnej belki centralnej nie pozwoli nam na uzyskanie
tak niskiej masy, jaka jest obecnie oczekiwana przez klientów. Natomiast
w przypadku ramy z podwójną belką staje się to możliwe. Decyzja o tak
gruntownej zmianie konstrukcji miała dla nas przełomowy i bardzo emocjonalny charakter, gdyż od lat w naszych pojazdach stosowaliśmy belki
centralne i dzięki takim cechom konstrukcji zdobyliśmy tak dobrą pozycję
na rynku. D-TEC kojarzony był do tej pory właśnie z podwoziami z belką
centralną. Jednak nie mieliśmy wyboru.
Nowa naczepa CC 2030 wraz z pojazdami znajdującymi się w dotychczasowej ofercie pozwoli nam przekonać wielu nowych klientów do pojazdów
marki D-TEC i ugruntować pozycję rynkową. Planujemy, aby w najbliższych latach jeszcze bardziej rozszerzyć naszą ofertę w segmencie podwozi
podkontenerowych – pracujemy już nad superlekką naczepą do przewozu
20-stopowych tankkontenerów. Inne odmiany – 40-stopowa czy 2×20 stóp
– czekają w kolejce.
Na rynku przewozów kontenerowych liczy się tylko jedno – ciężar. Nasza
nowa naczepa uniwersalna to bardzo dobra kombinacja ciężaru i trwałości, jest jednocześnie bardzo konkurencyjna cenowo. Uważam, że jest to
obecnie najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku.

Kolejną nowością szykowaną na targi
IAA jest rolnicza stalowa naczepa cysterna SV-2006. Cechą charakterystyczną jest jej niewielka długość: cały pojazd
ma mniej niż 9 m długości, samo podwozie – mniej niż 7,5 m. Krótszym zestawem jest zdecydowanie łatwiej manewrować, a w ciasnych przestrzeniach
gospodarstw ma to kolosalne znaczenie.
Cysterna jest też bardzo lekka – w standardowym wyposażeniu, przy objętości
zbiornika wynoszącej 30 m3, pojazd waży
ok. 5250 kg, co jest porównywalne z cysternami aluminiowymi. Cysterna SV2006 jest wyposażona w nowy wskaźnik poziomu cieczy oraz zmodernizowane
czujniki NIR w module próbkującym.
Nowa cysterna stanowi punkt wyjścia do rozszerzenia rodziny pojazdów
tego typu, tak by można było skutecznie oferować je na innych rynkach niż holenderski. Na razie istotną przeszkodą są
różne przepisy dotyczące dopuszczalnej
mocy całkowitej obowiązujące w poszczególnych krajach – np. w Holandii jest to
50 t, na terenie Niemiec czy Polski tylko
40 t. Chcąc maksymalnie wykorzystać
możliwości cysterny, należałoby w jeszcze większym zakresie zredukować masę
własną pojazdu.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Driver Challenge za nami
Zwycięzcą polskiego finału konkursu Volvo Trucks Driver Challenge 2018
został Piotr Krahel. To on z prawie półtora tysiąca kierowców zawodowych,
którzy przystąpili w tym roku do rywalizacji, osiągnął najlepsze wyniki
w jeździe ekonomicznej i na placu manewrowym.

tegorocznej edycji konkursu
organizatorzy szukali kierowców, którzy nie tylko potrafią jeździć ekonomicznie, ale też doskonale znają przepisy drogowe oraz
wiedzą, na czym polega bezpieczna i efektywna jazda. Stąd właśnie zmiana nazwy
konkursu na Volvo Trucks Driver Challenge (wcześniejsza brzmiała The Drivers’ Fuel Challenge). Konkurs, zapoczątkowany w 2011 r. przez Volvo Trucks,
od początku cieszył się dużą popularnością wśród kierowców, a do krajowych
eliminacji w 2016 r. zarejestrowało się
blisko 1000 zawodowych kierowców.
„Z roku na rok, obserwujemy coraz
większe zainteresowanie konkursem, co
pokazuje, jak dużą wagę przedsiębiorstwa przywiązują do kwestii zużycia paliwa. Nie jest to zaskakujące, ponieważ

koszty paliwa stanowią jedną trzecią
całkowitych kosztów firmy transportowej. Z badań Volvo wynika, że dobry
kierowca może zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 10%” – mówi Wilhelm
Rożewski, marketing communications
manager Volvo Trucks Polska.

Pierwsze zmagania
Tegoroczne eliminacje rozpoczęły się
testem teoretycznym, który stanowił
pierwszy etap zawodów. Pytania dotyczyły bezpieczeństwa ruchu drogowego,
racjonalnej jazdy oraz produktów i usług
Volvo Trucks. W ciągu czterech tygodni
test rozwiązało prawie 2000 osób.
„Cieszy nas nie tylko rosnąca frekwencja, ale przede wszystkim fakt, że
uczestnicy co roku prezentują wyższy

poziom i wykazują się coraz większym
profesjonalizmem. Zwłaszcza że tegoroczna edycja konkursu była trudniejsza
od poprzednich. Kierowcy musieli udowodnić swoje umiejętności nie tylko na
terenie zamkniętym, ale również podczas
jazd w realnych warunkach po drogach
publicznych” – podkreśla Łukasz Kurcbard, menedżer do spraw telematyki
i szkolenia kierowców rynku Baltic Sea,
główny sędzia konkursu.
Kierowcy, którzy wykazali się największą wiedzą (zdobyli minimum 23
punkty na 30 możliwych), przeszli do
kolejnego etapu, tym razem już praktycznego. Do rywalizacji na tym etapie
stanęło prawie 170 kierowców. W tej
części konkursu Volvo Trucks Driver
Challenge zawodnicy mieli wykazać się
precyzją jazdy i umiejętnościami tech-
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Jedną z finałowych eliminacji była też jazda budowlanym Volvo FMX – był to sprawdzian
z precyzyjnej jazdy. Kierowcy musieli wykazać się umiejętnością parkowania, a także
wykonać slalom do tyłu, dodatkowo także z górki

© R. Pawliszko

I miejsce – Piotr Krahel
Średnie zużycie paliwa: 25,99 l/100 km
Poszczególne wyniki:
• 24,98 l/100 km na odcinku
autostradowym,
• 24,01 l/100 km na drodze krajowej
w województwie świętokrzyskim,
• 28,98 l/100 km na drodze ekspresowej
S7 w drodze na tor Jastrząb
• 194 s na placu manewrowym, zero
potrąceń słupków (przyjęta norma
czasowa 190 s)

Poszczególne wyniki:
• 25,47 l/100 km na odcinku
autostradowym,
• 24,06 l/100 km na drodze krajowej
w województwie świętokrzyskim,
• 28,42 l/100 km na drodze ekspresowej
S7 w drodze na tor Jastrząb
• 197 sekund na placu manewrowym,
1 potrącenie słupka
III miejsce – Daniel Wójcik
Średnie zużycie paliwa: 26,95 l/100 km
Poszczególne wyniki:
• 26,79 l/100 km na odcinku
autostradowym,
• 24,44 l/100 km na drodze krajowej
w województwie świętokrzyskim,
• 29,62 l/100 km na drodze ekspresowej
S7 w drodze na tor Jastrząb
• 228 sekund na placu manewrowym,
zero potrąceń

© Volvo Trucks

II miejsce – Mariusz Gruszczyński
Średnie zużycie paliwa: 26,16 l/100 km

Finaliści Volvo Trucks
Driver Challenge 2018.
W środku Piotr Krahel –
zwycięzca tegorocznej
edycji, z prawej Mariusz
Gruszczyński, zdobywca
2. miejsca, oraz Daniel
Wójcik, który uplasował
się na 3. pozycji

nicznymi w realnych warunkach drogowych. Pokonując wyznaczoną trasę, musieli zużyć jak najmniej paliwa oraz zmieścić się w określonym limicie czasu.
Wspomniane jazdy eliminacyjne odbyły się w kwietniu w siedmiu różnych
lokalizacjach w całej Polsce: Bełk, Pruszcz
Gdański, Pietrzykowice, Tarnowo Podgórne, Kraków, Warszawa oraz Lublin.
Zwycięzcy wyłonieni w zmaganiach eliminacyjnych w poszczególnych miejscowościach zmierzyli się ze sobą w półfinałach w Kutnie, gdzie – jak poprzednio
– oceniono ich jazdę ekonomiczną oraz
czas przejazdu. W półfinałach najlepszymi kierowcami zostali: Mariusz Gruszczyński z firmy LKW Poland, Piotr Krahel
z A-Z Logistics i Daniel Wójcik z Hollex
Transport.
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Finał finałów
Finałowe zmagania Volvo Trucks Driver Challenge 2018 półfinaliści rozpoczęli od konkurencji polegającej na właściwym przygotowaniu pojazdu do trasy.
Kierowcy musieli znaleźć w konkursowych samochodach określone usterki,
a były to: rozpięty przewód elektryczny
naczepy w pierwszym samochodzie, odpięte nadkole ciągnika w drugim oraz
opuszczone nogi podporowe naczepy
w trzecim zestawie. Każdy uczestnik poradził sobie z tym zadaniem bardzo
dobrze, otrzymując maksymalną liczbę
punktów.
Kolejnym zadaniem w finale było pokonanie trasy 270 km zestawami składającymi się z ciągnika Volvo FH500
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Piotr Krahel,
zwycięzca polskiego
finału konkursu
Volvo Trucks Driver
Challenge 2018

Już po raz drugi wziął Pan udział w konkursie Volvo Trucks
i po raz kolejny zajął Pan miejsce na podium.
To fantastyczny konkurs, a dzięki zwycięstwu w tegorocznej
edycji nabrałem przekonania o swoich umiejętnościach jako
kierowcy.
Jak ocenia Pan poziom konkurentów?
Był zdecydowanie wyższy niż dwa lata temu. Konkurencje były
bardzo kreatywne, zwłaszcza przejazd finałowy z Kutna na tor
Jastrząb niedaleko Szydłowca, gdzie każdy z finalistów mógł
wykazać się praktycznymi umiejętnościami poruszania się po
drodze. Ta konkurencja była strzałem w dziesiątkę. Większość konkursów odbywa się bowiem w miejscach, które nie
oddają prawdziwych sytuacji, jakie mogą się nam zdarzyć
podczas jazdy. Ciekawe były również zmagania kierowców na
placu manewrowym, jestem więc bardzo pozytywnie zaskoczony tegoroczną formułą konkursu.

Euro VI z naczepą kurtynową Wielton
(z Kutna, przez Piotrków Trybunalski
i Kielce na tor Jastrząb pod Szydłowcem)
w możliwie jak najbardziej ekonomiczny
sposób. Podczas trasy kierowcy trzykrotnie wymieniali się pojazdami (po
przejechaniu mniej więcej 1/3 trasy),
aby zniwelować drobne różnice wynikające z jazdy poszczególnymi zestawami.
Tutaj rywalizacja była niezwykle wyrównana, a różnice w zużytym paliwie
minimalne. Wynik końcowy był składową
przejazdów na trzech odcinkach trasy
na trzech różnych autach.
Biorąc pod uwagę średnie zużycie
paliwa na 100 km, różnica pomiędzy
Piotrem Krahelem a Mariuszem Gruszczyńskim wyniosła zaledwie 0,2 l/100 km,
co odpowiadało w sumie 0,5 litra zużytego oleju napędowego. „Trudno mi uwierzyć, że różnice między uczestnikami na
tak długiej trasie, na której mogło zdarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji
drogowych, były tak niewielkie. Powtarzalność zachowań wszystkich finalis-

Które etapy sprawiły Panu największą trudność?
Zdecydowanie był to trzeci odcinek trasy z Kutna na tor
Jastrząb. Wynikało to po prostu z przeciwności losu. Miałem
pecha – dwa lub trzy razy zatrzymałem się na czerwonym
świetle, przy czym jedne światła były pod bardzo stromym podjazdem. Wiem, że dużo straciłem na tym odcinku i potem nie
zdołałem już tego odrobić.
Co zatem zadecydowało, że jednak zdołał Pan pokonać konkurentów?
Na pewno potrafię przewidywać pewne sytuacje, a jest to jeden z najważniejszych aspektów jazdy ekonomicznej. Nigdy
nie wiemy, co może nas spotkać na drodze i tylko od naszych
umiejętności zależy czas reakcji. Czasem przejechanie odcinka trasy, który potencjalnie jest dla nas największym zagrożeniem, może się okazać dla nas korzystne.
Jak w takim razie czuje się Pan przed wrześniowym finałem
w Goeteborgu?
Postaram się przygotować tak, żeby nie zawieść tych, którzy
pokładają we mnie nadzieje. Tym bardziej że dwa lata temu
jechałem do Szwecji pełen obaw. Spodziewałem się, że spotkam tam specjalistów wysokiej klasy. Tymczasem była grupa
osób, która jeździła doskonale, jednak kierowcy z Europy
Środkowo-Wschodniej zdecydowanie wyróżniali się poziomem umiejętności, także w zakresie oszczędności paliwa,
w porównaniu z, na przykład, uczestnikami konkursu z Azji.
Myślę, że mam więc spore szanse na zwycięstwo, ale liczę też
na szczęście.

tów, ich technika jazdy, jest ekstremalnie
porównywalna” – podsumował Łukasz
Kurcbard.
Po przyjeździe na tor Jastrząb kierowcy musieli też przejść test sprawnościowy i pokonać istny tor przeszkód,
manewrując na placu pojazdem Volvo
FMX. „W tym roku oprócz oszczędnej
jazdy braliśmy pod uwagę także inne
aspekty prowadzenia samochodu i jego
obsługi. Dlatego finaliści otrzymali m.in.
zadanie polegające na przejechaniu toru
manewrowego pomiędzy ciasno ustawionymi słupkami. Miało to wykazać
umiejętności kierowców w poruszaniu
się samochodem ciężarowym na ciasnych placach, na których należy towar
załadować i rozładować, nie uszkadzając
samochodu. W tej konkurencji liczyła
się jazda racjonalna, ale również umiejętność dbania o samochód i poruszanie
się w nim w sposób efektywny. Suma
punktów zdobytych podczas wszystkich
trzech etapów konkursu wyłoniła zwycięzcę” – tłumaczy Łukasz Kurcbard.

Pierwsze miejsce w konkursie Volvo
Truck Driver Challenge 2018 zajął Piotr
Krahel, który także podczas poprzedniej
edycji w 2016 r. zdobył tytuł mistrza
ekonomicznej jazdy w eliminacjach krajowych. Tuż za nim uplasował się Mariusz Gruszczyński, a trzecie miejsce
zajął Daniel Wójcik.
Zwycięzca polskiej edycji Volvo Trucks
Driver Challenge 2018 otrzymał bon
wakacyjny o wartości 20 tys. zł oraz zakwalifikował się do finału konkursu światowego, który odbędzie się we wrześniu
2018 r. w Goeteborgu w Szwecji. „Piotr
Krahel to wyjątkowo utalentowany kierowca, który ma doskonałą technikę
jazdy, co udowodnił, zajmując po raz
kolejny pierwsze miejsce w krajowych
eliminacjach. Moim zdaniem jest jednym z faworytów światowego finału” –
dodaje Łukasz Kurcbard.

Opracowała Renata Pawliszko
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P-R MIXERS, czyli pojazdy
do transportu betonu
Z mieszaniny piasku
i innych komponentów
powstają niesamowite
betonowe budowle.
Aby mogły one powstać,
mieszanki betonowe muszą
trafić na teren budowy na
czas i w najlepszej jakości.
Z takim zadaniem świetnie
radzi sobie firma
P-R MIXERS.

„Coraz szybciej, coraz więcej, coraz lepiej” – to
hasła, które wymuszają postęp w dziedzinie transportu betonu. Nowo powstała firma P-R MIXERS
podjęła wyzwanie ich realizacji. Mimo że P-R MIXERS działa na rynku stosunkowo krótko, czerpie
wiedzę i korzysta z 30-letniego doświadczenia
firmy PROD-RENT zajmującej się produkcją pojazdów użytkowych.

Bogata oferta
W ofercie firmy klienci znajdą betonomieszarki
samochodowe PRM7, PRM9 oraz PRM10 wyposażone w wysokiej jakości części. Materiały

Betonomieszarki
firmy P-R MIXERS
sprawnie transportują
beton, realizując firmową
strategię „Coraz szybciej, coraz więcej,
coraz lepiej”
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użyte do budowy podzespołów, takie jak stal
o podwyższonej wytrzymałości, Hardox i Domex,
stawiają produkty P-R MIXERS na równi z wyrobami zachodnich producentów mieszalników
do betonu.
Dzięki współpracy działu rozwoju firmy P-R MIXERS
z wyższymi uczelniami technicznymi możliwe było
opracowanie podzespołów o bardzo niskiej masie własnej i o znacznie wyższej odporności na ścieranie w porównaniu ze standardowymi produktami
konkurencji. Nowe rozwiązania techniczne pozwalają na zwiększenie objętości transportowanych mieszanek betonowych przy zachowaniu
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.
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W ofercie
P-R MIXERS klienci
oprócz betonomieszarek
znajdą również mobilne
silosy transportowe
o objętościach 12,5,
18 i 22,5 m3

Hala produkcyjna.
To w tym miejscu
powstają wysokiej
jakości betonomieszarki i silosy
mobilne

zastosowanie nowych materiałów spowodowało
opracowanie silosów o bardzo niskiej masie własnej. Możliwości technologiczne przedsiębiorstwa
pozwalają na zastosowanie takich materiałów,
jak stal o podwyższonej wytrzymałości, aluminium oraz stal nierdzewna.
Ponadto oprócz produkcji nowych silosów do zastosowań mobilnych P-R MIXERS wykonuje także
usługi serwisowe silosów, w tym remonty kapitalne oraz dostosowywanie konstrukcji do innych
systemów wymiennych.

Czas na nowoczesne materiały

Konstrukcje pojazdów do przewozu mieszanki betonowej dostosowano do podwozi każdej marki
– produkty firmy można zabudować na podwoziach
wszystkich producentów samochodów ciężarowych, wliczając w to również pojazdy używane.

Serwis i eksploatacja
Tak jak i inne maszyny betonomieszarki ulegają procesom eksploatacyjnym i potrzebują profesjonalnej opieki serwisowej, dlatego P-R MIXERS
oferuje swoim klientom kompletne usługi serwisowe betonomieszarek wszystkich producentów,
a są to m.in.:

•
•
•
•
•

wymiana mieszalników, spirali mieszalnika
i pierścienia bieżnego,
naprawy powypadkowe,
naprawa instalacji hydraulicznej i elektrycznej,
piaskowanie,
malowanie.

Nie tylko betonomieszarki
Firma P-R MIXERS oprócz betonomieszarek samochodowych wprowadziła również do swojej
oferty mobilne silosy transportowe o objętościach 12,5, 18 i 22,5 m3. Odpowiedni dobór konstrukcji w zależności od oczekiwań klientów oraz

Mając na uwadze stały rozwój firmy, P-R MIXERS
zdecydował się na otwarcie centrum badawczo-rozwojowego materiałów kompozytowych.
Nad pracami badawczymi czuwać będą wybitni
naukowcy wyższych uczelni, mający wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie materiałów
kompozytowych.
Warto dodać, że wszystkie nowe podzespoły stosowane w pojazdach firmy przechodzą wiele testów w warunkach laboratoryjnych, a następnie
w warunkach rzeczywistych. Zastosowanie innowacyjnych materiałów w konstrukcjach betonomieszarek samochodowych oraz silosów wydłuża
czas eksploatacyjny, obniża masę własną pojazdu/silosu oraz obniża koszty serwisowe.
Zdjęcia: © P-R MIXERS

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC –SIERPIEŃ 2018 | 45

| BIZNES |

Funkcjonalność to większa
efektywność
Nowy serwis samochodów ciężarowych Mercedes-Benz Trucks, przeniesiony
z ul. Inowłodzkiej w Warszawie do Emilianowa na ul. Gottlieba Daimlera, działa
od początku roku. O jego funkcjonowaniu rozmawiamy z Krzysztofem Beredą,
Head of Own Retail Steering w Mercedes-Benz Trucks Polska.

„Samochody Specjalne”: Jak wygląda
rozwój sieci dealerskiej Mercedes-Benz
w Polsce? Można odnieść wrażenie, że
przez jakiś czas ciężarowa sieć serwisowa
była w pewnym sensie przytłoczona przez
dobrze rozwiniętą sieć zajmującą się
obsługą samochodów osobowych.
Krzysztof Bereda: W zakresie moich obowiązków nie leży zajmowanie się całą
siecią dealerską, stąd trudno mi odpowiedzieć precyzyjnie na pierwszą część
pytania. Jestem odpowiedzialny za zarządzanie stacjami dealerskimi należącymi bezpośrednio do Daimler AG. Są to
trzy punkty – stacja w Będzinie, Siedlcach i ta w Emilianowie. Serwis w Emilianowie jest naszym najnowszy obiektem,
do którego przenieśliśmy punkt wcześniej mieszczący się przy ul. Inowłodzkiej
w Warszawie. Mimo że są to tylko trzy
punkty, to łącznie odpowiadają one za
ponad 25% sprzedaży samochodów ciężarowych Mercedes-Benz w Polsce.

Krzysztof Bereda

,
Head of Own Retail Steering
w Mercedes-Benz Trucks Polska

Inwestycja w Emilianowie jest
efektem pracy i działań wielu
ludzi w centrali Mercedes-Benz
Trucks w Stuttgarcie i Polsce,
którzy wnikliwie przyglądali się
temu, co się dzieje na rynku,
a potem zaryzykowali i zgodzili
się zainwestować kolejne
środki w budowę
nowego obiektu.
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Nawiązując do drugiej części pytania,
chcę powiedzieć o tym, co się dzieje, co
zostało już oficjalnie zakomunikowane.
Daimler AG jest w procesie rozdzielania
się na oddzielne struktury prawne. Jeden
podmiot będzie zajmował się samochodami osobowymi i dostawczymi, drugi
natomiast wszystkim tym, co dotyczy
samochodów ciężarowych i autobusów.
Analogicznie, tak jak w całym koncernie,
proces ten rozpoczął się również w Polsce, więc taki podział na rynku polskim
także nastąpi. Dodam, że proces rozdzielania struktur na szczeblu zarządczym
trwa już od kilku lat. Rozpoczął go projekt wdrożony przez Daimler AG pod
nazwą Customer Dedication, co oznacza
zorientowanie na potrzeby klienta poszukującego konkretnego produktu, czyli
samochodu osobowego, dostawczego
czy ciężarowego.
Ogromną zmianą było też to, że dotychczas jeden dział zajmujący się całościowo serwisami obecnie jest podzielony
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i niejako w atencji osób zarządzających
daną dywizją – bo tu istnieje podział na
dywizje – znajduje się wszystko to, czego
klient może potrzebować. W przypadku
samochodów ciężarowych mówimy tu
m.in. o dostarczeniu samego samochodu,
jego finansowaniu, serwisowaniu, odkupie tego samochodu czy remarketingu
samochodu używanego.
Jakie to ma skutki? Dzięki temu, że zarządzający nie rozpraszają się problemami innych obszarów – kiedyś prezesi
spółki musieli zajmować się wszystkimi
sprawami – to wyczulenie na ten poziom detalu, na który zaczynamy zwracać uwagę, jest nieporównywalnie inny
i przekłada się również na rozmowy z dilerami i to, w jaki sposób spółka Mercedes-Benz Polska, która zarządza całą siecią dilerską, będzie tę sieć organizować.
Jednym z efektów takiej strategii, który
można fizycznie zobaczyć, jest inwestycja w Emilianowie. Ona przecież nie
wzięła się znikąd. Jest efektem pracy
i działań wielu ludzi w centrali Mercedes-Benz Trucks w Stuttgarcie i Polsce,
którzy wnikliwie przyglądali się temu, co
się dzieje na rynku, a potem zaryzykowali i zgodzili się zainwestować kolejne
środki w budowę nowego obiektu.
Co może Pan powiedzieć na temat najnowszego serwisu Mercedes-Benz w Emilianowie?
Stacja obsługowo-naprawcza w Emilianowie jest obecnie naszym flagowym
punktem. Na etapie jej budowy staraliśmy się wziąć pod uwagę wszystkie
aspekty niezbędne do sprzedaży i właściwej obsługi samochodów ciężarowych.
Mimo że obiekt ten jest bardzo nowoczesny i ładnie zaprojektowany, to dbaliśmy też o to, by nie przesadzić z inwestycjami – trzeba umieć zachować
równowagę, bo przecież jesteśmy też
przedsiębiorstwem, które ma osiągać
określone wyniki. Mamy być również
przedsiębiorstwem, które będzie w stanie zaoferować usługi w dobrej cenie. Nie
chcemy, by powstało wrażenie, że klienci
będą musieli „spłacać” tę inwestycję.
Nad samym rozplanowaniem warsztatu
długo myśleliśmy z kolegami z Daimler
Real Estate, którzy proponowali różne
rozwiązania stosowane w innych miejscach na świecie. Za każdym takim projektem stoi wiedza ludzi, którzy dzięki
swojemu doświadczeniu dzielą się pomysłami, sprawiając, że nowe obiekty

są bardziej wycyzelowane. Mamy więc
dobrze zaprojektowany warsztat pod
kątem optymalizacji pracy. Jest to ważne
dla nas, ale tak naprawdę ma to znaczenie dla obsługi klienta, którego samochód
zostanie sprawnie i szybko naprawiony.
I to jest cel tego wszystkiego.

Stacja obsługowo-naprawcza
w Emilianowie jest obecnie naszym flagowym punktem. Na
etapie jej budowy staraliśmy
się wziąć pod uwagę wszystkie
aspekty niezbędne do sprzedaży i właściwej obsługi samochodów ciężarowych. Mimo że
obiekt ten jest bardzo nowoczesny i ładnie zaprojektowany,
to dbaliśmy też o to, by nie
przesadzić z inwestycjami –
trzeba umieć zachować równowagę, bo przecież jesteśmy też
przedsiębiorstwem, które ma
osiągać określone wyniki.

Emilianów to lepsza lokalizacja niż ta
przy ulicy Inowłodzkiej. Czy będziecie
chcieli pozyskać więcej klientów tranzytowych?
Też. Mamy już w tym zakresie do świadczenie, bo w Siedlcach również
obsługujemy klientów tranzytowych.
Natomiast to nie będzie nasze podstawowe grono klientów. Klienci ci będą
uzupełniać grono tych, którzy są związani
z transportem, a pochodzą z różnych regionów wokół nas, a także tych, którzy
w okolicy wykorzystują samochody np.
do celów budowlanych.

Każdy serwis działa w jakimś promieniu,
ma stałych klientów, duże firmy w sąsiedztwie. Czy tutaj jest takie zaplecze?
Tak, to zaplecze tutaj jest. Nasi wieloletni klienci, których mieliśmy na Inowłodzkiej, są z nami. Oczywiście różnym
klientom różnie pasuje ta lokalizacja,
dla niektórych to parę kilometrów więcej, dla innych od otwarcia obwodnicy
Marek nie ma to większego znaczenia,
bo znacznie skrócił się czas dojazdu do
Warszawy, więc także i samochody pracujące np. w mieście mogą do nas dojechać. Dzięki temu, że jest to trasa przelotowa, wykorzystywana przez wielu
przewoźników w transporcie, można tak
zaplanować kierowcy trasę, by mógł do
nas dojechać i zrobić sobie postój.
Stacja w Emilianowie działa już od początku roku. Czyli można już coś powiedzieć o skali obrotów, umiejscowieniu stanowisk i ich liczbie? Czy wszystko
działa już pełną parą? Czy istnieje jeszcze jakiś zapas mocy?
Śmiejemy się, że chyba byliśmy zbyt
skromni, bo serwis się bardzo szybko
zapełnił. Są jeszcze możliwości pewnych
przeróbek, ale jest to też kwestia optymalizacji procesów. Oczywiście jeśli buduje się taki obiekt po to, by obsługiwał
klientów, zawsze jest niepewność przy
takiej przeprowadzce, jak będzie i czy nasze założenia, że klienci pójdą za nami,
sprawdzą się. Na szczęście w naszym
przypadku to działa.
Macie autoryzacje Toll Collect, Bär Cargolift, Wabco. Czy będziecie też naprawiać naczepy?
W planach mamy naprawę naczep i możemy to robić. Obecnie jednak ofensywnie tego nie oferujemy z prostego
względu – nie chcemy na razie zastawiać
placu dużą liczbą sprzętu. Rozważamy
powiększenie powierzchni o dodatkowy
plac, wówczas zwiększylibyśmy ten obszar i ruszylibyśmy z naprawą naczep
w sposób bardziej ofensywny. Spodziewam się, że naprawy naczep zaczniemy
realizować w ciągu kilku najbliższych
miesięcy.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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Nowe wcielenie Presko
Katarzyna Wachowiak
Podziemne śmietniki opróżniane przez zrobotyzowane żurawie? To wizja bardzo
niedalekiej przyszłości. Oba rozwiązania już istnieją i zyskują na popularności.
Podziemne pojemniki instaluje coraz więcej miast w Polsce, a automatyczne żurawie
wprowadzono właśnie na nasz rynek pod znaną w branży komunalnej marką Presko.

© Nord Engineering

odziemne i półpodziemne pojemniki na śmieci w warunkach polskich to przyszłość. W krajach zachodniej Europy są już standardem –
zauważy je każdy turysta odwiedzający
miasta skandynawskie czy na południu
Europy. Popularne są też np. w Pradze,
nawet na zwykłych blokowych osiedlach.
12 lat temu pierwsze w Polsce pojemniki podziemne jako nowinkę zainstalowano w Gdańsku, dziś większe
i mniejsze miejscowości inwestują w nie
jedna za drugą – jest ich dziś co najmniej
kilkadziesiąt. Podziemne śmietniki na początek montuje się zwykle na starówce,
która ma być estetyczną wizytówką miasta, a po przekonaniu się mieszkańców
i samorządu do rozwiązania pojawiają się
kolejne lokalizacje. W tym roku np. Koszalin rozstrzygnął przetarg na budowę
ponad 60 gniazd podziemnych i półpodziemnych kontenerów.
Schowane pod nawierzchnią pojemniki lub worki o pojemności 5000 l (dostępna też wersja 3000 l) mieszczą w sobie tyle odpadów, ile 6 standardowych
plastikowych pojemników 1100-litrowych. Jest to więcej niż wynika z pro-

Proces opróżniania trwa
tylko półtorej minuty
i jest całkowicie automatyczny. Wymaga
pracy jednej osoby łączącej obowiązki kierowcy samochodu
i operatora maszyny

stej arytmetyki, bo śmieci ubijają się
w nich pod własnym ciężarem. Ponadto
pod ziemią panuje stała i niższa niż na
powierzchni temperatura ograniczająca
fermentację. Szczelne zamknięcie pojemnika znacznie ogranicza brzydkie zapachy, namnażanie się owadów i szczurów
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oraz hałas związany z wyrzucaniem np.
szkła. Kontenery podziemne wykonane
z galwanizowanej stali są znacznie trwalsze niż zwykłe śmietniki i opróżnia się
je rzadziej – te dwa czynniki oznaczają
natychmiastową redukcję kosztów utrzymania dla zarządcy.
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Presko – 60 lat tradycji
Wytwórnia Urządzeń Komunalnych Presko powstała
we Wrocławiu w roku 1957. Przez 50 lat była doskonale znanym w branży i bardzo cenionym producentem
pojazdów, m.in. zamiatarek, zabudów hakowych i bramowych. Specjalizowała się w produkcji nadwozi śmieciarek bębnowych – sylwetka tych pojazdów to jeden
z symboli motoryzacji PRL.
Po likwidacji przedsiębiorstwa na początku XXI w. prawa
do marki Presko zostały przejęte przez spółkę HEWEA,
która kontynuuje wieloletnią tradycję produkcji pojazdów komunalnych. Pod marką Presko sprzedawane są,
oprócz systemu odbioru odpadów, urządzenia hakowe
i bramowe, a także elementy hydrauliki siłowej.
Oferta Presko to także naziemne, solidne kontenery o pojemności 3750 l.
Zajmują o wiele mniej miejsca niż tradycyjne pojemniki o pojemności1100 l

Podziemne pojemniki mają praktycznie same zalety, z jednym tylko minusem
– koszt budowy odpowiedniego stanowiska i zakupu kontenerów jest wyższy.

Redukcja kosztów dzięki Presko
Nowością na polskim rynku jest system Presko, który przenosi ideę podziemnego składowania i selekcji odpadów na wyższy poziom. W jego ramach
oferowane są bowiem nie tylko pojemniki (podziemne i półpodziemne, a także
naziemne), ale też specjalistyczne, zrobotyzowane pojazdy do ich odbioru.
Pojazdy produkowane we Włoszech
przez firmę Nord Engineering zdominowały tamtejszy rynek. Florencja, Mediolan, Neapol, Piza, Werona – na wąskich
uliczkach, po których kroczą dziesiątki
tysięcy turystów, nie zobaczymy wiaty
zastawionej przepełnionymi kontenerami. Widać za to niewielkie, metalowe
kioski wrzutowe – właściwe pojemniki
znajdują się pod spodem.
Opróżnia je ciężarówka ze śmieciarką
z kompaktorem o pojemności do 20,5 m3.
Obsługuje go tylko jeden kierowca niewysiadający z pojazdu. Jeden ruch joystickiem powoduje wysunięcie się ramienia automatycznego robota-żurawia,
chwyt pojemnika (opatentowane rozwiązanie), przeniesienie kontenera i wysypanie odpadów do śmieciarki. Cały cykl
pracy trwa nie więcej niż 90 sekund.

To właśnie stanowi podstawową przewagę automatycznego urządzenia nad
najczęściej stosowanym dziś rozwiązaniem. Do opróżniania większości polskich
pojemników podziemnych wykorzystuje
się obecnie zwykle ten sam zestaw co do
„dzwonów” na szkło czy plastik, a więc
dwu- lub trzyosiowy samochód z żurawiem HDS i pojedynczym hakiem. Proces opróżniania jednego pojemnika obsługują dwie-trzy osoby. Kierowca steruje
urządzeniem, a pomocnik zaczepia hak
i nakierowuje pojemnik z powrotem do
komory. Wszystko zajmuje co najmniej
10 minut.
Skrócenie tego czasu do 90 sekund
nie tylko eliminuje problem blokowania
drogi przez śmieciarkę, ale – co jeszcze
ważniejsze – sprawia też, że jeden pojazd i jeden pracownik jest w stanie
obsłużyć kilkadziesiąt lokalizacji dziennie. W czasach rosnących kosztów zatrudnienia redukcja liczby pracowników
jest znaczącą oszczędnością i wpisuje
się w trend zastępowania wykonawców
prostych czynności robotami – tak się to
już stało w fabrykach. Oszczędności wygeneruje również ograniczenie liczby
utrzymywanych samochodów i pojemników. Jeśli na systematyczną wymianę
floty na system Presko zdecyduje się większe miasto, to zadziała zasada „oszczędzanie poprzez kupowanie”, bo ostatecznie doprowadzi do zredukowania floty
np. z 50 samochodów do zaledwie 10,

a liczby pojemników z 1000 do ok. 160.
Wtedy mowa już o poważnym i długofalowym obniżeniu wydatków na zbiórkę
odpadów.
– Z mojego punktu widzenia ważną
zaletą jest duża pojemność i estetyka
pojemników zarówno podziemnych, jak
i naziemnych, a także fakt, że mieszkańcy nie mogą ich przesuwać, przewracać i wyciągać zawartości w poszukiwaniu surowców wtórnych – mówi
Zenon Parosa, wieloletni członek zarządu wrocławskiej firmy komunalnej
WPO Alba.

Rozwiązania elektroniczne
eliminują puste kursy
Pojemniki Presko można wyposażyć
w zaawansowaną elektronikę – najczęściej stosowane rozwiązania to sygnalizowanie napełnienia, które pozwala zredukować niepotrzebne kursy do pustego
kontenera. Druga popularna opcja to
elektroniczne karty otwierające. Na podstawie zapisanych danych można wyliczyć, jak często dana osoba korzysta ze
śmietnika.
Ze względu na europejskie przepisy
system jest głównie przystosowany do
selektywnej zbiórki odpadów. Nadwozia
do odpadów zmieszanych i plastików
mają pojemność 16–21 m3, a do szkła
10–16 m3.
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Iveco jedzie na gazie
Dariusz Piernikarski

W całym przekroju gamy samochodów ciężarowych i dostawczych oferowanych
przez Iveco znajdują się wersje z silnikami gazowymi – zarówno zasilanymi CNG,
jak i LNG. Pojazdy te są kluczowym elementem w ofercie spółki.

o drogach całego świata jeździ
obecnie ponad 30 000 pojazdów
Iveco – producent jest europejskim
liderem w zakresie badań i marketingu
pojazdów zasilanych metanem. Iveco
jest przekonane, że dzięki możliwości
redukcji całkowitego kosztu posiadania
i użytkowania samochody zasilane sprężonym lub skroplonym gazem ziemnym
będą coraz chętniej kupowane przez
przedsiębiorców w Polsce, rosnąca liczebność flot spowoduje również przyspieszenie rozwoju – na razie dość ubogiej – ogólnodostępnej infrastruktury
tankowania.
Samochody zasilane gazem ziemnym
nie są rozwiązaniem dla każdej firmy
transportowej, nie nadają się na każdą
trasę i do każdego zastosowania. Najlepiej
sprawdzą się na stałych trasach. Możliwości rynkowe pojazdów zasilanych gazem
ziemnym są wyjątkowo duże w segmencie spożywczym, u operatorów logistyki
i w firmach dostarczających produkty
w godzinach nocnych. Niewątpliwą ich

W pojazdach wykorzystujących technologię CNG (Compressed Natural Gas –
sprężony gaz ziemny) metan magazynuje się w stanie gazowym w stalowych
lub kompozytowych zbiornikach pod ciśnieniem ok. 200–250 bar. W pojazdach
zasilanych LNG (Liquified Natural Gas – płynny gaz ziemny) paliwo jest przechowywane w płynnej formie w temperaturze –163°C w zbiornikach kriogenicznych i doprowadzany do silnika w stanie gazowym po podgrzaniu w wymienniku ciepła. Oprócz znaczących korzyści w postaci zmniejszenia emisji
szkodliwych spalin, które gwarantuje już technologia CNG, technologia LNG umożliwia także zmniejszenie ciężaru pojazdu bez ładunku, co znacznie zwiększa
ładowność. Ponadto wykorzystanie pojazdów zasilanych gazem ziemnym,
w obu technologiach, przynosi klientom znaczne korzyści ekonomiczne
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Daily CNG w przedziale masowym od 3,5
do 7 t dmc. Niestety gazowe Daily NP
kosztuje ok. 20% więcej niż konwencjonalny odpowiednik.
Daily Electric może mieć od 1 do 3
bloków baterii (akumulatorów) – na 2 bateriach zasięg operacyjny wynosi ok.
150 km. Pojedynczy blok (bateria) waży
ok. 250 kg. Daily Electric oferowane jest
w homologacji do 5,6 t dmc. Maksymalna kubatura skrzyni ładunkowej to
19,6 m3, w wersji minivan zmieści się
do 16 miejsc. W zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu silnik
elektryczny ma moc 60 lub 80 kW. Na
drogi Europy wyjechało już ok. 1000
Daily Electric. Ceny Daily Electric zaczynają się od 88 tys. euro (furgon niski, pojemność skrzyni 7 m3).

© Iveco

Gamę Daily Blue Power tworzą trzy modele: zasilany
CNG Daily Hi-Matic Natural Power, zeroemisyjny Daily
Electric oraz Daily Euro 6 RDE Ready z najbardziej
zaawansowanym technologicznie silnikiem Diesla

Daily Electric w homologacji do 5,6 t dmc. ma zasięg bez ładowania
do 150 km, maksymalna kubatura skrzyni ładunkowej to 19,6 m3

zaletą jest możliwość obniżenia poziomu
hałasu (od 3 do 6 dB) dzięki zastosowaniu silnika o zapłonie iskrowym.

Daily Blue Power
Gama Daily Blue Power oferuje klientom wybór trzech technologii w zakresie
układu napędowego. Jest zasilany sprężonym gazem ziemnym Daily Hi-Matic
Natural Power, zeroemisyjny Daily Electric oraz Daily Euro 6 RDE Ready z najbardziej zaawansowanym technologicznie silnikiem Diesla. Każdy z modeli
Daily Blue Power uwalnia firmy od przepisów ograniczających wjazd do centrów miejskich dla samochodów z silnikami Diesla.

Zasilany sprężonym gazem ziemnym
Daily Hi-Matic NP ma 3-litrowy silnik o zapłonie iskrowym o mocy 136 KM/100 kW
(350 Nm). Zautomatyzowana skrzynia
biegów Hi-Matic ma 8 przełożeń, jej zastosowanie pozwoliło na obniżenie spalania o ok. 2,5%. Silnik zasilany metanem
pracuje o ok. 4 dB ciszej, co jest wyraźnie słyszalne. Samochód wyposażono
w dodatkowy niewielki zbiornik benzyny (14 dm3) pozwalający na dojazd do
najbliższej stacji tankowania gazu z ograniczeniem mocy do 82 KM.
Decydując się na Daily Hi-Matic NP,
należy wziąć pod uwagę, że ze względu
na obecność butli ze sprężonym metanem
ładowność samochodu będzie niższa
o ok. 400 kg, zatem częściej spotkamy

Eurocargo NP z silnikiem
150 kW/204 KM ma zbiorniki CNG
(1 lub 2 paczki) dające zasięg operacyjny od 400 km (standard: zbiorniki 480 dm3 CNG) do 750 km
(zbiorniki 900 dm3 CNG)

Model Daily Euro 6 RDE przygotowano z myślą o przyszłych procedurach homologacyjnych (Euro 6D) wymagających
pomiarów emisji toksycznych składników
spalin w rzeczywistych testach jezdnych
(Real Driving Emissions – RDE), które zaczną obowiązywać od września 2020 r.
W samochodach tych montowany jest silnik Diesla o pojemności skokowej 2,3 dm3
i mocy 130/96 lub 150/110 KM/kW (odpowiednio 350 i 380 Nm). Na razie układ
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Gazowy Stralis X-Way NP to liczne korzyści
dla logistyki budowlanej w ośrodkach
miejskich z ograniczeniami dotyczącymi
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi
oraz emisji hałasu

W standardowej wersji ciągnik siodłowy
Stralis NP o rozstawie osi 3800 mm ma
dwa zbiorniki LNG o pojemności 540 dm3
każdy (w sumie 389 kg LNG), co daje
zasięg do 1600 km

oczyszczania spalin obywa się bez dodatku AdBlue – od 2020 r., aby spełnić
wymagania testu RDE, konieczne będzie
jego wprowadzenie. W miejskich warunkach użytkowania Daily Euro 6 RDE
ma zużycie paliwa niższe o 7% niż „zwykłe” Daily Euro 6.

Eurocargo CNG
Eurocargo operuje w segmencie od
7 do 18 t dmc. Zasilane gazem ziemnym
Eurocargo CNG to oferta głównie dla sektora komunalnego. Gazowe Eurocargo napędza silnik Tector CNG (zapłon iskrowy,
pojemność skokowa 5,9 dm3), który osiąga
moc maksymalną 204 KM/150 kW i maksymalny moment obrotowy 750 Nm. Za
oczyszczanie spalin odpowiada katalizator potrójnego działania. Gazowe Eurocargo oferowane jest z rozstawami osi
od 3100 mm, zbiorniki z gazem (1 lub
2 paczki) pozwalają na uzyskanie zasięgu od 400 do 750 km. Zastosowanie
silników gazowych pozwala na spełnienie wymagań normy PIEK (hałas nie
przekracza 72 dB) i realizację miejskich
dostaw nocnych.

Stralis C13 Natural Power
Stralis NP został konstrukcyjnie zoptymalizowany pod kątem zasilania gazowego, tj. układ komponentów podwozia
pozwala na montaż największych zbiorników paliwa gazowego. Jest to pierwszy w historii samochód zasilany gazem
o osiągach, zasięgu, komforcie jazdy i dynamice na miarę standardów obowiązu-

jących w przewozach międzynarodowych.
Stralis NP dostępny jest jako standardowy ciągnik siodłowy 4×2 (2×CNG, CNG+
LNG, 2×LNG, 1×LNG – strona wolna, zasięg maksymalnie do 1600 km), ciągnik
w wersji niskiej LT 4×2 (2×LNG, zasięg
do 1150 km), ciągnik 6×2C (2×LNG, zasięg do 750 km) oraz jako podwozia 4×2
i 6×2P (2×CNG, CNG+LNG, 2×LNG, zasięg do 1600 km).
Stralis C13 NP napędzany jest przez
silnik Cursor 13 NP, moc na koła przenoszona jest przez 12-biegową zautomatyzowaną skrzynię Hi-Tronix. Na pokładzie znajduje się tempomat przewidujący
Hi-Cruise, system oceny stylu jazdy kierowcy DSE, działają funkcje EcoRoll, EcoSwitch oraz EcoFleet pozwalające na jazdę
ekologiczną.
Cursor 13 NP może być zasilany metanem (biometanem) CNG/LNG. Jest to
silnik o zapłonie iskrowym o pojemności skokowej 12,9 dm3, z wielopunktowym wtryskiem gazu do kolektora
dolotowego. Moc maksymalna wynosi
460 KM/338 kW, maksymalny moment
obrotowy to 2000 Nm. Za czystość spalin odpowiada trójfunkcyjny katalizator
z sondami lambda. Producent zaplanował przeglądy okresowe co 90 tys. km.
Nowa funkcja cichego trybu pracy (71 dB)
sprawia, że silnik Cursor 13 NP nadaje
się do pojazdów wykorzystywanych w ruchu miejskim i do realizacji dostaw nocą.
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Stralis NP jest oferowany z kabiną sypialną AS (Active Space) zaprojektowaną
z uwzględnieniem potrzeb kierowcy na
dalekich trasach. Duże zainteresowanie
samochodami Stralis NP wykazują floty
dystrybucyjne, przewoźnicy zajmujący
się transportem samochodów na ustalonych trasach, firmy realizujące zadania
związane z logistyką budowlaną (betonomieszarki, naczepy samowyładowcze), a także firmy prowadzące przewóz
materiałów niebezpiecznych (wymagane
ADR) – szczególnie skroplonego gazu
ziemnego LNG.

Stralis X-Way
Stralis X-Way to rodzina pojazdów
opracowana specjalnie z myślą o logistyce budowlanej, także w zastosowaniach wymagających mobilności w terenie. Stralis X-Way łączy w sobie najlepsze
rozwiązania umożliwiające uzyskanie
niskiego zużycia paliwa i wysokiego poziomu bezpieczeństwa z wytrzymałością
pojazdów poruszających się po drogach
nieutwardzonych. Stralis X-Way – także
w wersji NP z 460-konnym gazowym
silnikiem Cursor 13 NP – zapewnia wysoką wydajność przy najlepszej ładowności w swojej klasie i niskim całkowitym koszcie posiadania.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Fuel Duel 2018:
człowiek kontra maszyna
Osiąganie niskiego zużycia paliwa jest
wspomagane w samochodach ciężarowych
Mercedes-Benz przewidującym tempomatem PPC.
O tym, czy człowiek pozostaje całkowicie bez
szans wobec maszyny, sprawdzaliśmy wiosną
podczas jazd testowych.

Arkadiusz Gawron
Flota pojazdów
przygotowana do pojedynku była obciążona
do 36 t masy całkowitej,
a każdy zestaw był identycznie skonfigurowany

a początku kwietnia Mercedes-Benz Trucks Polska zorganizował w Kielcach jazdy testowe dla
dziennikarzy branżowych, których celem
była prezentacja możliwości ciągnika
Actros w zakresie oszczędnego spalania dzięki aktywnemu i przewidującemu tempomatowi Predictive Powertrain
Control – PPC. Przedstawiono także, jak
w praktyce działa ogólnoeuropejski program pojedynków paliwowych Fuel Duel,
prowadzony przez Mercedes-Benz Trucks.
Prezentację dynamiczną poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Przemysława Rajewskiego, dyrektora zarządzającego
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Mercedes-Benz Trucks Polska, Tomasza
Ciesielskiego, menedżera produktu i homologacji, Ireneusza Chłopka, profesjonalnego trenera Truck Training, a także
Igora Kaczorkiewicza, szefa produktu
i marketingu.

Aktywny tempomat PPC jako
kluczowy element sukcesu
Niskie zużycie paliwa, jak twierdzą
przedstawiciele Mercedes-Benz Trucks,
jest sumą wielu detali. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który z czynników
jest najistotniejszy i nawet bezwzględne
porównywanie ich między sobą nie ma
większego sensu, gdyż każdy z nich wpływa na pozostałe. Przykładem może być
choćby próba zestawienia korzyści płynących z silnika o wyższej sprawności
z korzyściami wynikającymi ze zmniejszonego oporu powietrza. Ekonomiczniejszy
silnik nie przyniesie spodziewanych korzyści, jeśli zostanie zamontowany w po-

jeździe o większym oporze aerodynamicznym, a doskonalszy aerodynamicznie
pojazd nie będzie oszczędniejszy, kiedy
sam silnik będzie miał niską sprawność.
Jest jednak pewien czynnik, którego
wpływ na spalanie w zasadzie nie zależy od konstrukcji pojazdu – jest nim kierowca. To właśnie kierowca ma wciąż
największy wpływ na ostateczny wynik
ekonomiki paliwowej i to właśnie na
wsparciu kierowcy w jeździe ekonomicznej coraz mocniej skupiają się konstruktorzy ciężarówek.
Idee są dwie. Pierwsza: maksymalnie
wspierać kierowcę, druga: zminimalizować lub nawet wyeliminować jego wpływ
na spalanie (w przyszłości – całkowicie
wyeliminować kierowcę). Póki co to drugie podejście jest już technicznie możliwe,
ale prawnie jeszcze nie usankcjonowane,
dlatego wsparcie kierowcy jest kluczowym elementem na drodze do większej
ekonomiczności transportu. Właśnie PPC
jest systemem, który ma największy i bezpośredni wpływ na styl jazdy kierowcy.

Paliwo to największy składnik
kosztów, dlatego
ograniczanie jego
zużycia jest kluczem do większej rentowności

Uczestnicy pojedynku dla dziennikarzy branżowych
Fuel Duel 2018
w Kielcach
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Działanie Predictive Powertrain Control opiera się na kilku kluczowych elementach:
• przewidującym rozpoznaniu warunków topograficznych (zasięg 2 km),
• kombinacji cyfrowych map 3D, informacji GPS i wydajnej jednostki obliczeniowej,
• przewidujących ingerencjach w działanie układu napędowego: PPC decyduje o tym, kiedy pojazd się toczy, przyspiesza i jak zmienia biegi.

Od Eco Bestii do Fuel Duel
Ogólnoeuropejski program Fuel Duel
ma swój rodowód w Polsce. W roku 2013
w związku z obowiązującą rok później
normą emisji spalin Euro VI wprowadzono pomysł bezpośrednich pojedynków
z ciężarówkami innych marek. Pomysł
opierał się na 3 filarach: rozwiązaniach
technicznych pojazdu, szkoleniu kierowcy i wykorzystywaniu telematyki FleetBoard. Wytypowany przez klienta kierowca przechodził szkolenie z ecodrivingu
pod okiem instruktorów z Mercedes-Benz
i następnie realizował normalne przewozy we flocie, jeżdżąc ciągnikiem Actros.
Po okresie próbnym można było pokazać, o ile może być oszczędniejszy Actros
z lepszym kierowcą od porównywalnego
pojazdu innej marki. 96% testów zakończyło się wygraną, pozostałe takimi samymi wynikami jak spalanie zdeklarowane w odniesieniu do dotychczasowego
pojazdu klienta.
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Rozwinięciem pomysłu „Eco Bestia”
jest międzynarodowy program pojedynków paliwowych Fuel Duel. W programie
tym pojazd testowy jest przekazywany na
2–3 tygodnie do zwyczajnej eksploatacji
u klienta. W tym czasie opiekun Mercedes-Benz codziennie kontaktuje się z kierowcą i na bieżąco udziela rad na podstawie sugestii systemu FleetBoard. Na
końcu pojedynku wyniki spalania są porównywane z deklarowanym przez klienta
zużyciem paliwa w pojeździe, z którym
pojedynkował się Actros. W latach 2015–
2017 w 26 krajach europejskich przeprowadzono 4211 pojedynków Fuel Duel na
dystansie ponad 22 mln km, z czego
w Polsce odbyły się 42 na dystansie ponad 3 mln km. Actros wykazał średnią
przewagę w spalaniu na poziomie 14,1%.

Dziennikarze kontra PPC
Celem jazd testowych było wykazanie, jak duży wpływ na rezultat spalania
ma użycie podczas jazdy przewidującego
tempomatu Predictive Powertrain Control.
Aby dziennikarze mogli naocznie doświadczyć, jaką różnicę w zużyciu paliwa moż-

na osiągnąć, jadąc z włączonym aktywnym
tempomatem PPC i bez niego, przeprowadzono dwa przejazdy ośmioma zestawami na tych samych trasach. Jazdy testowe odbywały się na 80-kilometrowym
odcinku trasy S7 w okolicy Kielc, pomiędzy węzłem Kielce-Jaworznia a węzłem
Skarżysko-Kamienna Południe. Test rozpoczynał się i kończył na MOP Występa
Zachód.
System PPC miał ustawioną zadaną
prędkość 71 km/h z histerezą +5/–10,
czyli maksymalna do osiągnięcia prędkość
wynosiła 80 km/h. Pierwszy przejazd z załączonym systemem Predictive Powertrain Control ustanowił limit czasowy,
z jakim musieli się zmierzyć dziennikarze podczas drugiego przejazdu i wynosił
około 74 minut. Podczas drugiego przejazdu PPC był nieaktywny, a do dyspozycji pozostawał jedynie aktywny tempomat
ACC i własne umiejętności w zakresie
ecodrivingu. Do uzyskanego w drugim
przejeździe wyniku końcowego doliczana
była kara 0,1 l/100 km za każde przekroczenie limitu czasu, dozwolonej prędkości, załączanie położenia neutralnego „N”
oraz łamanie przepisów ruchu drogowe-

reklama

go. Jazdy testowe odbyły się w stabilnych
warunkach pogodowych, przy stałym,
słabym wietrze i suchej nawierzchni.
Jak pokazały wyniki końcowe, dwóch
spośród ośmiu startujących osiągnęło lepsze wyniki niż te, które wykazał PPC. Rezultat o 0,8 l/100 km lepszy niż PPC uzyskał nasz kolega Zbyszek Majerowski,
drugi wynik osiągnął Wojciech Mackiewicz
z rezultatem o 0,5 l/100 km lepszym, niż
uzyskany przez PPC. W przypadku pozostałych kierowców rezultaty były gorsze
– maksymalna różnica wyniosła nawet
2,2 l/100 km – tym razem na korzyść PPC.
Potwierdza to tezę, że statystycznie ujmując, tylko nieliczni kierowcy są w stanie skutecznie rywalizować z przewidującym tempomatem PPC. Oczywiście
nieliczni mogą być wciąż lepsi od maszyny. Pamiętajmy jednak, że w trakcie regularnej eksploatacji nawet ten najlepszy
kierowca może być w różnym stanie psychofizycznym, a tym samym jego stała
przewaga nad PPC jest raczej niemożliwa
do utrzymania.
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Abraham Schot

Alfred Franke

19 czerwca br. rada nadzorcza Audi zdecydowała, że zostanie tymczasowym
prezesem firmy, zastępując Ruperta Stadlera, aresztowanego w związku
z aferą Dieselgate w koncernie Volkswagena. Ukończył Uniwersytet Bradford
w Anglii z tytułem MBA. Jest też absolwentem kursów podyplomowych
m.in. na Harvardzie. W swojej karierze zawodowej był m.in. odpowiedzialny
za sprzedaż pojazdów użytkowych Mercedes-Benz w Holandii, był też prezesem i CEO Daimler-Chrysler w Holandii (2003–2006), a potem we Włoszech
(2006–2011). Następnie przeszedł do koncernu Volkswagena, by zająć się
strategicznymi projektami w zakresie marketingu. Dla marki Audi pracuje
od września 2017 r. Do tej pory był członkiem zarządu odpowiedzialnym
za sprzedaż i marketing.

Prezes polskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części
Motoryzacyjnych został wybrany na członka zarządu CLEPA – europejskiej
organizacji, która reprezentuje przed organami Unii Europejskiej interesy
ponad trzech tysięcy firm produkujących części. Jego kadencja potrwa dwa
lata. Ukończył Politechnikę Warszawską. Jest współwłaścicielem firmy
MotoFocus.pl specjalizującej się w badaniach rynku części zamiennych.
Prowadzi aktywność mającą na celu reprezentację i ochronę interesów
przemysłu części motoryzacyjnych, m.in. w kwestii technicznych regulacji
prawnych, badań i rozwoju innowacyjności w sektorze, funkcjonowania stref
ekonomicznych czy handlu międzynarodowego. W latach 2011–2015 był
członkiem zarządu FIGIEFA – europejskiej organizacji reprezentującej interesy
niezależnego rynku motoryzacyjnego.

Christian Koetz

René Achinger

Z początkiem lipca został nowym szefem działu opon do samochodów
użytkowych. Wcześniej pełnił wiele funkcji w strukturach firmy w działach
oryginalnego wyposażenia samochodów osobowych i dostawczych w Ameryce Północnej i Hanowerze. Następnie w latach 2006–2011 był pierwszym
wiceprezesem centralnego Działu Badań i Rozwoju firmy Continental
w Hanowerze w Niemczech. Od czerwca 2011 r. kierował pionem opon
osobowych i dostawczych w regionie EMEA. Ponadto w latach 2015–2017
pełnił funkcję prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon
i Gumy (ETRMA).

Od 1 lipca br. kieruje działem samochodów dostawczych w Mercedes-Benz
Polska. Jest też członkiem zarządu spółki. Karierę w ówczesnym koncernie
Daimler-Benz AG rozpoczął w 1998 r., w zespole zarządzania produktem serwisowym MB Cars. Następnie zajmował różne stanowiska w działach serwisu, a także produktu i wsparcia technicznego dla marek Mercedes-Benz,
Smart i Maybach. W 2008 r. objął stanowisko regionalnego szefa serwisów
w punktach dealerskich należących do Daimler AG. W roku 2014 został szefem nowo powstałego działu serwisu, obsługującego samochody dostawcze.
Jego pasjami są żeglarstwo, podróżowanie kamperem i nauka języków
obcych – właśnie uczy się polskiego. Na co dzień jeździ Mercedesem Marco
Polo, którym zamierza wkrótce zacząć zwiedzać Polskę.
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zaprosili nas
KH-kipper na swoje stoisko na Zlocie Tuningowanych Ciężarówek Master Truck.
Organizatorzy akcji „Pierwszopomocni na drodze” na szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokazy ewakuacji kierowcy z ciężarówki.
Grupa Wanicki oraz DAF Trucks Polska do
odwiedzenia stoiska podczas tegorocznej
edycji imprezy Master Truck.

W SIERPNIU NA ANTENACH

Mercedes-Benz Wróbel na swoje stoisko na
zlocie Master Truck.
Schaeffler do odwiedzenia stoiska na targach
Automechanika we Frankfurcie.
F.X. Meiller na stoisko targowe w czasie
targów IAA.
Wabco do odwiedzenia stoiska na targach
IAA w Hanowerze.

ORAZ

Sierpień w programie „Na osi” upłynie pod znakiem ciekawie stuningowanych pojazdów, które
na co dzień pracują jak każdy inny pojazd, ale na zlotach błyszczą pełnym blaskiem. Nie zabraknie
też tematów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i najświeższych branżowych wieści.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5.

Premiery w Motowizji w soboty o 16:00, a w Tele5 we wtorki o 22:25. Wszystkie godziny
emisji programu na obu antenach są dostępne na jego stronie internetowej www.naosi.pl

sponsor
programu

Pierwszy odcinek sierpniowy
inne oblicze Opoltransu mające postać
piknikowej oazy dla całych rodzin, garść
najświeższych informacji prosto od przedstawicieli MAN-a, relacja z imprezy
zorganizowanej przez Pekaes, reportaż
z drugiej edycji „Naczepomanii”, w cyklu
„O-Polskie Na Osi” – od czego zależy
długość drogi hamowania.

Drugi odcinek sierpniowy
test ciekawie skonfigurowanego DAF-a,
„Dzień otwartych drzwi” w Centrum
Kształcenia Zawodowego w Prudniku,
kogo można było spotkać na targach
„Stacja Paliw 2018” i co tam pokazano,
kierowca z firmy Megatranslaw, jeżdżący
na co dzień MAN-em, podsumowanie
cyklu „O-Polskie Na Osi”.

Jeśli nie zdążycie na premierę któregokolwiek z odcinków, to z pewnością znajdziecie
dogodną porę z powtórką u jednego z nadawców. A gdyby się tak złożyło, że któregoś
odcinka nie zobaczycie w telewizji, to jest
szansa obejrzeć go tydzień po premierze
na stronie internetowej programu.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można m.in.:
Trzeci odcinek sierpniowy
co pokazały MAN-y TGE testowane
w Bednarach, szofer powożący
nietuzinkowym DAF-em „X-Man”,
jak 14. zlot „Master Truck”
zmienił lotnisko w europejskie
centrum tuningu.

Czwarty odcinek sierpniowy
test MAN-a TGX 18.500 w zestawie
z naczepą chłodnią, na drogach
Opolszczyzny trwa prawdziwa ofensywa
drogowa, najładniej stuningowane
ciężarówki na 14. zlocie Master Truck.

Po wszystkich zakamarkach audycji
oprowadza znany i lubiany aktor – Piotr Zelt.
Godziny emisji powtórek znaleźć można
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl
oraz na profilu programu na Facebooku.
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