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Serwis i części zamienne

Autonomiczne Volvo FMX pod ziemią
Jubileusz 20-lecia Solarisa
Fiat Professional rozszerza ofertę
www.samochody-specjalne.com.pl

18 Oryginał czy podróbka?
Gdy myślimy o podrabianych rzeczach, najczęściej przychodzą nam do głowy najmodniejsze torebki od słynnych projektantów lub
zegarki renomowanych marek sprzedawane
na bazarach lub w internecie. Jednakże ofiarą
fałszerzy jest również rynek części zamiennych
stosowanych w samochodach ciężarowych.

24 Wsparcie działania serwisu…
Samochody serwisowe na stałe wpisały się
w krajobraz naszych dróg, stanowią bowiem
skuteczne i najszybsze z możliwych rozwiązanie wielu problemów, które napotykają na swojej drodze kierowcy pojazdów
użytkowych.

44 Autonomiczne Volvo FMX
wyrusza pod ziemię
Bezzałogowe ciężarówki przeznaczone do
pracy w trudnych warunkach podziemnych
stają się rzeczywistością. Można zadać sobie
pytanie – kiedy z kopalni wyruszą na drogi?
Pod koniec maja miałem okazję uczestniczyć
w prezentacji autonomicznego Volvo FMX.

60 Jubileusz 20-lecia Solarisa
W dniach 23–25 maja br. odbyły się uroczyste
obchody 20. rocznicy powstania firmy Solaris Bus & Coach. Marka Solaris narodziła się
jako urzeczywistnienie wizji odważnego
inżyniera Krzysztofa Olszewskiego i w ciągu
zaledwie 20 lat stała się jednym z ważniejszych graczy na europejskim rynku autobusów miejskich.

88 Fiat rozszerza ofertę
Fiat Professional po raz pierwszy włączył
do swojej gamy samochodów użytkowych
pick-upa z napędem obu osi. Model ten to nie
jedyna nowość włoskiego producenta.
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Motoryzacyjne
skutki Brexitu
Brytyjski przemysł motoryzacyjny ostatnimi laty święcił
coś na kształt zmartwychwstania. Ponowny rozwój branży
to wielki sukces poparty stworzeniem wielu miejsc pracy
i przywróceniem wiary, że stare, dobre marki
brytyjskie powróciły do gry.

J

eśli przyjrzeć się jednak bliżej, jest to raczej
opowieść o inwestycjach zagranicznych w produkcję z przeznaczeniem na eksport do Europy
(np. Honda, Toyota czy Nissan) oraz o transferze
zagranicznych technologii w celu ożywienia
wartościowych marek (np. Rolls-Royce/BMW,
Mini/BMW, Bentley/VW lub Jaguar – Land
Rover/Tata).
Sektor motoryzacyjny w Wielkiej Brytanii
ma dwa główne cele działania: projektować
pojazdy do użytku na całym świecie, a także
produkować je głównie na eksport do UE.
Branża ta stała się jedną z najbardziej wydajnych na świecie, wychodząc zwycięsko z porównań z większością europejskich odpowiedników.
W ciągu roku świat zobaczył 1,6 miliona
samochodów osobowych wyprodukowanych
w Wielkiej Brytanii, co stanowi wzrost o 60%
od 1980 r. i niemal tyle samo co w rekordowym roku 1972. W 2015 r. 77% samochodów
wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii
wyeksportowano, 44% do UE.
Producenci motoryzacyjni (OEM) w Wielkiej Brytanii – którzy kapitałowo są raczej mało
brytyjscy, raczej amerykańscy, hinduscy czy japońscy – pozostawali na uboczu podczas debaty
na temat Brexitu, formułując bardzo rozważnie
opinie, które miały na celu uspokojenie 240 000
pracowników bezpośrednio zatrudnionych
w sektorze. Niezmiennie podkreślano ich ciągłe
zaangażowanie w Wielkiej Brytanii.
Prywatnie jednak tylko 9% dostawców
motoryzacyjnych sprzyjało wyjściu z UE.
Wyniki niedawnego niezależnego sondażu,
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Producen-

tów i Handlowców Motoryzacyjnych (SMMT
– Society of Motor Manufacturers & Traders),
wykazały, że 88% dużych przedsiębiorstw
przemysłu motoryzacyjnego i 73% małych
i średnich przedsiębiorstw aktywnie chciało
pozostać w UE. 77% całej branży motoryzacyjnej zgodziło się, że Europa była najlepsza
dla biznesu.
Po Brexicie zagraniczne firmy motoryzacyjne – zarówno producenci finalni, jak i dostawcy komponentów – zdecydują się na
odroczenie inwestycji w Wielkiej Brytanii
w oczekiwaniu jasnych deklaracji, czy zamierza
ona być częścią największej na świecie strefy
wolnego handlu. Dwa lata zbliżającej się niepewności związanej z debatą nad utrzymaniem
umowy o wolnym handlu z UE może doprowadzić
do utraty jednej trzeciej przemysłu i 80 000
bezpośrednich miejsc pracy.
Wyjście z Unii w najmniejszym stopniu
wpłynie jedynie na popyt wewnętrzny, ale i tak
od lat zwyczaje zakupowe brytyjskich użytkowników były wysoce nacjonalistyczne.

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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RESCUE DAYS Z BOCAR
I MERCEDES-BENZ
irma Bocar, dostarczająca jednostkom straży pożarnej specjalistyczne pojazdy, zabudowane w większości na podwoziach Mercedes-Benz Atego, zorganizowała dwudniowe szkolenie dla strażaków.
Odbyło się ono w siedzibie firmy w Korwinowie k. Częstochowy, a przyjechało na nie 200 osób z Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich.

F

Szkolenie obejmowało wykłady doświadczonych ratowników, m.in. z Niemiec i Holandii, oraz praktyczny trening. Na pagórkowatym terenie Bocaru
zgromadzono dużą liczbę wraków, rozmieszczonych w taki sposób, żeby
strażacy mogli przećwiczyć różne scenariusze zdarzeń drogowych, wymagających cięcia pojazdów, wydobywania rannych, zabezpieczania wraków
itp. Ćwiczono m.in. tzw. taktykę skandynawską, polegającą na „rozciąganiu”
zgniecionego wraku za pomocą dwóch wciągarek w pojazdach pożarniczych.
W ponadtrzydziestostopniowym upale wszystkie zadania były podwójnie
trudne, zwłaszcza że ratownicy wykonywali je w pełnym zabezpieczeniu (kombinezon, hełm, buty), a także przy użyciu wielu maszyn do cięcia i rozrywania
blachy. Oprócz tego na przykładzie pojazdów osobowych Mercedes-Benz
strażacy byli szkoleni z nowoczesnych technologii instalowanych w samochodach: rozmieszczenia poduszek powietrznych, kondensatorów, baterii silników elektrycznych i hybrydowych, włączników prądu, bezpieczników. Są
to elementy, które podczas rozcinania pojazdu mogą się okazać niebezpieczne.

© Wielton

© Mercedes-Benz

„Większość naszych pojazdów zabudowujemy na sprawdzonym podwoziu
Atego, obecnie w nowej wersji. W ubiegłym roku sprzedaliśmy ok. 90 takich pojazdów – mówi Maciej Radaszewski, dyrektor ds. produkcji Bocaru.
– Uważamy, że Mercedes jest jedną z lepiej przygotowanych marek pod pożarnictwo, mówię tutaj o kabinach brygadowych, przystawkach, skrzyniach biegów i innych pomocnych rozwiązaniach. Doceniamy też zmiany w nowym
modelu Atego, szczególnie takie udogodnienia jak otwierane elektropneumatycznie schodki do kabiny brygadowej – w konkurencyjnych pojazdach
to wciąż duży problem” – dodaje.
(KW)

WIELTON GOTOWY
NA REWOLUCJĘ
PRZEMYSŁOWĄ

sach przemysłu 2.0, a po 5–6 latach działań wprowadziliśmy pierwsze procesy automatyzacji. Dziś
mamy ich wiele, do tego dochodzą m.in. lasery
do cięcia, zmechanizowane systemy transportu,
narzędzia informatyczne i planistyczne. Śmiało
możemy powiedzieć, że jesteśmy u progu ewolucji 4.0” – stwierdził Mariusz Golec.

połowie czerwca w Krakowie odbyła
się konferencja ekonomiczna Impact '16. Panel dyskusyjny poświęcony kolejnej przemysłowej rewolucji wzbudził
ogromne emocje zarówno u słuchaczy, jak i u uczestników dyskusji.

W przypadku wieluńskiej spółki postęp technologiczny będzie oznaczał przede wszystkim większą elastyczność, zaproszenie klienta do udziału
w procesie produkcyjnym i jeszcze większy jego
wpływ na konfigurację produktu.

Prezes Wieltonu, Mariusz Golec, który był jednym z panelistów, podkreślił, że jego firmy nie czeka
rewolucja, a ewolucja. „Startowaliśmy w cza-

„Wprowadziliśmy pilotaż programu, w którym
klient może sam skonfigurować pojazd z 500 opcji
do wyboru” – zaznaczał Golec.

W

Mariusz Golec zapytany o to, czego brakuje jego
firmie w porównaniu z największymi konkurentami,
jednoznacznie odpowiedział, że czegoś takiego po
prostu nie ma.
„Weszliśmy do ekstraklasy, dziś jesteśmy na trzecim miejscu w Europie. Trudno jednak porównywać Wielton do dwóch największych graczy, ponieważ te firmy obrały zupełnie inną strategię
działania. My w przyszłości na jednej linii montażowej chcielibyśmy mieć jak najwięcej produktów, podczas gdy konkurenci raczej je standaryzują. To są dwa nieporównywalne środowiska
produkcyjne, dla których należy znaleźć dwa różne
optymalne rozwiązania. Chcemy być inni, szukamy drogi, która pozwoli nam tę konkurencję
przebić” – podsumował Mariusz Golec. (KW)
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MARKETINGOWCY
MERCEDESA
NAGRODZENI
ercedes-Benz Polska został potrójnie wyróżniony za nieszablonowe
działania marketingowe. Dyrektor komunikacji dr Ewa Łabno-Falęcka otrzymała nagrodę Dyrektora Marketingu Roku 2015 w kategorii Thinking Out of the Box (z ang. nieszablonowe
myślenie). Kapituła konkursu doceniła jej projekt
„Literatura narzędziem kształtowania marki motoryzacyjnej”, w ramach którego ambasadorem
marki został nagradzany pisarz Szczepan Twardoch.
Kampania z jego udziałem wywołała żywą,
społeczną debatę na temat relacji między kulturą, literaturą i motoryzacją.

© Scania

M
ELEKTRYCZNE
CIĘŻARÓWKI SCANIA
JUŻ W TRASIE
czerwca w pobliżu Gävle, w Szwecji, otwarto pierwszy, 2-kilometrowy odcinek zelektryfikowanej
autostrady E16. To pierwsza na świecie inwestycja tego typu zrealizowana na publicznej
drodze z normalnym ruchem. Została przeprowadzona w ramach rządowego programu zamówień publicznych.

22

„W najbliższym czasie specjaliści będą obserwować, jak elektryczne pojazdy sprawdzają
się w zróżnicowanych warunkach pogodowych
i wśród innych samochodów uczestniczących
w ruchu. To ważny krok w poszukiwaniu przyjaznych środowisku rozwiązań flotowych” – podkreślił Magnus Ernström, przedstawiciel lokalnego samorządu.

Po zelektryfikowanej drodze jeździć będą elektryczne ciężarówki Scania, które wykorzystują
układ zasilania opracowany przez firmę Siemens. Pobierają energię za pośrednictwem pantografu umocowanego na wsporniku za kabiną.
Ten czerpie ją z napowietrznej linii biegnącej nad
prawym pasem autostrady. Podczas jazdy auta
mogą swobodnie łączyć się z siecią i odłączać
od niej. Kiedy samochód opuszcza prawy pas,
np. podczas wyprzedzania, i pantograf zostaje
odłączony od przewodów, auto jest napędzane
silnikiem spalinowym lub elektrycznym, zasilanym przez akumulatory. Poza odcinkiem zelektryfikowanym ciężarówka działa jako hybryda.
Inwestycja w elektryfikację drogi w Gävle została przeprowadzona w ramach rządowego
programu zamówień publicznych. Scania przewiduje, że do roku 2030 w Szwecji uruchomiona zostanie flota pojazdów niezależnych od
paliw kopalnych.
(KW)

RUSZYŁA LOTERIA MISTRZÓW
WARSZTATU
onad 100 000 zł wynosi łączna pula nagród w wielkiej Loterii Mistrzów Warsztatu, organizowanej przez Inter Cars. Loteria rozpoczęła
się 10 czerwca br. Może w niej uczestniczyć każdy klient spółki,
zarejestrowany w systemie sprzedażowym Inter Cars jako warsztat, sklep
z warsztatem lub firma transportowa.

P

W LMW zaplanowano dwa losowania: sierpniowe i październikowe. Pierwsze odbędzie się 22 sierpnia. Udział w nim mogą wziąć wszyscy zarejestrowani
klienci, którzy od 10 lipca do 9 sierpnia kupią w Inter Cars towary promocyjne o wartości co najmniej 10 000 zł netto. Za każdy wydany 1000 zł
przysługuje im jeden los. Nagrodą w tym losowaniu jest doładowanie multikarty IC Premia Cash o wartości 10 000 zł.

Aleksandra Rzepeckiego, specjalistę komunikacji produktu Mercedes-Benz Polska, nagrodzono
w kategorii wysoka efektywność marketingowa
– B2B Marketing. Jury doceniło jego projekt
siłowni zewnętrznych dla kierowców zawodowych – przy największych stacjach benzynowych
powstało ponad 50 siłowni plenerowych dla kierowców ciężarówek wszystkich marek.
Pod koniec maja w Teatrze Polskim w Warszawie
odbyło się z kolei rozstrzygnięcie najważniejszego
konkursu reklamowego w Polsce, organizowanego
przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
SAR. Film Mercedes-Benz wspiera GOPR, z udziałem
nowego modelu GLC oraz ratowników górskich,
otrzymał szereg prestiżowych nagród Klubu Twórców Reklamy 2016: brąz w kategorii reżyseria oraz
srebro w kategoriach Production Excellence, korekcja barwna zdjęć i zdjęcia. Zainteresowani
mogą go obejrzeć na YouTube.
(KW)

Dugie losowanie odbędzie się 8 października podczas Gali Biesiadnej
wieńczącej tegoroczną edycję konkursu Inter Cars. Tu reguły są nieco bardziej skomplikowane: uwzględnieni w losowaniu zostaną klienci, którzy zrealizują swój indywidualny plan zakupowy, ustalony w ramach konkursu Gala
Biesiadna 2016, zajmując w rankingu jedno z uprawnionych do udziału w losowaniu miejsc. Ranking jest prowadzony w kilku kategoriach (warsztat, sklep
z warsztatem, firma transportowa) i w podziale na regiony Polski.
Za każdy 1000 zł, wydany na towary z oferty promocyjnej od 10 czerwca
do 9 września, uczestnik otrzyma jeden los. Nagrodę główną podczas losowania październikowego stanowić będzie doładowanie multikarty IC Premia Cash o wartości 50 000 zł. Przewidziano również nagrody I i II stopnia
– obie w postaci doładowania multikarty IC Premia Cash o wartości 25 000 zł.
Wartość wszystkich nagród w tym losowaniu wynosi 100 000 zł. Szczegółowe
informacje na temat LMW na stronie www.galamistrzow.pl.
(KW)
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WYRÓŻNIENIE
GOLDEN ARROW
DLA MAN
rojekt „Mobilne muzeum MAN” otrzymał wyróżnienie w kategorii Experimental Marketing – Event Marketing. Nagrodę wręczono podczas tegorocznej gali konkursu
Golden Arrow 2016, która odbyła się 23 czerwca
w Warszawie.

© MAN

P

Mobilne muzeum to zestaw MAN TGX 18.440 z naczepą furgonową Wielton wyposażony w rozmaite technologiczne rozwiązania umożliwiające
wirtualny spacer po historii bawarskiego koncernu, który w tym roku obchodzi setną rocznicę
wyprodukowania swojej pierwszej ciężarówki.

Zwiedzanie odbywało się chronologicznie – od powstania pierwszej ciężarówki Saurer, przez kolejne
etapy rozwoju firmy, aż do futurystycznego modelu
ciągnika siodłowego MAN Concept S, który powstawał w czasie rzeczywistym na oczach zwiedzających, dzięki zastosowaniu technologii druku 3D.

„Przygotowaliśmy wyjątkowy projekt przedstawiający naszą historię w atrakcyjnej, interaktywnej formie skierowanej do możliwie najszerszego
grona. Golden Arrow to potwierdzenie, że akcja
się udała”– powiedział Piotr Stański, prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska.
(KW)

CORAZ BARDZIEJ
EKSCYTUJĄCY SEZON
WYŚCIGOWY

wyścigach. 42-letni Niemiec Jochen Hahn ma
tylko dwa punkty straty do Lacko. W ubiegłorocznych mistrzostwach był trzeci, a w tym sezonie
stawał na podium 11 razy, w tym 3 razy na najwyższym jego stopniu.

ścigu i zapewnia optymalną przyczepność zarówno na mokrych, jak i suchych nawierzchniach.

ywalizacja jest bardzo wyrównana –
cztery kolejne wyścigi pojazdów ciężarowych FIA wyłoniły czterech różnych zwycięzców. Obecnym liderem jest Adam Lacko.
31-letni czeski kierowca znajduje się na prowadzeniu ze 146 punktami i w tym sezonie stawał
na podium już 11 razy, zwyciężając w sześciu

Wszyscy kierowcy ścigają się na specjalnie przygotowanych oponach Goodyear, produkowanych
w Luksemburgu. Te w rozmiarze 315/70 R22,5 powstały w oparciu o 12 lat badań i rozwoju i produkowane są na bazie najnowszej generacji osnów
z bieżnikiem o specjalnej konstrukcji. Mieszanka
bieżnika jest przystosowana do wymagań wy-

R

„Wielu operatorów flot z trudem może uwierzyć, że
specjalnie przygotowane wyścigowe opony Goodyear do ciężarówek powstają na tych samych osnowach, co opony do codziennego użytku. Wyścigi
pojazdów ciężarowych to demonstracja trwałości
naszych produktów i pole do testów nowych technologii, które następnie są wykorzystywane w standardowych oponach” – powiedział Benjamin Willot,
dyrektor marketingu opon ciężarowych Goodyear
w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. (KW)

FRANCUSKA POCZTA
JEŹDZI „NA GAZIE”
kwietniu br. Renault Trucks przekazało firmie La Poste kluczyki
do Renault Trucks D Wide NGV – pierwszej we flocie francuskiej poczty ciężarówki zasilanej sprężonym gazem ziemnym
(CNG). Poczta francuska mocno angażuje się w poprawę jakości powietrza
w środowiskach miejskich i od ponad 10 lat prowadzi kompleksową politykę zrównoważonego rozwoju. W jej flocie jeździ łącznie ponad 30 000 elektrycznych jednostek transportowych: pojazdów ciężarowych, samochodów
osobowych, cztero- i trójkołowców, a także rowerów z dodatkowym napędem elektrycznym. La Poste uczestniczy również w projektach badawczych
Renault Trucks, prowadząc testy eksploatacyjne jedynego w Europie eksperymentalnego Renault Maxity Electric zasilanego wodorem.
Przekazany model D Wide CNG 4×2 ma w sumie osiem 100-litrowych zbiorników gazu romieszczonych z prawej i lewej strony ramy podwozia. Wyposażony jest w 6-cylindrowy silnik Euro VI NGT9 o pojemości 9 l i mocy 320 KM
(236 kW). Pojazd nie wymaga stosowania dodatku AdBlue i może być zasilany także biometanem (biogazem). Ponieważ w porównaniu z samocho-

© Renault Trucks

W

dami napędzanymi konwencjonalnymi silnikami wysokoprężnymi samochody
wykorzystujące CNG emitują do 98% mniej cząstek stałych i do 80% mniej
tlenków azotu, pojazd D Wide CNG może być użytkowany w strefach miejskich o zaostrzonym rygorze emisji hałasu i zanieczyszczeń. I tam też będzie
pracował – służyć będzie do dystrybucji listów i paczek w Paryżu i okolicach.
Jego ładowność wynosi 18 t, a zasięg eksploatacyjny 400 km.
(KB)
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VOLVO 7900 ELECTRIC
WE WROCŁAWIU

reklama

a początku lipca na ulicach Wrocławia
testowano dwa autobusy elektryczne
Volvo 7900 Electric. Pasażerowie mogli
nimi jeździć bez biletów na specjalnej linii pokazowej A1.

N

Zaprezentowane zostały dwa modele koncepcyjne
o długości 10,7 m z jedną parą szerokich podwójnych drzwi i stanowiskiem kierowcy umiejscowionym na środku, a nie jak zwykle po lewej stronie.
Autobusy te od roku są częścią transportu miejskiego w Göteborgu, gdzie wraz z autobusami hybrydowo-elektrycznymi Volvo jeżdżą w ramach
projektu ElectriCity na linii łączącej dwa kampusy
uniwersyteckie. Testowane we Wrocławiu modele elektryczne są ciche i bezemisyjne oraz o ok.
80% bardziej wydajne energetycznie od autobusów z silnikiem Diesla. Wyposażone są w silnik
elektryczny oraz akumulatory litowo-jonowe, które
ładują się przy każdym hamowaniu. Ładowanie akumulatorów odbywa się też na stacji ładowania na
terenie fabryki Volvo we Wrocławiu po każdym
przejeździe wyznaczoną trasą.
Elektryczny autobus Volvo 7900 Electric będzie produkowany we Wrocławiu od 2017 r., ale w wersji
komercyjnej – 12-metrowej, z trzema parami drzwi.
Ta wersja została zaprezentowana jesienią 2015 r.
na targach autobusowych w Kortrijk, w Belgii.
Volvo Buses oferuje kompletną flotę zelektryfikowanych autobusów. Oprócz najnowszego modelu
Volvo 7900 Electric, gama obejmuje hybrydę Volvo
7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej) oraz elektryczną hybrydę Volvo 7900
Electric Hybrid. Od momentu wprowadzenia na
rynek w 2010 r. pierwszych hybryd, Volvo sprzedało w sumie ponad 2200 zelektryfikowanych
autobusów.
(KB)
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Słowo klucz:
Dariusz Piernikarski

uptime

Uptime, czyli maksymalna niezawodność i dostępność środków transportu,
to bardzo ostatnio modny termin w branży transportowej. Samochód ciężarowy
ma jeździć – gdy ulega awarii lub stoi w warsztacie, nie jeździ i nie pracuje,
zatem nie przynosi korzyści swemu użytkownikowi.
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nie ważnym elementem pozwalającym
na skrócenie czasu naprawy jest dostępność części zamiennych. To, jak szybko
mechanik pracujący w autoryzowanej
stacji obsługi czy niezależnym warszta-

cie zdiagnozuje problem, nie będzie miało
najmniejszego znaczenia, jeśli naprawa
nie będzie mogła być wykonana ze względu na brak koniecznych do jej wykonania części zamiennych.
Uptime, czyli
dostępność pojazdu
do pracy – maksymalizacja
tego parametru to dążenie
wszystkich podmiotów
działających w branży
transportu
drogowego

© D. Piernikarski

ywodzący się z języka angielskiego termin uptime definiujemy jako czas nieprzerwanego działania jakiegoś urządzenia
i dostępności usług, które oferuje. Chociaż pojęcie to używane jest głównie
w przypadku serwerów komputerowych,
to coraz częściej wykorzystywane jest
również w branży transportowej. Terminem pokrewnym jest downtime, czyli
przestój, czas, w którym urządzenie nie
pracuje, zwykle w wyniku awarii lub nie
jest dostępne ze względu na wykonywanie napraw czy czynności obsługowych.
Producenci pojazdów i dostawcy usług
serwisowych dokładają wielu starań, aby
oferowane przez nich programy pozwalały na jak najszybsze wykonanie niezbędnych obsług i napraw pojazdu, który
pojawia się w warsztacie. Wiele zależy
od szybkiego postawienia właściwej diagnozy i lepszej wymiany danych, ale rów-

| TRANSPORT |
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Producenci wykorzystują najnowsze technologie,
aby zwiększyć szybkość i skuteczność podejmowania
decyzji w zakresie obsług i napraw – zdalne narzędzia
diagnostyczne działają w połączeniu z systemami
zarządzania procesami serwisowymi

Telematyka w służbie serwisu

reklama

Dla większości flot największe zyski w wydajności będą pochodzić z kombinacji bardziej niezawodnych samochodów ciężarowych i lepszej organizacji procesów obsługowo-naprawczych.
Czas dostawy i dostępność części zamiennych w ostatnich
latach znacznie się skróciły – w dużym zakresie wynika to z coraz lepszego przepływu informacji i zastosowania wspomaganej
komputerowo optymalizacji procesów zaopatrzenia. Producenci
wykorzystują najnowsze technologie informatyczne, aby zwiększyć szybkość i skuteczność podejmowania decyzji w zakresie
obsług i napraw – większość samochodów wyposażana jest
w zdalne narzędzia diagnostyczne działające w połączeniu
z systemami zarządzania procesami serwisowymi, nad którymi
czuwają odpowiednie telefoniczne centra pomocowe (call center). Pojawienie się usterek jest wcześniej sygnalizowane, informacja o tym dociera do menedżera zarządzającego flotą
i możliwe jest wcześniejsze przygotowanie serwisu do obsługi
takiego „niedomagającego” pojazdu.
Można powiedzieć, że wykorzystanie telematycznych systemów zarządzania flotą pozwalających na zdalną diagnostykę pojazdu w czasie rzeczywistym w pewnym sensie zmienia
zasady gry – 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. Jednak kluczem do pełnego sukcesu tych technologii jest jakość działania sieci obsługowej
każdego producenta. Importerzy, sieć dealerska i ich autoryzowane serwisy 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.

Outsourcing serwisowy
Badania rynku wskazują na wyraźnie zarysowujący się trend:
coraz więcej flot chce zlecać na zewnątrz obsługę swoich pojazdów. Często czynnikiem hamującym ten proces jest brak odpowiednio dobrych dostawców usług serwisowych. Jakość i czas
naprawy to dwa główne kryteria brane pod uwagę.
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Oczywiście technologia może przyspieszyć proces naprawy, chociażby przez
udostępnienie precyzyjnych informacji
na temat lokalizacji i przyczyn wystąpienia usterki w pojeździe oraz przez
wskazanie najlepszego (niekoniecznie najbliższego) miejsca, gdzie może zostać
usunięta. Wskazany serwis będzie mieć
na stanie niezbędne części zamienne,
wolne moce przerobowe i mechaników
o odpowiednim poziomie wyszkolenia.
Mobilne technologie przyspieszą również sam proces zgłoszenia naprawy do
serwisu i jej ewidencjonowania.

Działanie priorytetowe:
dystrybucja części
Wszyscy producenci aktywni na rynku
pojazdów użytkowych – samochodów,
naczep czy zabudów i wyposażenia – podejmują intensywne działania mające
na celu wzmocnienie ich sieci dystrybucji
części: usprawniane są logistyczne łańcuchy dostaw, pojawiają się nowe centra dystrybucji, optymalizowany jest
przepływ informacji związanych z realizacją zamówień. W tym wieloaspektowym planie poprawiającym dostępność
części i pozwalającym na spełnienie oczekiwań klienta w zakresie dostępności
jego pojazdów kluczowym elementem
wydaje się właściwa gęstość i lokalizacja punktów dystrybucji części (magazynów) i zaopatrzenie magazynów części
istniejących w poszczególnych punktach
serwisowych.

Oczywiście nie tylko producenci OEM
są tymi, którzy mają świadomość tego,
że części zamienne powinny znajdować
się jak najbliżej klienta – floty czy warsztatu. Także niezależni dystrybutorzy zwiększają gęstość swoich sieci, powiększają
powierzchnie magazynowe, a monitorowanie poziomu zapasów w czasie rzeczywistym jest już obowiązkową praktyką
dnia codziennego. Wszystko po to, by
właściwe części – czyli te najbardziej
potrzebne – były zawsze dostępne, a te,
których nie ma na stanie lokalnego magazynu, były jak najszybciej osiągalne.
W większości przypadków zamówione
w magazynach części dostarczane są do
warsztatów jeszcze tego samego dnia lub
dnia następnego – oczekiwanie kilkudniowe należy już do rzadkości. Wszystko
z korzyścią dla klienta.

© leeser-kfz.de
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Warsztaty niezależne w swej pracy
muszą korzystać z urządzeń uniwersalnych pozwalających na obsługę
pojazdów wielu marek

Obecnie możliwość przeprowadzenia
profesjonalnej komputerowej
diagnostyki wszystkich podzespołów
funkcjonalnych bezpośrednio przy
pojeździe stanowi o konkurencyjności serwisu i jego mobilnych
ekip pomocy technicznej

© D. Piernikarski

© D. Piernikarski

© ecuflash.co

Każdy producent do obsługi swoich pojazdów
wykorzystuje specjalistyczne komputery diagnostyczne pozwalające na precyzyjną ocenę
stanu technicznego i lokalizację usterek
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Określenie znaczenia poszczególnych asortymentów części zamiennych znajdujących się w magazynie ma istotny wpływ na zastosowany sposób zarządzania ich zapasem, a w konsekwencji na sposób
planowania ich produkcji. W ujęciu bardziej ogólnym
wobec setek, a nawet tysięcy pozycji występujących
w zapasach magazynu centralnego każdego producenta pojazdów znalezienie sposobu zmniejszającego
wielowymiarowość tego zagadnienia urasta do rangi
celu strategicznego. Stosowane w praktyce systemy
klasyfikacji towarów i surowców – w naszym przypadku części zamiennych – opierają się na dwóch metodach: analizie ABC i analizie CVA (Critical Value
Analysis) [1].
Analiza ABC jest dokonywana na doskonale znanej w naukach ekonomicznych zasadzie 80-20, sformułowanej przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto – stąd też często zasada ABC nazywana jest
również zasadą Pareto. Głównym założeniem tej zasady jest stwierdzenie, że około 20% elementów decyduje w 80% o efektach danego zagadnienia.

Rysunek. Podział asortymentów materiałowych
według metody ABC [1]

W ujęciu związanym z zarządzaniem stanami
części magazynowanych można powiedzieć, że 20%
części generuje 80% obrotów. Chcąc wykorzystać
analizę ABC w klasycznym ujęciu do zarządzania
np. stanami magazynu części zamiennych w serwisie samochodowym, należy przyjąć podział ogółu
pozycji asortymentowych na trzy klasy (A, B i C),
biorąc za kryterium tego podziału udział poszczególnych asortymentów w łącznej wartości sprzedaży. Kryterium przyporządkowania może stanowić
wyrażona w różnych miarach wielkość zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży w danym okresie.
W grupie A znajdą się pozycje asortymentowe mające
największy udział w sprzedaży i na ogół są one nieliczne. Do grupy C (najliczniejszej) zalicza się z kolei pozycje asortymentowe, które tylko w niewielkim
stopniu partycypują w wartości sprzedaży ogółem.
Natomiast grupa B będzie zawierać pozycje pozostałe. Kształt relacji ilościowo-wartościowych zgodnych z zasadą Pareto przedstawia rysunek [1].
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Zasada Pareto – powtórka z logistyki
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Producenci OEM zaopatrują swoich importerów
i sieci serwisowe w oryginalne części zamienne,
bazą jest zazwyczaj centralny magazyn części –
na zdjęciu niewielki fragment magazynu centralnego Volkswagena
w Kassel

Natomiast analiza CVA charakteryzuje się bardziej podmiotowym podejściem niż ilościowa analiza ABC. Wymaga opracowania dokładnych kryteriów
podziału wyrobów opartych na ich ważności dla ostatecznego kryterium (np.
sprzedaży). W ramach podziału asortymentu, zgodnie z zasadą CVA, można
wyróżnić następujące grupy:
1. Wyroby o najwyższym priorytecie
(zawsze w zapasie).
2. Wyroby ważne (dopuszczalne wystąpienie niewielkich braków magazynowych).
3. Wyroby o średnim priorytecie (dopuszczalne wystąpienie okresowych
braków).
4. Wyroby o niskim priorytecie (potrzebne, ale mogą występować braki
w magazynie).
Przydział poszczególnych wyrobów
i części zamiennych do jednej z wymienionych grup warunkuje wielkość utrzymywanego zapasu, co w konsekwencji
wpływa na sposób planowania produkcji.

Niezależni kontra autoryzowani
Dystrybucja oryginalnych części zamiennych – należących do tzw. kategorii O – odbywa się przede wszystkim za
pośrednictwem autoryzowanych dealerów danej marki. Wszyscy dealerzy w Polsce otrzymują oryginalne części zamienne danej marki z krajowego lub

regionalnego magazynu, często w ramach dostaw nocnych. Większość importerów ma magazyn centralny w Polsce,
w rejonie wygodnego węzła komunikacyjnego. Niektóre marki zaopatrują polskich dealerów z magazynów położonych
poza krajem. Dostawa oryginalnych części
zamiennych kategorii z magazynu centralnego nie przekracza zwykle 1–3 dni,
przy czym w niektórych markach dostawy realizowane są w odrębnych trybach – w ramach dostaw ekspresowych
(1 dzień) i w ramach trybu zwykłego (1–
3 dni). Jeśli danego asortymentu części
nie ma w magazynie centralnym zaopatrującym dealerów, wtedy konieczne
jest ściągnięcie towaru z centralnego
magazynu danej marki w Europie i czas
dostawy wydłuża się, na ogół nie przekracza jednak 10 dni.

W magazynach
serwisów samochodowych sprawdza się
zasada Pareto: 20%
części generuje
80% obrotu

Równolegle w kraju działają liczni
niezależni dystrybutorzy części i akcesoriów samochodowych. W 2014 r. mieli
oni ponad 1000 punktów hurtowej sprzedaży części. Przychody niezależnych dystrybutorów części i akcesoriów samochodowych przekroczyły w 2013 r. wartość
10 mld PLN, z czego 80% przypadło na
segment samochodów osobowych, a 20%
na segment samochodów ciężarowych.
Eksport części i akcesoriów samochodowych stanowił ponad 16% ogólnych
przychodów w segmencie samochodów
osobowych i ponad 7% w segmencie samochodów ciężarowych [2].
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Dystrybucja oryginalnych części zamiennych odbywa się
przede wszystkim za pośrednictwem autoryzowanych dealerów
danej marki
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mym obniżanie kosztów własności i użytkowania flot jest działaniem we właściwym kierunku. Jest to także w pewnym
sensie wyzwanie rzucone niezależnym
serwisom, które powinny również zintensyfikować swoje działania, aby nadal
utrzymać swoją konkurencyjność na
rynku. Zwycięzcami w walce o przechwycenie prac obsługowo-naprawczych
we flotach będą te firmy, które najlepiej
wykorzystają moc technologii i umiejętnie połączą ją z siłą swoich ludzi, aby
szybko naprawić ciężarówki – od razu
skutecznie i za rozsądną cenę. Gdy tak
się stanie, zwycięzcami będą oczywiście
ich klienci – właściciele pojazdów.

Do największych niezależnych dystrybutorów części zamiennych w naszym kraju należą (według wysokości
rocznych przychodów w 2013 r.) [2]:
• Inter Cars SA,
• Groupauto Polska sp. z o.o.,
• Moto-Profil sp. z o.o.,
• Autodistribution Polska sp. z o.o.,
• Przedsiębiorstwo wielobranżowe
AUTOS sp. z o.o.
Dystrybucja alternatywnych części
zamiennych jest realizowana przez niezależnych dystrybutorów wielokanałowo.
Do finalnego klienta (właściciela pojazdu) części alternatywne mogą trafiać
bezpośrednio od dystrybutora (5%), za
pośrednictwem sklepu (12%) lub za pośrednictwem warsztatu (83%). Dostawy
do warsztatów i sklepów realizowane są
transportem dostawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Dystrybutorzy części przeznaczają
duże środki na rozbudowę własnych sieci
informatycznych i oprogramowania specjalistycznego, które ma zagwarantować
natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o poszukiwanej części, np. o aktualne stany magazynowe we wszystkich filiach i magazynach w kraju, cenie
produktu, dostępnych odpowiednikach
innych producentów, parametrach technicznych i innych czy wreszcie przedstawić fotografie danej części zamiennej.
Korzystając z oprogramowania, szybko można poszukiwaną część zamienną
zidentyfikować na podstawie:
• marki, modelu i rocznika pojazdu
z uwzględnieniem odpowiedniego
silnika i typu nadwozia,
• numeru VIN samochodu,

• numeru oryginalnej części producenta pojazdu,
• numeru producenta danej części,
• innych właściwości części (np. wymiary łożyska).
Nowoczesne kanały dystrybucji części
alternatywnych to rozwiązania wykorzystujące internet do kontaktowania
się kupującego z dostawcą części lub
odwrotnie. W rozwiązaniach typu B2B
występujących pomiędzy firmami (np.
dystrybutor i warsztat naprawczy) kontakt obejmuje przygotowanie oferty,
przygotowanie zamówienia, potwierdzenie zamówienia, płatność, realizację
transakcji, wystawianie niezbędnych dokumentów. Rozwiązanie to jest bardzo
rozpowszechnione, gdyż praktycznie oferuje go każdy poważny dystrybutor zamiennych części alternatywnych.
Z kolei w rozwiązaniach typu B2C
(ang. Business to Customer) oferowane
są usługi klientom indywidualnym. Przykładami takiego systemu mogą być
sklepy internetowe, portale informacyjne czy portale aukcyjne. Najczęściej
systemy tego typu działają na podstawie
baz danych, które są zainstalowane na
serwerze dostępnym poprzez Internet
przez całą dobę. Klienci korzystający z systemu uzyskują do niego dostęp z własnych komputerów osobistych. Rozwiązanie to często jest wykorzystywane np.
przy zakupie opon.

Wszystko z myślą o kliencie
Z pewnością zaangażowanie producentów OEM w zwiększenie eksploatacyjnej dostępności pojazdów i tym sa-
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Summary
Uptime means maximum reliability
and availability of means of transport. Uptime has become recently
a very fashionable term in the transport industry. Truck has to ride –
when it breaks down or is in the
workshop – it does not work, so there
is no benefit for its users.
Vehicle manufacturers and service
providers put a lot of effort to offer
programs which allow for fastest
execution of the necessary maintenance and repair works. Much depends on the rapid and correct diagnosis and better data exchange. An
important element allowing to shorten the repair time is the availability of spare parts. That's how quickly
mechanic in an authorized or independent workshop will diagnose the
problem, will be of no importance,
if the repair could not be made due
to lack of necessary spare parts.
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Oryginał czy podróbka?
Dariusz Piernikarski
Gdy myślimy o podrabianych rzeczach, najczęściej przychodzą nam do
głowy najmodniejsze torebki od słynnych projektantów lub zegarki
renomowanych marek sprzedawane na bazarach lub w internecie.
Jednakże ofiarą fałszerzy jest również rynek części zamiennych
stosowanych w samochodach ciężarowych.

ałszywe torebki Gucci sprzedawane
na ulicach Nowego Jorku koncentrują na sobie uwagę mediów i policji. O ile straty ekonomiczne ponoszone
przez wysokiej klasy projektantów mody
mogą być bolesne, to potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego są raczej niewielkie, co czyni
z całego problemu podrabiania towarów

markowych bardziej grę konsumentów
niż prawdziwą zbrodnię. Ale co z podrobionym zaworem hamulców pneumatycznych lub głównymi łożyskami silnika, które nie spełniają rygorystycznych
kryteriów zastosowania w samochodach
ciężarowych? Wściekli klienci, którzy
nie dostali zamówionych ładunków na
czas lub szkody spowodowane przez roz-

pędzoną, niemogącą zahamować ciężarówkę mają inny wymiar niż zamek błyskawiczny w torebce, który nie działa.

Podróbki – palący problem
Niestety na podrabiane części samochodowe nie zwracają dostatecznej
uwagi zarówno organy zajmujące się

Schemat ilustrujący możliwe drogi
infiltracji legalnego łańcucha dostaw
przez fałszowane części zamienne [1]

© Europol
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W krajach, w których powstają te podróbki, zwłaszcza w Chinach, słabo umocowane lub nawet nieistniejące prawa
patentowe dają niewielką ochronę oryginalnemu projektantowi. Tym bardziej
trudno jest w jakikolwiek sposób wymusić jakość tych części. Za to całkowicie w granicach prawa działają producenci części, które można określić jako
zamienniki niskiej jakości, za to ekonomicznie opłacalne. Firmy te często działają pod własnymi markami, nie próbując dystrybuować swoich produktów jako
oryginalne części OEM, zamiast tego
oferują alternatywę w postaci tańszych
komponentów i pozostawiają decyzję
o wyborze jakości i ostatecznym montażu
użytkownikowi końcowemu.

© Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM

egzekwowaniem prawa, jak i grupa docelowa, czyli użytkownicy samochodów:
osobowych i ciężarowych.
Amerykańska Federalna Komisja
Handlu (FTC) oraz Światowa Organizacja Celna działająca przy Interpolu oceniają, że fałszowanie części do samochodów osobowych kosztuje producentów
motoryzacyjnych działających na całym
świecie 12 miliardów dolarów (!) rocznie,
a w samych tylko Stanach Zjednoczonych
jest to koszt rzędu 3 miliardów dolarów.
Sam tylko północnoamerykański sektor
ciężkich samochodów ciężarowych traci
co roku z powodu podrabianych części
od 30 do 50 milionów dolarów.
Dane podawane przez FTC dotyczą
tylko części, które są wyraźnymi podróbkami, części, które są nielegalnymi
kopiami oryginałów, włącznie z użyciem

reklama
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Klasyfikacja części zgodnie z rozporządeniem Komisji Europejskiej nr 461/2010
w sprawie wyłączeń grupowych (European Automotive Block Exemption
Regulation – znane w Polsce jako GVO)

logo marki, a nawet opakowania, są wprowadzane na rynek jako oryginalne części
zamienne OEM. Obraz staje się bardziej
mroczny, a skala zjawiska o wiele trudniejsza do oszacowania, jeśli uwzględni
się podróbki części wykonane w inżynierii odwrotnej, które wyglądają jak oryginały, mają nawet oryginalne numery
producenta, ale powstały z pominięciem
praw patentowych i z naruszeniem przepisów o znakach towarowych poprzez unikanie użycia nazw kopiowanych marek.
Z prawnego punktu widzenia nie chodzi tu tylko o podróbki, ale również o kopiowanie i kradzież technologii, a to już
zdecydowanie bardziej poważne przestępstwo. Jedynym sposobem zwalczania tej nielegalnej dystrybucji jest właściwa kontrola towarów na granicach.

Podrabiane części
do pojazdów użytkowych
Trzeba przyznać, że podrabianie
części jest w zasadzie ograniczone do samochodów osobowych z kilku prostych
przyczyn. Rynek „osobówek” jest zdecydowanie większy niż rynek pojazdów
użytkowych, a więc oferuje fałszerzom
znacznie większe volumeny sprzedaży.
Podrabianie części do ciężarówek w większości przypadków wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych nakładów
na etapie produkcji, co w efekcie znacznie obniża ostateczną opłacalność podróbek. Ponadto kanały dystrybucji części
na rynku pojazdów użytkowych są znacznie zawężone, ponieważ producenci po-
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jazdów i oryginalnych części zamiennych
utrzymują bardzo ścisłe kontakty z dealerami. Dotyczy to także niezależnych
dystrybutorów części, którzy bazują na
dostawach części pochodzących od oryginalnych producentów silników, skrzyń
biegów, zawieszeń, układów hamulcowych itd., gdyż upraszcza to im również
dostęp do komponentów i wsparcia technicznego, jakiego oczekują floty.
Aby rynek stał się atrakcyjny dla
fałszerzy części, musi istnieć duży popyt
i „bezpieczny” kanał dystrybucji. Floty
ciężarowe są bardziej ukierunkowane na
redukcję całkowitych kosztów eksploatacji i mają znacznie więcej do stracenia

Złożone metody kodowania laserowego oznaczeń nanoszonych
na powierzchni części to jeden ze sposobów pozwalających
na odróżnienie oryginału od podróbki

niż użytkownik samochodu osobowego
zaopatrujący się w podrabiane części
zamienne do swojego auta. W przypadku
ciężarówki mamy do czynienia z pewnego
rodzaju inwestycją kapitałową, a sprzedaży podlega czas pracy pojazdu (czy
też czas gotowości, czyli uptime). Ryzyko
strat jest znacznie niższe w przypadku
samochodu osobowego.

rynkach dojrzałych, takich jak USA czy
Unia Europejska. Niektóre analizy dotyczące podrabianych części samochodowych wszystkich typów podają, że stanowią one nawet 30% udziału w rynku
na Bliskim Wschodzie. Nie istnieją szacunki dla Azji, ale jest wiele niepotwier-

dzonych informacji, że części podrobione
lub słabe odpowiedniki części oryginalnych do samochodów ciężarowych są
powszechnie dostępne również tam.
Problemy z podróbkami części motoryzacyjnych mają nie tylko Stany Zjednoczone czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.
W Europie w 2011 r. 73% zidentyfikowanych podróbek motoryzacyjnych pochodziło z Chin (w tym także z Hongkongu).
Przechwycone sfałszowane pojazdy,
części i akcesoria miały wartość rynkową 27 mln euro.

Niestety, obecnie sytuacja gospodarcza sprzyja producentom podrabianych części i pojawiają się nowe perspektywy zarabiania pieniędzy. Wraz
z postępującą industrializacją tak dużych
gospodarek jak chińska czy indyjska
łatwiejsza i tańsza staje się inżynieria odwrotna i produkcja części, co czyni również niskonakładowe części do samochodów ciężarowych bardziej atrakcyjnymi
dla piratów.
Nasycenie rynku bliżej miejsc produkcji podrabianych części zwiększa
także presję, aby nasilić ekspansję na

© Baldwin Filter

Proceder kwitnie

Do grupy najczęściej fałszowanych należą
części podlegające zużyciu eksploatacyjnemu i wymieniane podczas przeglądów
okresowych; na zdjęciu z lewej – podróbka, z prawej – oryginalny filtr Baldwin
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Obecnie w Komisji Europejskiej trwają
prace nad propozycją zmian prawnych
w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej. Ma to częściowo rozwiązać
problem związany z rosnącym znaczeniem takich praw dla gospodarki unijnej,
a także z praktycznym stosowaniem przepisów obecnie obowiązujących. Głównym celem jest zwiększenie możliwości
służb celnych w zwalczaniu nielegalnego
handlu, jako że to właśnie służby celne
odgrywają największą rolę w powstrzymywaniu napływu sfałszowanych produktów na teren Unii Europejskiej.
Jeśli branża transportowa uważa, że
problemy bezpieczeństwa wynikające
ze stosowania części podrobionych lub
niskojakościowych odpowiedników są
przez dostawców przesadzone, wystarczy przyjrzeć się przemysłowi lotniczemu
na dowód, że takie problemy mogą być
poważne i powszechne. W latach 1973–
–1993 Federalna Administracja Lotnicza
w USA powiązała przyczyny 166 wypadków statków powietrznych z czymś,
co nazwano użyciem „niezatwierdzonych
części”, to znaczy części podrobionych
lub odpowiedników zidentyfikowanych
jako gorsze. Nawet jeśli część zamienna
zastosowana w ciężarówce nie będzie
elementem krytycznym w działaniu systemów bezpieczeństwa, to i tak ryzyko
biznesowe związane z użyciem części
nieoryginalnych stale rośnie.

takie jak np. pojedyncze koła zębate czy
inne tego typu komponenty, które mogą
zostać skopiowane przez każdego, kto zaopatrzy się w dobrą frezarkę czy maszynę
do cięcia laserowego. Na celowniku są
przede wszystkim części podlegające intensywnemu zużyciu eksploatacyjnemu
lub takie, które wykorzystywane są podczas obsług i napraw okresowych.

© Sinotruk

Co jest podrabiane?
Złożone komponenty, takie jak np.
kompletny silnik, to mało prawdopodobne cele – nawet dla najbardziej wyrafinowanych podrabiaczy. Najczęściej
fałszowane, podrabiane są proste części,

Nawet chińscy producenci borykają się z plagą
podróbek: na zdjęciu kilka wskazówek przygotowanych przez producenta, jak odróżniać
oryginał od części sfałszowanej

Niestety istnieje również grupa producentów oryginalnych części, których
produkty są bardziej narażone na kopiowanie niż komponenty silnika czy
skrzyni biegów. Przykładem mogą być
części wykorzystywane w pneumatycznych układach hamulcowych: elementy
hamulców zasadniczych – tarcze, klocki,
jak również zawory i osuszacze powietrza. Głównym powodem sprzyjającym
w tym przypadku podrabianiu jest wielkość rynku.
Rosnąca złożoność części stosowanych w pojazdach użytkowych i coraz
większe interakcje z warstwą elektroniczną powodują, że ryzyko związane
z użyciem części nieoryginalnych rośnie.
Często poszczególne komponenty tworzące dany układ funkcjonalny (np. skrzynię biegów czy układ hamulcowy) stanowią część większego systemu, który
jest sterowany elektronicznie, a jego działanie zależy od interakcji z innymi, również sterowanymi elektronicznie układami. Producent nieoryginalnej części
jedynie ją skopiuje, jednak jej funkcjonowanie jako elementu większej całości
nie będzie satysfakcjonujące.
To, że części podrabiane produkowane są na dużą skalę, wskazuje na to,
że zajmują się tym dobrze wyposażone
i dobrze zorganizowane sieci. Sieci te
mają powiązania z innymi formami przestępczości, takimi jak oszustwa, fałszowanie dokumentów, oszustwa podatkowe
i handel ludźmi (głównie do wykorzystywania siły roboczej), a także z grupami
przestępczymi, takimi jak organizacje
o charakterze mafijnym. Zyski generowane ze sprzedaży fałszywych części są
również wykorzystywane do finansowania innych działań przestępczych.

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC – SIERPIEŃ 2016 | 21

| BIZNES |
Produkcja i dystrybucja towarów podrobionych często jest kwestią wykorzystania pojawiającej się okazji rynkowej i jako taka nie może być przypisana
do żadnej konkretnej grupy przestępczej
lub narodowości. Sposób działania oraz
kanały dystrybucyjne są dostosowane do
aktywności związanej z towarem i do
aktywności organów ścigania, co świadczy o dużej znajomości przez fałszerzy
taktyki ścigania takich przestępstw.

Oryginalna część zamienna musi
kosztować więcej, ponieważ przed jej
wyprodukowaniem trzeba ją było zaprojektować, przebadać, a także przygotować wsparcie techniczne i gwarancję
ze strony producenta. Presja ekonomiczna
z pewnością zmusza niektóre floty do poszukiwania niepewnych oszczędności
i wypróbowywania części bez nazwy

© Yokohama

Rachunek kosztów

Walka z podróbkami: w 2014 r. w Niemczech wybuchł skandal, do sprzedaży bowiem
trafiło ok. 1000 kompletów opon razem z obręczami ze stopów aluminium Yokohama
Advan, przeznaczonych do sportowych samochodów marek premium – głównym
kanałem dystrybucji była sprzedaż internetowa

(no-name) lub po prostu podróbek. Wykorzystywanie tych imitacji to jakby gra
w rosyjską ruletkę, ponieważ trudno jest
przewidzieć, w jakim zakresie mogą one
wpłynąć na koszt cyklu życia pojazdu,
a nawet na jego wartość rezydualną przy
odsprzedaży.
Skoro, jak już stwierdzono, skala złego
zjawiska się nasila, jak więc floty mogą
zabezpieczać się przed ryzykiem biznesowym i w zakresie bezpieczeństwa związanym z obecnością na rynku pojazdów
użytkowych części, które są podrabiane?
Ceny części markowych, które brzmią
zbyt dobrze, aby mogły być prawdziwe,
zawsze były dla kupujących sygnałem
ostrzegawczym, ale taka ostrożność już
nie wystarcza. Na rynku motoryzacyjnym
spotykamy doniesienia o doświadczonych
fałszerzach podnoszących ceny do poziomu tuż poniżej cen części OEM w celu
uniknięcia takich podejrzeń.

© SKF
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Łożyska toczne to komponenty powszechnie stosowane w budowie maszyn,
w tym także w budowie
pojazdów, nic zatem
dziwnego, że części te
są często podrabiane;
na zdjęciu niewłaściwie
oznaczone i źle zapakowane łożysko – podróbka
produktu firmy NSK

Walka z podróbkami: w kwietniu 2009 r. Grupa SKF, działając wspólnie z czeską
policją, przechwyciła ponad 30 t fałszywych łożysk, które były rozprowadzane
przez nieautoryzowanego dealera
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Co ważniejsze i bardziej prawdopodobne, podrobione lub niespełniające
wymogów jakościowych zamienniki używane do montażu lub w naprawach są
praktycznie niewykrywalne na poziomie
sklepu. Rozwiązaniem dla flot może
być zbudowanie dobrej relacji z jednym
z większych dostawców części na rynek
wtórny, który oprócz właściwego poziomu cen zagwarantuje również obsługę

Walczymy z piractwem
Walka z podróbkami leży w interesie dystrybutorów działających legalnie
na rynku części zamiennych i dostarczających oryginalne produkty swoim
klientom. Zainwestowali oni w swój biznes określone środki, prowadzą działania
marketingowe, zatrudniają handlowców,
nie powinno zatem dziwić to, że poja-

jawiają się także błędy w oznaczeniach
kodów paskowych czy numerów części.
Niekiedy jednak cechy zewnętrzne nie
wskazują na to, że część może pochodzić
z nielegalnego źródła. Dopiero dokładna
analiza wykonana np. po demontażu czy
przekrojeniu elementu wskazuje na
różnice, które mogą w istotny sposób
wpływać na ogólnie rozumianą jakość:
trwałość, niezawodność, dokładność wymiarową itd.
Bibliografia
[1] Situation Report on Counterfeiting in the
European Union, Europol, kwiecień 2015.

© Hyundai

Summary

Podrabiane części to olbrzymie zagrożenie, gdy są nimi zastępowane kluczowe komponenty
mające wpływ na bezpieczeństwo – wielu producentów motoryzacyjnych (np. Hyundai w 2016 r.)
prowadzi szeroko zakrojone kampanie przeciwko wykorzystywaniu części nieoryginalnych

i przede wszystkim jakość komponentów.
Powinna również obowiązywać choć
częściowo zasada ograniczonego zufania
– zbyt korzystne finansowo transakcje
powinny wzbudzać podejrzenia. Z drugiej strony nie warto przeprowadzać
głębokiego śledztwa w sprawie kilku
złotych w cenie klocków hamulcowych,
bo w końcu to, co jest naprawdę ważne,
to obsługa, wsparcie i integralność tego
dostawcy części. Innymi słowy wystarczy
kupować od kogoś, kogo się zna i darzy
zaufaniem, niezależnie czy jest to dealer, który sprzedaje ciężarówki, warsztat, w którym obługiwane są pojazdy, czy
wreszcie autoryzowany dystrybutor oryginalnych części wielomarkowych.

wienie się kogoś, kto swoim towarem
psuje wizerunek marki i niszczy kanały
dystrybucyjne, wymaga interwencji.
Często podróbki są „przechwytywane”
przez producenta i podlegają dokładnej
analizie – zarówno sam towar, jak i jego
opakowanie. Takie oględziny wyjaśniają
wszelkie ewentualne kwestie sporne dotyczące oryginalności i jakości części,
a także jej pochodzenia. Stanowi to też
źródło informacji na temat tego, jak należy odróżniać produkty oryginalne od
podrabianych. Niekiedy jest to banalnie
łatwe: nazwy i określenia są błędnie zapisane, kolorystyka opakowań jest inna,
rozmieszczenie niektórych cech na opakowaniu nie odpowiada oryginałowi, po-

The US Federal Trade Commission
(FTC) and the World Customs Organization operating at Interpol estimate that the counterfeiting of spare
car parts costs automotive manufacturers operating worldwide 12
billion USD per year, and in the United States alone, it is a cost of 3 billion USD. North American heavyduty truck sector loses every year
due to counterfeit parts from 30 to
50 million USD
Problems with counterfeit auto parts
occur not only in the United States and
the United Arab Emirates. In Europe
only in 2011 it was estimated that
73% of the identified counterfeit automotive parts originated from China.
Captured counterfeited vehicles, parts
and accessories had a market value
of 27 million euros.
Currently the European Commission
is working on a proposal for legislative changes concerning customs
enforcement of intellectual property
rights. This is supposed to partly
solve the problem of the growing
importance of such rights for the EU
economy, as well as the practical
application of the rules currently in
force. The main objective is to increase the capabilities of customs in
fighting illegal trade, as the customs
play the biggest role in halting the
influx of counterfeit products into
the European Union.
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Wsparcie działania serwisu:

© Fiat

Piotr Muskała

samochody serwisowe, zabudowy warsztatowe
Samochody serwisowe na stałe wpisały się w krajobraz naszych dróg, stanowią
bowiem skuteczne i najszybsze z możliwych rozwiązanie wielu problemów, które
napotykają na swojej drodze kierowcy pojazdów użytkowych.

ostęp do dobrego serwisu to podstawa funkcjonowania transportu
drogowego. Niezależnie od tego,
jak bardzo przewoźnik dba o flotę swoich pojazdów, w drodze zawsze może
przydarzyć się awaria. Część usterek da
się stosunkowo łatwo i szybko usunąć
w terenie, nie tracąc kursu, czasu i pieniędzy. Jednak w większości współczesnych pojazdów do usunięcia nawet
drobnego niedomagania potrzebne są
specjalistyczny sprzęt i wiedza. W nieodległej jeszcze przeszłości niemal każdy
kierowca samochodu użytkowego musiał
być obeznany z podstawami mechaniki
i potrafić usunąć usterki we własnym
zakresie za pomocą narzędzi będących

w wyposażeniu pojazdu. Współcześnie
jest inaczej i zdarza się nierzadko, że
nawet wymianę koła w dużym samochodzie ciężarowym wykonują wykwalifikowani mechanicy mobilnego serwisu,
którzy dysponują odpowiednimi narzędziami i umiejętnościami, aby zrobić to
bezpiecznie i szybko. Duże firmy przewozowe, obsługujące transport miejski
i dystrybucyjny posiadają zwykle własne
pojazdy serwisowe. Mniejsi przewoźnicy korzystają z szybko rosnącego rynku
usług mobilnego serwisu, często zrzeszonego w międzynarodowych korporacjach, zapewniającego dostęp do wykwalifikowanego personelu i doskonałego
sprzętu w dowolnym miejscu Europy.
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Także producenci samochodów użytkowych oferują dodatkowe usługi w postaci
autoryzowanego assistance dostępnego
na terenie danego kraju lub całej Europy.

Mobilne warsztaty
Mechanicy mobilnego serwisu, znanego w Polsce bardziej pod nazwą pogotowie techniczne, dysponują mobilnym
warsztatem, pozwalającym na wykonanie wielu czynności właściwych serwisom stacjonarnym. W zabudowanych na
samochodzie pogotowia technicznego szafach warsztatowych znajdują się narzędzia i podstawowe części eksploatacyjne,
takie jak żarówki, płyny, bezpieczniki,
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elektronarzędzi (wiertarka, szlifierka
kątowa, wkrętarka itp.). Z kolei przewożony przez mobilny warsztat zestaw
części zamiennych może się znacznie
różnić w zależności od przeznaczenia pojazdu. Inaczej kompletuje się je w przypadku pogotowia technicznego obsługującego pojazdy wszystkich marek
(wówczas większy nacisk położony jest
na narzędzia i części uniwersalne), inaczej zaś, jeśli jest to serwis pojazdów
konkretnej marki. Wtedy może przewozić części zamienne w znacznie więkCoraz częściej podstawę do zabudowy warsztatu
mobilnego stanowią samochody typu pick-up

przewody pneumatyczne i hydrauliczne,
przełączniki, opony itp. W przypadku
wielu typowych awarii dzięki interwencji mobilnego serwisu można uniknąć
holowania uszkodzonego pojazdu do
warsztatu. Samochody warsztatowe
mają zaplecze umożliwiające wykonanie
wielu nawet bardziej specjalistycznych
napraw. Najczęściej mają też wspomagane komputerowo narzędzia służące
do diagnostyki usterek.
Ze statystyk niezależnych sieci mobilnych serwisów można zidentyfikować
najczęściej powtarzające się usterki, do
których wzywa się pogotowie techniczne.
Jest to przede wszystkim brak rozruchu, spowodowany wyładowaniem akumulatora. Często zdarzają się także problemy z ogumieniem, awarie oświetlenia
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Pojazdy z zabudowami
warsztatowymi wyposażone są w elementy
świetlne i odblaskowe
poprawiające bezpieczeństwo podczas wykonywania naprawy
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Dobrze wyposażony samochód serwisowy pozwala na wykonanie napraw
w bezpieczny i łatwy sposób

i bezpieczników czy pasków napędu
osprzętu. Przy dużych pojazdach często
zdarzają się również wycieki z układów
chłodzenia i nieszczelności w układzie
pneumatycznym. Pojazd z zabudową
warsztatową wyposaża się zazwyczaj
w komodę z szufladami i pojemnikami
na części i narzędzia, porządny stół warsztatowy z imadłem, zestaw uniwersalnych

szym zakresie i nie musi się ograniczać
do podstawowych komponentów eksploatacyjnych.

Do wyboru, do koloru
Pojazdy warsztatowe buduje się najczęściej na bazie nadwozi samochodów
dostawczych lub małych ciężarówek dystrybucyjnych. Do serwisowania ciężkiego
sprzętu stosuje się również pojazdy warsztatowe zabudowane na podwoziach
dużych ciężarówek. Spełniają one wówczas rolę holowników. W ramach zabudowy warsztatowej w samochodzie montuje się najczęściej standardowe elementy
(szafki, stoły, półki itp.). Jeśli mobilny
warsztat ma obsługiwać konkretną lub
specjalną kategorię pojazdów, wówczas
zabudowę projektuje się i wykonuje na
zamówienie przyszłego użytkownika.
W przeszłości wielu przewoźników budowało warsztaty mobilne we własnym
zakresie, warto przytoczyć choćby przykład pojazdów serwisowych przez lata
używanych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i PKS-y, a zabudo-
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Podstawowym
narzędziem pracy
mobilnego serwisu jest komputer z gniazdem
diagnostycznym
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Wygodnym rozwiązaniem są usługi autoryzowanego serwisu mobilnego świadczone
przez większość producentów

wanych na nadwoziach autobusów (np.
wycofanych z eksploatacji). W Polsce zabudowy warsztatowe oferuje wiele firm,
m.in. MobilCar, BEMET, AMP Poland,
Pronar. W ich ofercie każdy mobilny serwis znajdzie coś dla siebie. Można wybierać między zabudowami warsztatowymi różnych pojazdów dostawczych
przeznaczonych do zróżnicowanych celów. W roli mobilnych warsztatów dobrze
sprawdzają się małe samochody dostawcze (typu kombivan). Bezsprzeczną
zaletą kombivanów są niskie koszty eksploatacji oraz możliwość szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce.
Ponadto niektóre kombivany to wersje
z napędem 4×4 i podwyższonym zawieszeniem, co pozwala na poruszanie
się poza utwardzonymi drogami. Z kolei
niewielkie wymiary umożliwiają wjazd
nawet w trudniej dostępne miejsca, gdzie
duży samochód dostawczy miałby pro-

blemy. Jednak naprawa dużych ciężarówek i autobusów może wymagać przewożenia części o znacznej masie i dużych
wymiarach (choćby koło zapasowe do ciężarówki). W takiej roli doskonale sprawdzają się duże dostawczaki i małe ciężarówki dystrybucyjne. Do pracy poza
utwardzonymi drogami wykorzystuje się
zabudowy warsztatowe skonstruowane
w oparciu o samochody terenowe i popularne obecnie pick-upy. Popularnym
rozwiązaniem jest też samochód towarowo-osobowy zabudowany na podwoziu terenowej ciężarówki, jednak takie
warsztaty mobilne najczęściej nie służą
do naprawy uszkodzonych samochodów,
lecz położonej w trudnym terenie infrastruktury (np. sieci energetycznej).
Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa
energetyczne, wodociągowe, gazownicze
itp. należą do najważniejszych klientów
firm oferujących zabudowy warsztatowe.

26 | LIPIEC – SIERPIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes

Niezbyt typowym, choć wygodnym rozwiązaniem jest zabudowa warsztatowa
wykonana w oparciu o przyczepę. Dobrym przykładem może być oferowana
przez firmę Arkom tzw. przyczepa techniczno-socjalna, która mieści warsztat
wraz z osprzętem (np. agregatem prądotwórczym oraz sprężarką) oraz zaplecze
socjalne dla mechaników, a więc np.
toaletę czy minikuchnię. Wadą takiego
rozwiązania jest konieczność holowania
przyczepy, co zwiększa zużycie paliwa
i utrudnia manewrowanie w ciasnych
miejscach. Wybierając zabudowę warsztatową, warto zwrócić uwagę na zagadnienie bezpieczeństwa. Dobre zabudowy
warsztatowe powinny mieć certyfikaty
według norm ECE R-17 oraz ECE R-44
PLUS potwierdzające, że w razie kolizji
czy wypadku wyposażenie warsztatu nie
będzie stanowiło dodatkowego zagrożenia dla mechanika.

Podsumowanie
Warsztaty mobilne stanowią istotną
część rynku pojazdów użytkowych. Służą
one nie tylko mobilnym serwisom samochodowym, ale wszelkiego rodzaju
brygadom serwisującym maszyny rolnicze, budowlane, energetykom, wodociągowcom itp. Szybko i sprawnie przeprowadzona w terenie naprawa daje
przewoźnikom wymierną oszczędność
czasu, a co za tym idzie także i finansów.
W wielu przypadkach pozwala również
ograniczyć koszty transportu lub holowania uszkodzonego pojazdu (urządzenia) do warsztatu stacjonarnego.
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Dakar od kuchni…
serwisowej
Katarzyna Biskupska

Rajd Dakar to nie tylko próba wytrzymałościowa dla zawodników i sprawdzian
możliwości sprzętu. To również wyzwanie logistyczne dla całego zaplecza
technicznego, przemierzającego setki kilometrów za swoimi zawodnikami.
Zapraszamy za kulisy organizacyjne serwisu dakarowego.

ak powszechnie wiadomo, Rajd
Dakar to najbardziej rozreklamowany rajd na świecie i jednocześnie najtrudniejszy sprawdzian off-roadowy w sporcie motorowym, będący dla
uczestników ekstremalnym wyzwaniem.
Każdy zawodnik, który wziął w nim udział
i ma w zamiarze kolejny start, już w trakcie drogi powrotnej z Ameryki Południowej analizuje, co było dobre, co złe, co
warto poprawić. Bo „kiedy kończy się jeden Dakar, zaczyna się następny”, więc
w głowach uczestników tworzą się już
konkretne plany. W przypadku litewsko-polskiego teamu w składzie Benediktas Vanagas (kierowca) i Sebastian Rozwadowski (pilot) pomysł zamiany starej,
wysłużonej i mało praktycznej zabudowy
serwisowej na profesjonalny i funkcjonalny warsztat na kołach, spełniający
dodatkowo funkcję domu dla zawodników, zrodził się już podczas dwutygodniowego maratonu na południowoamerykańskich terenach. „Ta zabudowa na
ciężarowym MAN-ie jest wynikiem przemyśleń i analizy naszych potrzeb podczas
rajdu w 2015 r. Podjęliśmy wyzwanie
i zaprojektowaliśmy wspólnie ze specja-

O wyborze firmy Modul-System zadecydował najkorzystniejszy stosunek wagi zabudowy do jej
ładowności i zastosowanych materiałów, takich jak aluminium i stal o ultrawysokiej wytrzymałości,
która sprawdziła się w najtrudniejszych warunkach Rajdu Dakar. Same elementy Modul-System
ważą w granicach 300 kg, natomiast waga całego pojazdu wraz z wyposażeniem to ponad 30 t.
Zabudowa została wykonana od podstaw na 3-osiowym podwoziu MAN TGX 33.680 z silnikiem
V8 o pojemności 16,2 l i maksymalnej mocy 500 kW (680 KM), dysponującym maksymalnym
momentem obrotowym 2700 Nm

listami z Modul-System ciężarówkę serwisową, prawdopodobnie najlepiej wyposażoną spośród wszystkich pojazdów
zaplecza serwisowego na tegorocznym
Dakarze. Była dla nas ogromnym wsparciem i pozwoliła na dobrej pozycji ukończyć rajd” – powiedział podczas prezentacji zabudowy kierowca Benediktas
Vanagas.

Zawodnicy to profesjonaliści – dokładnie wiedzą, co jest potrzebne podczas
rajdu – tegoroczna edycja była czwartą,
w której startowali wspólnie i którą ukończyli, co jak wiadomo jest dużym sukcesem – na metę każdej edycji tej imprezy dojeżdża średnio 50% startujących
uczestników.
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Trasa Rajdu Dakar jest różnorodna i zmienna – od terenów pustynnych i wydm, przez
wyschnięte dna jezior i kaniony, po górzyste wąskie i kręte szutrowe drogi. Tereny trudne
technicznie wymuszają zabranie ogromnych ilości sprzętu do napraw, które zdarzaja się
niemal na każdym etapie rajdu. Stąd decyzja zespołu o przygotowaniu zabudowy modułowej,
złożonej z systemu łatwo demontowalnych szafek, szuflad i pojemników, wyposażonej
w niezbędne części zamienne i narzędzia. Jako że członkowie zespołu spędzają w pojeździe
dużo czasu, ten musi być funkcjonalny i łatwy w „obsłudze”. Schodki wysuwają się szybko
i sprawnie, a ściana boczna zabudowy po opuszczeniu służy jako daszek oraz podłoga,
po której można się poruszać i która odsłania wewnętrzną przestrzeń roboczą

Modularność systemu pozwoliła na stworzenie przestrzeni roboczej, w której znajdują
się różne podręczne narzędzia i części, wysuwane półki, a także pojemniki różnego rodzaju
i wielkości na osobiste rzeczy załogi. Narzędzia na tablicy są solidnie przymocowane, aby
nie przemieszczały się, gdy pojazd jeździ po nierównym terenie. W wyposażeniu zabudowy
znajduje się również pralka, ruchomy stolik, łopaty, a na suficie i ścianie siatka będąca
dodatkowym miejscem na przechowanie potrzebnych rzeczy
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Zaprojektowane specjalnie szuflady
mieszczą skrupulatnie opisane narzędzia
i części zamienne, co podczas rajdu, gdy liczy
się czas, jest niezbędne. Wielkość i długość
szuflad została idealnie dopasowana do zawartości – krótkie, małe szuflady o ładowności do
30 kg mieszczą mniejsze elementy, długie
natomiast, mogące pomieścić do 80 kg, są
idealne do przechowywania np. amortyzatorów i sprężyn. Można je wysunąć do końca,
są wytrzymałe i nawet przy pełnym obciążeniu
gładko suną po prowadnicach. Szuflady mają
zainstalowany specjalny system bezpieczeństwa uniemożliwiający przytrzaśnięcie sobie
palców podczas zamykania ciężkich szuflad –
po prostu aby zamknąć szufladę, trzeba ją odbezpieczyć, zanim się ją dosunie do końca
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W specjalnie wydzielonej części znajdują się komplety opon zapasowych, dobrze zabezpieczone pionowymi ogranicznikami dopasowanymi
do odpowiedniej średnicy, nawet do 80 szt., tyle bowiem na Rajdzie Dakar może być potrzebne

Jedna jedyna

Tuż za kabiną ciężarówki znajduje się sypialnia
zawodników, miejsce, gdzie mogą wypocząć
po dniu zmagań. Małej, ale wystarczającej kabinie sypialnej komfortu dodaje tak niezbędna klimatyzacja i lodówka oraz miniprysznic. Górne
miejsce zajmuje pilot, dolne kierowca

Ekipa zaplecza technicznego każdego
dnia przemierza specjalnie wytyczonymi
drogami setki kilometrów w karawanie
pojazdów z biwaku na biwak. A wszystko
po to, by dojechać do obozu przed zawodnikami i czekać tam w pełnej gotowości na mniej lub bardziej wymagające
naprawy pojazdy. Dlatego też zabudowa
serwisowa musi być wyposażona w niezbędny sprzęt warsztatowy, narzędzia,
części i to ulokowane dosłownie pod
ręką mechaników. Ten wyjątkowy pojazd
wzbudzał spore zainteresowanie i, jak
podkreślił kierowca, każdego dnia na kolejnych biwakach do litewsko-polskiego
teamu przychodzili inżynierowie innych
załóg oraz zespołów fabrycznych i oglądali ciężarówkę, wypytując o szczegóły.
„Prawdopodobnie na przyszłorocznym
rajdzie pojawi się więcej takich profesjonalnych ciężarówek serwisowych, może
nie klonów, ale bardzo podobnych” –
dodał z uśmiechem kierowca i stwierdził, że mając serwisówkę z „najwyższej
półki”, może spokojnie zająć się przygotowaniem swego pojazdu na Dakar
2017. Będzie to całkowicie nowa wersja

rajdówki Toyoty Hilux. Kierowca wierzy,
że zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce
przyszłorocznego Dakaru jest w zasięgu,
ale będzie to bardzo trudne. Tegoroczną
edycję ekipa ukończyła na 27. miejscu.

Dla profesjonalistów
Sekret i przemyślane rozwiązanie
zabudowy serwisowej to jej wielofunkcyjność – prezentowany pojazd jest przygotowany w specyfikacji dakarowej, czyli
wewnątrz są wyłącznie części i narzędzia
przewidziane do długodystansowego
przemieszczania się podczas rajdu. Ale
w lecie, gdy zespół bierze udział w mniejszych, krótkodystansowych imprezach
krajowych i nie potrzebuje pełnego wyposażenia, jego część zostaje zdemontowana, a wewnątrz przechowywany jest
także samochód rajdowy. Jak to możliwe? Przydaje się modularność tej zabudowy. Demontowane są górne moduły wraz z szafkami i na specjalnej
platformie służącej za górny pokład, za
pomocą tylnego podestu załadowczego
umieszczany jest pojazd.

Zdjęcia: © K. Biskupska

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC – SIERPIEŃ 2016 | 29

© Renault Trucks

Standardem
w ciężkich holownikach są układy
napędowe
8×4

Drogowi ratownicy i pomocnicy
Marek Rutka
W sytuacji gdy dojdzie do awarii samochodu ciężarowego na drodze,
praktycznie jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z holownika pomocy
drogowej. Tego rodzaju sprzęt jest także niezbędny, gdy samochód został
poważnie uszkodzony w następstwie wypadku drogowego.

waria samochodu ciężarowego
czy autobusu – szczególnie na
ruchliwej drodze – to sytuacja z wielu względów potencjalnie niebezpieczna i z całą pewnością uciążliwa,
a znacznie się komplikuje, gdy uszkodzony pojazd sprawia zagrożenie dla bezpieczeństwa lub drożności ruchu. Wówczas liczy się szybkie i sprawne usunięcie
pojazdu. Ze względu na masy i rozmiary

dużych samochodów ciężarowych lub
autobusów nie ma możliwości skorzystania z tzw. lawety i jedynym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego celu
specjalnego holownika. Sprzętem takim
dysponują zarówno komercyjne firmy
świadczące usługi pomocy drogowej, jak
i największe komendy państwowej straży
pożarnej (wszystkie wojewódzkie, a także
niektóre miejskie i powiatowe). Warto
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wspomnieć, że niektóre prywatne firmy
funkcjonują w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ich holowniki są wyposażone w sygnały świetlne
i dźwiękowe pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym.
Ze względów bezpieczeństwa unika
się obecnie holowania pojazdów na tzw.
sztywnym holu poza sytuacjami, gdy do
pokonania jest krótki parokilometrowy

| TECHNIKA |

Liczy się nie tylko moc
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O tym, jakie pojazdy mogą być holowane, decydują (oprócz nośności samego
podwozia ciężarówki) dwa parametry
tego ramienia: jego udźwig oraz długość
wysuwu „okularu”. Ramię o zbyt małej
nośności nie poradzi sobie np. z podniesieniem załadowanej uszkodzonej ciężarówki, a to o niezbyt wielkim wysięgu nie
umożliwi holowania autobusu o dużym
przednim lub tylnym zwisie.

odcinek, np. w przypadku awarii autobusu komunikacji miejskiej. Obecnie holowniki pomocy drogowej dla dużych
samochodów to pojazdy ze specjalnymi zabudowami wyposażone w ramię z „okularem” – czyli uchwytem pod koła osi holowanego pojazdu. Takie rozwiązanie
zapewnia z jednej strony możliwość holowania pojazdów różnych rodzajów i wielkości: ciężarówek, autobusów, ciągników
rolniczych, z drugiej zaś gwarantuje bezpieczeństwo operacji transportowej. Nie
bez znaczenia jest także krótki czas potrzebny na podjęcie uszkodzonego pojazdu.
Różnica między holownikami pomocy
drogowej a pojazdami ratownictwa techniczno-drogowego polega przede wszystkim na standardowym wyposażeniu tych
drugich w przenośny hydrauliczny sprzęt
do uwalniania zakleszczonych ofiar wypadków. Dość często pojazdy służb ratowniczych wyposażone są w teleskopowe
żurawie hydrauliczne, które zwiększają
możliwości wykorzystania pojazdu także
do ratownictwa technicznego, np. pod-
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W przypadku zabudów ratownictwa drogowego
i technicznego oprócz ramienia z okularem stosuje
się również żurawie

Hydrauliczne podpory stabilizują pojazd szczególnie podczas pracy wciągarki

czas wypadków budowlanych, kolejowych
czy klęsk żywiołowych. Przykładem takiej konstrukcji jest ciężki samochód ratownictwa drogowego Scania 480 EHZ
z zabudową Wawrzaszek, ramieniem holowniczym włoskiej firmy Omars o maksymalnym udźwigu 30 t i żurawiem
hydraulicznym Fassi F.230 AXP o dopuszczalnym udźwigu 9,3 t i wysokości
podnoszenia 14 m.

Ze względu na znaczne obciążenie
wysuwanego ramienia we wszystkich
średnich i ciężkich holownikach stosuje
się dwie tylne osie o ogumieniu bliźniaczym, choć zazwyczaj stosowane są też
osie o zwiększonej – w porównaniu ze
standardowymi – nośności technicznej.
W przypadku najcięższych pojazdów stosuje się również układ podwójnych przednich kierowanych osi. Większa liczba osi
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© M. Rutka

Standardowym wyposażeniem zabudów
ratowniczych jest
żuraw hydrauliczny
i sprzęt do rozcinania
karoserii

© Scania

podstawową i pomocniczą zamontowane
na ramieniu głównym oraz pomocniczą
zainstalowaną na przednim zderzaku.
Siła uciągu głównych wciągarek w ciężkich zabudowach holowniczych dochodzi do 30 t.
Zalety ciężkich holowników drogowych oprócz odbiorców cywilnych dostrzegło także wojsko. W siłach zbrojnych
tego rodzaju pojazdy wykorzystuje się
jako ciągniki ewakuacyjne. W odróżnie-

wpływa korzystnie nie tylko na rozłożenie masy, ale także na większą skuteczność kierowania i hamowania całego
zestawu (holownika i holowanego pojazdu).
W przypadku najcięższych holowników maksymalny udźwig ramienia okularu dochodzi do 30 t, jednak w większości pojazdów nie przekracza 20–25 t.
Jednym z przykładów tego rodzaju konstrukcji jest holownik Mercedes-Benz Arocs
4163 8×4 z zabudową firmy Tevor typ
HDRV (heavy duty recovery vehicle) i okularem o maksymalnym udźwigu w stanie złożonym (całkowicie wsuniętym)
wynoszącym 20 t. Ramię, na którym zainstalowany jest okular, może być maksymalnie wysunięte na 4,4 m, co pozwala
na holowanie autobusów o największym
zwisie (przy takim wysunięciu jego udźwig wynosi 10 t).

© Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko

Scania 8×4 z zabudową firmy Omars
i dodatkową przednią wciągarką

Stalowo-aluminiowa konstrukcja pozwala na znaczne obniżenie masy zabudowy

Wszystkie holowniki wyposażone są
we wciągarki. W zależności od wielkości
zabudowy i wymagań zamawiającego stosuje się od jednego do trzech tego typu
urządzeń. W przypadku zabudów typu
HDRV firmy Tevor stosuje się wciągarki
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niu od wersji cywilnych ciągniki ewakuacyjne zabudowywane są przede wszystkim na podwoziach o wszystkich kołach
napędzanych i zazwyczaj mają zainstalowane wciągarki o sile uciągu przekraczającej 30 t. Masa własna ciężkich ciągników

Nie tylko holowniki
Co prawda do usuwania uszkodzonych ciężarówek i autobusów najczęściej wykorzystuje się holowniki wyposażone w okular, jednak coraz większą
popularność zyskują zabudowy łączące w sobie zalety holownika i platformy transportowej tzw. autolawety. Najczęściej tego rodzaju zabudowy instalowane są na podwoziach ciężarówek o dmc. 12–16 t,
jednak wzrasta popularność podwozi o dmc. przekraczającej 24 t. Przykładem takiej konstrukcji jest
zabudowa platformowa firmy Tevor model ZP80S1,
wyposażona w ramię z okularem typu WU10000, przeznaczona do instalacji na podwoziach trzyosiowych.
Ładowność opuszczanej hydraulicznie platformy
transportowej wynosi 8 t, a maksymalny udźwig zainstalowanego pod platformą okularu holowniczego
wynosi 10 t. Uzupełnieniem wyposażenia są dwie
wciągarki: główna o sile uciągu 22,7 t i pomocnicza
o uciągu 5,5 t.
Spośród wszystkich rodzajów samochodów wykorzystywanych do usuwania z dróg uszkodzonych
pojazdów najbardziej popularne są lawety o dmc. do
ok. 6 t. W tej grupie są zarówno lekkie lawety o dmc.
do 3,5 t zabudowywane na podwoziach takich modeli
jak Fiat Ducato, Ford Transit czy Mercedes-Benz
Sprinter, jak i cięższe na podwoziach Iveco Daily, Nissan Cabstar czy Renault Master – często wyposażone
w ogumienie bliźniacze tylnej osi.
Przykładem tego rodzaju zabudów są lawety produkcji firmy Najazdy Samochodowe Przemysław
Budźko. Producent z Opalenicy produkuje lawety
o konstrukcji mieszanej stalowo-aluminiowej. Zastosowanie tego rodzaju konstrukcji nośnej pozwala
z jednej strony zapewnić odpowiednią wytrzymałość,
z drugiej zaś ograniczyć masę własną (w zależności
od konkretnego modelu nawet do 200 kg, w porównaniu z zabudową całkowicie stalową). Nacisk na
obniżenie masy własnej zabudowy w największym
stopniu dotyczy lawet o dmc. do 3,5 t. W przypadku
zabudów instalowanych na podwoziach o dmc. powyżej
3,5 t częstą praktyką jest stosowanie podwójnych kabin załogowych. Takie rozwiązanie pozwala na przewóz pasażerów uszkodzonego auta.
W pojazdach przeznaczonych dla firm świadczących usługi pomocy drogowej i assistance stosuje
się zazwyczaj długie platformy transportowe – ok. 6 m.
Rozmiary i ładowność takich autolawet pozwala na
przewóz nie tylko dużych samochodów osobowych,
ale także terenowych, vanów i niektórych samochodów dostawczych.
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ewakuacyjnych nierzadko przekracza 45 t (pojazdów wojskowych nie dotyczą ograniczenia masowe
zawarte w kodeksie drogowym). Pojazdy tego typu
wykorzystywane są zarówno do współpracy z ciężarówkami, autobusami, jak i innymi rodzajami pojazdów kołowych, w tym np. kołowych transporterów opancerzonych.

Actros świętuje
20. urodziny

Jubileuszowa wersja Actrosa, a w tle
pierwsza generacja tego modelu, która
swój debiut rynkowy miała w 1996 r.

Mercedes-Benz Actros ma już 20 lat. Pierwsza generacja tego ciągnika
siodłowego została zaprezentowana publicznie na targach pojazdów użytkowych IAA
w Hanowerze w 1996 r. Od tamtego czasu sprzedano ponad milion Actrosów.

ferowany obecnie pojazd nowej
generacji wprowadzony na rynek
w 2011 r. – nowy Actros – zostanie w roku jubileuszowym jeszcze udoskonalony m.in. o najnowsze systemy
bezpieczeństwa oraz kolejne rozwiązania optymalizujące zużycie paliwa. Specjalny jubileuszowy model – tak samo jak
przed laty – zostanie zaprezentowany
publiczności na najbliższych, wrześniowych targach IAA.
Przypomnijmy jeszcze, że Actros
pierwszej generacji, zaprezentowany
w 1996 r., wyposażony w hamulce tarczowe dla wszystkich kół i elektroniczny
system hamowania EBS, był punktem
startowym na drodze rozwoju systemów
bezpieczeństwa wprowadzanych w kolejnych Actrosach – aż do najnowszego
Active Brake Assist 4 i asystenta skrętu
(więcej o tych systemach piszemy w artykule pt. Mercedes-Benz gotowy na IAA).
Kolejnymi ważnymi udoskonaleniami
w historii tej ciężarówki było wprowa-

dzenie sekwencyjnej (Telligent), a potem
całkowicie zautomatyzowanej skrzyni
biegów (PowerShift) oraz przewidującego tempomatu Predictive Powertrain
Control (PPC). Bardzo interesujące możliwości rozwoju w zakresie technologii
demonstruje też Actros jako autonomiczny samochód ciężarowy wyposażony
w systemy Highway Pilot i Highway Pilot Connect, sieciowo wspomagające prowadzenie pojazdu.

Efekty specjalne
Przygotowany z okazji jubileuszu Actros wyróżnia się z zewnątrz chromowanymi listwami i akcentami ze stali
szlachetnej na klapie obsługowej, a także
chromowanym wykończeniem z symbolem jubileuszu w obudowie lusterka zewnętrznego. Do tego dodajmy jeszcze
obramowanie logo marki na pasie przednim, reflektory biksenonowe z przyciemnioną osłoną oraz owiewki szyb bocznych.
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Oprócz tego w modelu specjalnym
osłony nakrętek wszystkich kół, a także
osłony kół osi przedniej oraz kołpaki lub
osłony kół osi tylnej wykonano ze stali szlachetnej. Na osłonach przednich widnieje
dodatkowo znak gwiazdy Mercedesa.
W zależności od życzenia klienta lusterka, osłona chłodnicy i elementy stylizacyjne mogą zostać pomalowane lakierem w kolorze kabiny. Natomiast gdy
klient zamówi aerodynamiczne osłony
boczne, to grill samochodu wykonany
zostanie ze stali szlachetnej.

Sezamie otwórz się
W środku jubileuszowej wersji modelu klient znajdzie oświetlone oznakowanie wejścia symbolem 20-lecia.
Wnętrze samochodu oświetla 138 lampek ledowych, które zostały „zebrane”
w ramę ze szkła akrylowego, stanowiącą
uchylno-przesuwany szklany dach. W zależności od potrzeb i nastroju kierowca
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Nowy Actros z biksenonowymi reflektorami, chromowanymi detalami i wykończeniami ze znakiem jubileuszu od razu zwraca na siebie uwagę

za pomocą przycisku może zmieniać barwę oświetlenia. Kolejnymi – komfortowymi i funkcjonalnymi – rozwiązaniami
w kabinie są: automatyczna klimatyzacja
i lodówka, system audio i duży wyświetlacz na tablicy rozdzielczej, klakson pneumatyczny, a także półeczka na desce rozdzielczej. Całość uzupełniają welurowe
dywaniki oraz skórzana kierownica.
W seryjnym wyposażeniu kierowca
znajdzie również zestaw Top-Fit, służący
do poprawy i utrzymania kondycji fizycznej. Opracowany specjalnie do zastosowania w kabinie kierowcy zestaw składa
się z podstawy ze stabilnego drewna
warstwowego, do której za pomocą zaczepów karabinkowych można przymocować taśmy do ćwiczeń.

Zawsze bezpiecznie
Skoro bezpieczeństwo jest znakiem
rozpoznawczym Actrosa, to w jubileuszowym modelu nie mogło zabraknąć
Active Brake Assist 3 (od grudnia 2016 r.
dostępny będzie Active Brake Assist 4),
systemu automatycznego utrzymania odległości, asystenta skrętu oraz pasa ru-

chu, funkcji rozpoznawania zmęczenia
kierowcy, poduszki powietrznej kierowcy
oraz retardera. Ekonomiczną jazdę zapewni Actrosowi nowy zoptymalizowany
pod kątem zużycia paliwa układ napędowy, który producent zaprezentuje na

tegorocznych targach w Hanowerze. Dodatkowo Actros jest seryjnie wyposażony
w przewidujący tempomat Predictive
Powertrain Control.
Warto również dodać, że modelem
bazowym wersji specjalnej jest ciągnik
siodłowy 4×2 z kabinami GigaSpace oraz
BigSpace. Jubileuszowy Actros dostępny
będzie we wszystkich klasach mocy. Można
go zamawiać od września br., gdyż jego
produkcja uruchomiona zostanie w listopadzie. Wszyscy zainteresowani powinni się spieszyć, gdyż Mercedes-Benz
zamierza wyprodukować jedynie 200
Actrosów w tej specjalnej wersji.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Mercedes-Benz Trucks

Komfortowe, wygodne
wnętrze, nastrojowe
oświetlenie i platforma
do poprawy kondycji
fizycznej mają jeszcze
bardziej uprzyjemnić
kierowcy przebywanie
w kabinie
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Najważniejszym
klientem
końcowym
jest flota

Detlef Borghardt

,
dyrektor generalny
SAF-Holland Group

Wiodący producent osi i sprzęgów siodłowych – firma SAF-Holland – zorganizowała
w połowie maja spotkanie z dziennikarzami, na którym przedstawiono
plany oraz nowości produktowe. O bieżącej sytuacji w firmie opowiedział nam
Detlef Borghardt – dyrektor generalny SAF-Holland Group.

„Samochody Specjalne”: Od kilku miesięcy firma SAF-Holland działa zgodnie z wytycznymi nowej strategii 2030.
Wynika z niej, że na rynkach poza Europą i Stanami Zjednoczonymi zamiarem
jest uzyskanie 50% wpływów ze sprzedaży zamiast obecnych 20%. Skąd ta
decyzja i jakie środki mają pozwolić na
jej realizację?
Detlef Borghardt: Jeszcze w roku 2010
zadaliśmy sobie pytanie – co nasza firma
będzie robić za 5 lat. Jesteśmy spółką ak-

cyjną i inwestorzy zawsze chcą wiedzieć,
dla jakich przyczyn powinni w dalszym
ciągu inwestować w firmę. Wtedy obliczyliśmy, że w 2015 powinniśmy wygenerować obrót na poziomie jednego
miliarda euro, a rentowność spółki powinna zawierać się w przedziale 9–10%
EBIT. No i mieliśmy szczęście – rzeczywiście obrót SAF-Holland w ubiegłym
roku wyniósł 1,06 miliarda euro, a nasz
EBIT wyniósł 8,9%, czyli był niemal identyczny z założonym.
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Rok temu zadaliśmy sobie znów pytanie
– i co dalej? I tak powstała strategia
2020. W tym przypadku musieliśmy
także odpowiedzieć na ważne pytanie
o to, co jest głównym czynnikiem napędzającym nasz biznes. Odpowiedź była
stosunkowo prosta i szybka: jest to naturalnie transport. W tym kontekście
uznaliśmy, że planowanie w perspektywie 2020 jest zbyt krótkie i trzeba wybiec jeszcze dalej w przyszłość – 15 lat
do przodu, do roku 2030.

.eu
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Pojawiły się kolejne wnioski. Najważniejszy był ten, że w 2030 r. transport
będzie bardzo podobny do tego, jaki jest
obecnie i większość ładunków będzie
przewożona po drogach. Oczywiście nie
wyklucza to nowych rozwiązań czy technologii takich jak druk 3D, szerokie wykorzystanie dronów czy platooning, które
będą wpływać na rynek transportowy,
ale przy rosnącej masie towarów do dostarczenia zdecydowana większość zostanie dostarczona po drogach.
Ważne było również uświadomienie sobie, że w roku 2030 na Ziemi żyć będzie
ok. 9 miliardów ludzi, ale istotne jest,
gdzie będą się znajdować główni odbiorcy towarów, ta przysłowiowa klasa
średnia, która kupuje najwięcej dóbr
konsumpcyjnych. Zatem w roku 2030
liczba konsumentów, o których mowa,
zmaleje o 12% w Europie, w Ameryce
Północnej prognozowany jest wzrost
zaledwie o 4–5%, natomiast coraz większe znaczenie mieć będą grupy konsumentów w gospodarkach rozwijających
się. Dla SAF-Holland wypływa konkretne wskazanie: chcemy być tam, gdzie
są klienci, tam, gdzie realizowany jest
transport drogowy. Będzie to w dalszym
ciągu Europa, Ameryka Północna, ale
największe znaczenie mieć będą pozostałe regiony – poza tymi dwoma kontynentami.

I stąd taki planowany rozkład obrotu?
Tak – obecnie na sprzedaż w krajach
Europy i Ameryki Północnej przypada
90%, na resztę świata – tylko 10%. Do
2030 r. powinniśmy dojść do proporcji
50:50. Widać zatem, że stoimy przed
radykalną zmianą strategii sprzedaży.
Ten równy podział to jakby wynik równania, które ma bardzo wiele zmiennych, czynników wpływu. To sytuacja
gospodarcza, to technologia, to uwarunkowania polityczne, a przede wszystkim to wymagania rynków lokalnych,
które są przecież tak krańcowo różne
w stosunku do tego, czego oczekują
Wasi klienci w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Jak SAF-Holland zamierza
sprostać tym wyzwaniom?
Od lat jesteśmy obecni w Chinach czy
Brazylii, mamy więc już sporo doświadczenia i sporo się tam nauczyliśmy.
W początkowym okresie – tak mógłbym
powiedzieć – popełniliśmy tam wszystkie błędy, jakie można było popełnić.

Ważne jest to, czego się nauczyliśmy.
Mamy świetne produkty o wielu cechach
przynoszących korzyści dla klienta. Ale
wszystkie te zalety: wysoka jakość, niska
masa, długa żywotność, długi okres gwarancji, dostępność części zamiennych
i sieci serwisowej itd. nie mają znaczenia na rynkach, o których mówimy.
Oznacza to, że tam na miejscu – w Brazylii, Chinach, na Bliskim Wschodzie czy
w Indiach – musimy na nowo adaptować
nasze produkty i dopasować je, także
pod względem ceny, tak by być w zgodzie z lokalnym zapotrzebowaniem.

„Na sprzedaż w krajach Europy i Ameryki
Północnej przypada 90%, na resztę świata
– tylko 10%. Do 2030 r. powinniśmy
dojść do proporcji 50:50. Widać
zatem, że stoimy przed radykalną zmianą
strategii sprzedaży”.
Czyli mówimy o produktach zorientowanych regionalnie?
Tak i to w maksymalnym stopniu. Nie istnieje żaden standard globalny. Wszystkie
produkty, którymi dysponujemy, muszą
być dostosowane do rynku lokalnego –
chińskiego, wietnamskiego, nigeryjskiego czy meksykańskiego. Klienci w każdym kraju, tak jak w Polsce, Rosji czy
w Niemczech, mają swoją listę życzeń
i zgodnie z nią powinniśmy rozwijać nasze produkty, produkować i ostatecznie
– sprzedawać.
W jaki sposób można wykorzystać efekty
synergetyczne, które mogą istnieć na
przykład pomiędzy rynkiem północnoamerykańskim a nigeryjskim?
Tak naprawdę to synergii jest stosunkowo niewiele. Agregat osiowy, nogi
podporowe, siodło czy sworzeń królewski, które produkujemy w USA, nie mogą
być sprzedane w Brazylii, a oś wyprodukowana w Chinach nie może być
sprzedana w Europie. Stoimy przed sporym wyzwaniem, aby na miejscu dopasowywać produkty – każdy nasz klient,
niezależnie czy jest to producent samochodów ciężarowych, czy naczep lub też

firma zajmująca się sprzedażą części zamiennych czy po prostu duża flota, powinien otrzymać swoje produkty. I to
musimy zapewnić. Będzie to możliwe
tylko wtedy, gdy będziemy na miejscu,
bazując na lokalnych specjalistach. To co
oferujemy w Europie czy Ameryce Północnej, to oczywiście świetne rozwiązania, ale w innych krajach nie ma jeszcze na nie zapotrzebowania.
Moglibyśmy w jakimś zakresie globalnie
standaryzować nasze produkty, ale doświadczenie wskazuje, że nie jest to
opłacalne. Na niektórych rynkach rozwiązanie nie będzie dostatecznie dobre, na
innych zbyt dobre i za drogie. Jest to problem bardzo złożony i wymaga zbyt
wielu kompromisów. W przypadku SAF-Holland lepiej jest działać lokalnie: lokalnie kupować, produkować – przecież
nie produkujemy tam setek tysięcy osi
typu A, są to tylko tysiące…

Czy takie podejście nie oznacza zwiększonych nakładów finansowych ze strony producenta?
Tak – kosztuje to sporo, ale staramy się
mimo wszystko wykorzystywać te nieliczne synergie. Przykładem są nasi inżynierowie czy zaplecze badawcze, którym dysponujemy. W naszym niemieckim
centrum badawczym możemy skutecznie badać każdą oś – niezależnie czy jest
ona przeznaczona na rynek europejski,
brazylijski czy chiński. Wykorzystujemy
również możliwości globalnego zaopatrzenia, np. w zakresie łożysk stosowanych
w piastach czy amortyzatorów. Nasi dostawcy działają również na różnych rynkach, więc możemy się u nich zaopatrywać lokalnie w ramach umów ustalanych
w skali globalnej. Niezależnie od naszych źródeł dostaw ostateczna produkcja musi odbywać się lokalnie, poszukujemy zatem w poszczególnych
regionach partnerów, którzy nam to
umożliwią.
Jak zatem wygląda to lokalne pozycjonowanie produktów na rynku europejskim? Czy oprócz znanych właściwości,
takich jak niska masa, trwałość czy niezawodność, pojawiają się jakieś nowe
tendencje, nowe wymagania ze strony
odbiorców?
Nasza nowa oś SAF IntraTrak to oczywiście produkt zdecydowanie niszowy,
ale wprowadzając to rozwiązanie na rynek, pokazujemy, że SAF-Holland jest in-
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nowacyjnym producentem. Jest to także
dowód na to, że słuchamy naszych klientów i wspólnie z nimi rozwiązujemy ich
problemy. Oferujemy im produkt, który
pozwoli być bardziej konkurencyjnym
i jednocześnie przyniesie oszczędności.
Nie opracowujemy nowej osi, która zostanie premierowo pokazana na IAA,
a potem będziemy namawiać klientów,
aby ją kupowali. Działamy inaczej: pytamy ich, jakie mają problemy, jakich
rozwiązań oczekują i to stanowi podstawę naszych prac rozwojowych. Wpisuje się to w następujące podejście: drogi
kliencie, niezależnie od tego, czego potrzebujesz, czy jest to oś, czy sworzeń
królewski lub inny produkt z gamy, którą
oferujemy, opowiedz nam o swoich problemach, a my postaramy się pomóc.
Nawet jeśli nie będzie to produkt o charakterze masowym.

Czyli firma SAF-Holland powinna być
również postrzegana jako producent niszowy?
Właśnie tak – taki jest przekaz. Oczywiście jesteśmy producentem masowym,
wytwarzamy na całym świecie setki tysięcy osi rocznie, ale jesteśmy również
partnerem małych producentów, którym – niemal wszystkim – jesteśmy w stanie coś interesującego zaproponować.
Nawet jeśli te rozwiązania będą droższe
w zakupie, to dla flot korzyści w postaci
podniesienia efektywności czy ekonomiki
eksploatacji z pewnością zrównoważą wydanie tych kilku tysięcy euro więcej.
Chcemy zaopatrywać w osie nie tylko
tych największych producentów, jak
Schmitz Cargobull, Krone, Wielton, Kögel czy pozostali, ale również tych małych, produkujących po kilkadziesiąt
sztuk rocznie. Zawsze będziemy dążyli
do zagwarantowania najlepszych cech
naszych produktów, takich jak jakość,
trwałość, niezawodność czy niska masa
własna – to są wartości ponadczasowe,
co do których oczekiwania w ciągu najbliższych lat na pewno nie ulegną zmianie. W najbliższych latach będzie rosło
znaczenie komponentów elektronicznych – jesteśmy świadkami intensywnej digitalizacji branży transportowej.
Komponenty są wyposażane w czujniki,
coraz większego znaczenia nabiera analiza danych na temat zużycia i obsługa
zapobiegawcza. Producenci europejscy
przodują we wdrażaniu tych nowych tech-

SAF IntraTrak – oś naczepy z napędem hydraulicznym
SAF-Holland wprowadził ostatnio na rynek bardzo ciekawą nowość –
jest to oś naczepowa wyposażona w napęd hydrauliczny, będąca w stanie wesprzeć ciągnik w trudnych sytuacjach, takich jak pokonywanie
stromych podjazdów czy jazda w terenie nieutwardzonym. Nowy model osi SAF Track jest propozycją skierowaną do flot działających
głównie w trudnych warunkach trakcyjnych – typowymi przykładami
jest transport budowlany oraz utylizacja odpadów. Zestaw z naczepą
wyposażoną w oś napędzaną może być opłacalną alternatywą wobec
kosztownych samochodów ciężarowych z napędem wielu osi.
Zintegrowany z konstrukcją osi dodatkowy napęd wytwarza dodatkową
siłę napędową dokładnie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, czyli
w naczepie. Napędzana oś przenosi pełne obciążenie i może przekazywać cały wytwarzany moment napędowy. Serce rozwiązania to silnik hydrauliczny dostarczany przez francuskiego producenta Poclain.
Firma ta jest obecnie najbardziej doświadczonym producentem tego
typu rozwiązań na rynku – silniki Poclain pracują w napędach dodatkowych stosowanych w ciężarówkach MAN (Hydrodrive), Mercedes-Benz (HAD) czy Renault Trucks (Optitrack).
Napęd osi SAF-Holland zostaje uaktywniony przez kierowcę przez
wciśnięcie odpowiedniego przycisku na desce rozdzielczej. System
automatycznie rozpoznaje kierunek jazdy i włącza się, gdy zarejestrowany zostanie spadek prędkości wynikający z braku siły trakcyjnej –
w przeciwnym wypadku system pozostaje w stanie gotowości. Stan
gotowości występuje również, gdy przekroczona zostanie maksymalna
prędkość, przy której jeszcze napęd hydrauliczny działa lub zostały
użyte hamulce.
Nowa napędzana oś Trak to inwestycja firmy SAF-Holland, która przynosić będzie codzienne korzyści w perspektywie długookresowej. Dysponując takim rozwiązaniem, można wozić cięższe ładunki w trudnym
terenie, trwałość osi (i całej naczepy) jest bardzo duża i przekracza
trwałość ciągników siodłowych. Jest to zatem inwestycja, która zdecydowanie się zwraca.
Oś montowana jest na wzmocnionych amortyzatorach i może być
w łatwy sposób zamontowana na naczepach już eksploatowanych.
Części podlegające zużyciu eksploatacyjnemu, takie jak tarcze i klocki
hamulcowe, miechy pneumatyczne oraz łożyska piast, są identyczne
jak w osiach standardowych, co znacznie upraszcza obsługę i gospodarkę magazynową.
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nologii, proces ten zachodzi stopniowo lecz nieodwołanie. Bierzemy w nim
udział.

Na rynku europejskim działa kilku uznanych producentów osi. Co sprawia, że
SAF możemy uznać za numer jeden?
Nie wiem, czy obecnie jesteśmy numerem jeden czy dwa. SAF razem z firmą
BPW to dwaj liderzy rynku z udziałami
na poziomie 35–40%, różnica to kilka
procent. Ale naszą dobrą pozycję zawdzięczamy kilku równorzędnym czynnikom. Przede wszystkim w ciągu ostatnich dziesięcioleci pokazaliśmy, że nasze
produkty są godne zaufania. Jeśli pojawiają się problemy, bo użytkownik jest
w stanie zepsuć każdy, nawet najlepszy
produkt, to wspieramy naszych klientów
w ich rozwiązywaniu.
Ale to deklaruje każdy producent…
Tak, ale my to robimy. Gdyby zapytać
klientów, czy mieli problemy z osiami
SAF – odpowiedzą, że tak, czy zostały
rozwiązane – także potwierdzą. Klienci
mogą na nas polegać.

„Wytwarzamy na całym świecie setki
tysięcy osi rocznie, ale jesteśmy również
partnerem małych producentów, którym –
niemal wszystkim – jesteśmy w stanie
coś interesującego zaproponować”.

Drugim argumentem przemawiającym
za osiami SAF jest ich jakość. Są one stale
i konsekwentnie udoskonalane – nasz
produkt premium na rynku europejskim,
czyli rodzina osi Intra, został wprowadzony na rynek jeszcze w roku 1998.
Osie Intra, które sprzedajemy obecnie,
wyglądają niemal identycznie. Obecny
produkt jest już jednak bardzo dojrzałą
konstrukcją, o zredukowanej masie, zawiera w sobie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Nad zmniejszeniem
masy własnej osi pracujemy stale – za-

pewne gdybyśmy się spotkali za rok,
mógłbym się pochwalić kolejnym rozwiązaniem, jeszcze lżejszym.
Ważnym argumentem jest nasza sieć
serwisowa i dostępność części zamiennych. W Europie dysponujemy bardzo
gęstą siecią punktów serwisowych – pod
tym względem jesteśmy dużo lepsi od
naszych konkurentów. Ta dostępność
serwisu jest obecnie jednym z najważniejszych kryteriów wyboru marki produktu. Części zamienne muszą być
wtedy, gdy ich potrzebuje klient, niezależnie od tego, czy to będzie Hamburg,
czy Czelabińsk. Gdy są, klient jest zadowolony i do nas wraca. Z naszego punktu widzenia ważne jest też postrzeganie marki, gdyż klienci, szczególnie duże
floty, zamawiają osie SAF, nie określając dokładniej, jaki to ma być typ czy
model – Intra czy Modul. Zamawiają
markę – liczy się ta czerwona kropka na
piaście.
Sporo inwestujemy obecnie w tzw. użytkownika końcowego, choć przecież bezpośrednimi naszymi klientami są w zasadzie producenci pojazdów. Klienci
flotowi są doskonale świadomi swojej
potęgi i tego, w jakim zakresie mogą
wpływać na wyposażenie zamawianych
naczep czy samochodów ciężarowych
i ciągników. Pracujemy nad klientami flotowymi, budując ich świadomość i pozytywne postrzeganie naszej marki i produktów. W Europie i w USA zatrudniamy
handlowców, którzy kontaktują się właśnie z flotami i jest ich więcej niż osób odpowiadających za kontakty z producentami pojazdów.

Można powiedzieć, że SAF-Holland ma
przyszłość zabezpieczoną, czy tak?
Przyszłość nie jest zabezpieczona. Jestem przekonany, że jesteśmy przedsiębiorstwem o bardzo stabilnym poziomie
przychodów, rozwijamy się, dysponując
solidnym zabezpieczeniem własnego kapitału, a więc to są bardzo zdrowe podstawy do dalszego udanego działania.
Gdyby pojawił się kolejny kryzys w branży, co z pewnością kiedyś nastąpi, my go
przetrwamy.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © SAF-Holland
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Iveco Stralis
w topowej odmianie
i kompletacji wyposażenia oznaczonej
symbolem XP

Iveco Stralis bardziej przyjazny
Marek Rutka
Producenci ciężarówek starają się, aby oferowane przez nich samochody
z jednej strony coraz mniej obciążały budżet właściciela, a z drugiej
zapewniały kierowcy coraz większy komfort pracy i wypoczynku.

a miejsce premiery odświeżonego Stralisa, Iveco wybrało fabrykę w Madrycie, w której ten
model jest produkowany. Wszystkie Stralisy powstają w zakładach wybudowanych w 1948 r. przez państwową spółkę
ENASA, która do 1994 r. produkowała
ciężarówki pod marką Pegaso. Od 26 lat
większościowym udziałowcem hiszpańskiej firmy jest Iveco i to wyłącznie samochody tej marki powstają w madryckiej fabryce. W tym zakładzie odbywa się
końcowy montaż Stralisów, natomiast
kabiny dostarczane są z innych hiszpańskich zakładów Iveco mieszczących się
w Valladolid. Obie fabryki Iveco przeszły
gruntowną modernizację pod kątem podniesienia wydajności i jakości, dostosowano je do zasad systemu World Class
Manufacturing (WCM).
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W zaprezentowanej w połowie czerwca nowej ciężarówce zmiany z zewnątrz
są niemal niedostrzegalne. Iveco zdecydowało się zmienić układ dolnej listwy
zderzaka, a na atrapie kabiny umieścić
wyraźną szeroką poprzeczną chromowaną
listwę. W najbogatszej wersji, oznaczonej symbolem XP, dodatkowo przednia
atrapa i część zderzaka malowane są na
czarny, matowy kolor. Takie właśnie topowe wersje Stralisów zaprezentowano
w barwach teamów sportowych Scuderia Ferrari i Petronas.
Nie zdecydowano się natomiast na
zmiany we wnętrzu pojazdu, chociaż
można odnieść wrażenie, że materiały są
lepszej jakości niż te stosowane do tej

Obecna kabina Stralisa to rozwiązanie nadal przejściowe do czasu wprowadzenia całkowicie nowej konstrukcji.
Menedżerowie firmy nie kryją, że prace
nad nową kabiną są poważnie zaawansowane i jej premiera powinna mieć
miejsce w ciągu najbliższych lat. Na razie wiadomo, że duży nacisk w tej konstrukcji położono na obniżenie współczynnika oporu powietrza.

Stralis razy trzy
Wygląd zewnętrzny to jedno, jednak
sercem każdej ciężarówki jest układ napędowy. Konstruktorzy Iveco zmodyfikowali i zmodernizowali wszystkie główne

szenie. Wszystkie te nowe rozwiązania
mają na celu obniżenie zużycia paliwa,
poprawę parametrów ekologicznych oraz
zwiększenie interwałów międzyprzeglądowych przy jednoczesnym poprawieniu
trwałości podzespołów.
Zdaniem obecnego podczas prezentacji nowej ciężarówki Pierre’a Lahutte,
prezesa marki Iveco: „Nowy Stralis został zaprojektowany pod kątem obniżenia
całkowitego kosztu eksploatacji oraz
emisji CO2, a także podwyższenia niezawodności”.
Odmieniona gama Iveco Stralis obejmuje trzy podstawowe odmiany ciężarówek, tj. nowy Stralis (standard), nowy
Stralis XP i nowy Stralis NP.

Zastosowanie układu Hi-SCR gwarantuje utrzymanie wysokiego wskaźnika konwersji tlenków azotu
w układzie wydechowym na poziomie 97%

Czarne matowe atrapy
to wyróżnik odmiany XP
Odmieniony Stralis w wersji standardowej
z zewnątrz wyróżnia się szeroką chromowaną listwą na atrapie

pory. Zegary – z wbudowanym pośrodku
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym – są
czytelne, a na konsoli środkowej umieszczono 7-calowy ekran dotykowy. We wnętrzu udało się zmieścić ponad trzydzieści
różnych schowków i lodówkę o pojemności 50 l. Szerokość leżanki to 80 cm,
a długość 2 m. Wysokość wnętrza kabiny
wynosi blisko 2 m, a jej objętość ponad
10 m3. W nowym Stralisie rozbudowano
listę wyposażenia dodatkowego, na której
znalazł się np. system monitorowania temperatury i ciśnienia w oponach, a także
kamera cofania z monitorem o przekątnej
od 5,6 do 7˝.

podzespoły pojazdu: gruntownie przeprojektowali zespół napędowy, zastosowali nowe układy elektryczne i elektroniczne, nowe skrzynie biegów, a także
całkowicie nową tylną oś i tylne zawie-

Pierwszy z nich został opracowany
z myślą o zastosowaniach w transporcie
regionalnym, na średnich i długich trasach – w tym do przewozu towarów niebezpiecznych. Nowością w tej ciężarówce
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jest układ oczyszczania spalin Hi-SCR,
czyli układ selektywnej redukcji katalitycznej, który umożliwia redukcję emisji
NOx o 97% i spełnienie normy Euro VI
bez instalacji EGR. Hi-SCR wykrywa
także na bieżąco ewentualne zmiany emisji
spalin oraz analizuje poziom dawkowania czynnika AdBlue w celu zapewnienia optymalnej pracy układu. W przypadku systemu Hi-SCR wyeliminowano
procedurę aktywnej regeneracji układu
katalitycznego, dzięki czemu możliwe
było ograniczenie temperatury spalin.
Nowy Stralis więc może być eksploatowany w strefach o podwyższonych normach bezpieczeństwa takich jak porty
lotnicze, tunele, rafinerie i rozlewnie
paliw oraz wykorzystywany w przewozach towarów niebezpiecznych. Zastosowanie technologii Hi-SCR umożliwia
wydłużenie okresu między przeglądami,
a także redukcję zużycia paliwa.
Kolejną w gamie Iveco Stralis odmianą są ciężarówki oznaczone symbolem XP. Opracowana została na potrzeby
międzynarodowego transportu długodystansowego i obejmuje dwie wersje
ciężarówek Stralis: 480XP i 570XP. Konstruktorzy Iveco oraz współpracująca
z nią firmą FPT Industrial swoją uwagę
skoncentrowali na rozwiązaniach obniżających zużycie paliwa oraz redukujących emisję spalin. Do tego celu wykorzystano technologię tzw. Smart EGR.
Według danych Iveco wszystkie zastosowane w ciężarówce rozwiązania pozwalają obniżyć zużycie paliwa o 11%,
a także zmniejszyć w sumie całkowity
koszt posiadania pojazdu tzw. TCO (Total Cost of Ownership) o 5,6%.

Ostatnią w gamie nowych ciężarówek
jest Stralis NP. Jest to pierwsza dostępna
na rynku seryjnie produkowana ciężarówka
zasilana sprężonym lub skroplonym gazem ziemnym (CNG/LNG), przeznaczona
do transportu międzynarodowego.
W ciężarówkach Stralis montowane
są obecnie 6-cylindrowe silniki Iveco
Cursor z dostosowanymi do specyfiki eksploatacji rozwiązaniami obniżającymi
zużycie paliwa. Gama silników obejmuje
trzy pojemności skokowe: 8,7 l (Cursor 9), 11,1 l (Cursor 11) oraz 12,9 l
(Cursor 13) i dziewięć wariantów mocy
od 310 do 570 KM (od 228 do 419 kW).
W zmodyfikowanych jednostkach serii Cursor udało się także powiększyć maksymalny moment obrotowy. Dla 420-konnego (309 kW) silnika Cursor 11 wzrósł
on o 100 Nm, a w przypadku odmiany
480-konnej (353 kW) o 50 Nm.
Ważną zmianą wprowadzoną w rodzinie silników Cursor jest zastosowanie
pompy oleju o zmiennej wydajności. Wydajność tłoczenia oleju jest redukowana
m.in. podczas dłuższej jazdy ze stałą
prędkością i względnie małym obciążeniem silnika.

Większe oszczędności
Zastosowana w Iveco Stralis 480XP
i 570XP instalacja Smart EGR współpracuje z opatentowanym przez Iveco układem oczyszczania spalin Hi-SCR. Dzięki
temu rozwiązaniu zoptymalizowano proces spalania, co przekłada się na znaczne
obniżenie zużycia paliwa na długich trasach. Niewielka ilość spalin trafiająca
do układu recyrkulacji (tylko 8%) umożli-

wia wcześniejsze rozpoczęcie wtrysku,
co zmniejsza zużycie paliwa, natomiast
układ Hi-SCR gwarantuje utrzymanie
wysokiego wskaźnika konwersji tlenków
azotu w układzie wydechowym na poziomie 97%. Rozwiązanie to ma wszystkie
zalety układu Hi-SCR opartego wyłącznie
na selektywnej redukcji katalitycznej:
brak konieczności stosowania większej
chłodnicy, brak dodatkowych przeglądów, niższa masa układu, brak regeneracji na postoju oraz dłuższe okresy między przeglądami i niższe zużycie paliwa.
Wszystkie te elementy przekładają się
w rezultacie na dalsze obniżenie wskaźnika TCO pojazdu.
Aby móc osiągnąć deklarowane przez
przedstawicieli Iveco zmniejszenie zużycia paliwa o 11%, konieczne jest nie
tylko wykorzystanie możliwości, jakie
dają nowe jednostki napędowe, ale również innych rozwiązań. Jednym z nich
jest Hi-Cruise – system przewidywania
profilu drogi na podstawie danych GPS.
System ten wykorzystuje najbardziej aktualne mapy, porównując dane geolokalizacyjne z topografią drogi, tak aby
z wyprzedzeniem dostosować parametry
zmian prędkości oraz zmiany biegów do
specyfiki pokonywanej drogi. Funkcja ta
ułatwia i wspomaga pracę kierowcy,
który może w większym stopniu skupić
się na bezpieczeństwie zamiast na optymalizacji stylu jazdy. Ważną cechą systemu Hi-Cruise oprócz zmniejszenia zużycia paliwa jest poprawa komfortu,
płynności i bezpieczeństwa jazdy – szczególnie w przypadku mniej doświadczonych kierowców.
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Kolejnym rozwiązaniem obniżającym
zużycie paliwa jest zastosowanie nowych
opon „eko” potrójnej klasy A (w odmianie XP, są one standardowym wyposażeniem, w pozostałych dostępne jako
opcja). Te nowe, opracowane przez firmę
Michelin, opony charakteryzują się zmniejszonym oporem toczenia, co przekłada
się na obniżenie zużycia paliwa średnio
nawet o 1,5%, co z kolei przekłada się
na obniżenie emisji CO2 o 1,33 kg na
każde 100 km. Co istotne, oszczędności
te uzyskano bez uszczerbku dla przyczepności, solidności czy trwałości ogumienia.

Elektroniczne wsparcie
Zarówno w standardowej odmianie
ciężarówki, jak i XP stosowane są nowe
układy elektryczno-elektroniczne o nazwie Hi-Mux (są rozwinięciem znanego
wcześniej układu Mux). Nowy system charakteryzuje się modułową architekturą,
umożliwiającą dużą swobodę w konfigurowaniu urządzeń w toku eksploatacji. Okablowanie rozprowadzono we
wspólnych kanałach wraz z przewodami
pneumatycznymi, paliwowymi i AdBlue.
Hi-Mux umożliwia opracowanie szcze-

stopniu naładowane (zestaw akumulatorów w ciągnikach siodłowych znajduje
się z tyłu na końcu ramy pojazdu).
W zaprezentowanej rodzinie ciężarówek Iveco Stralis stosowane są 12-biegowe zautomatyzowane przekładnie
Hi-Tronix, opracowane we współpracy
z firmą ZF.
W skrzyni Hi-Tronix czas zmiany przełożenia skrócono o 10% w porównaniu
z wcześniej stosowanymi konstrukcjami.
Trwałość przekładni wydłużyła się prawie dwukrotnie i obecnie szacowana
jest na ok. 1,6 mln km. Skrzynia Hi-Tronix jest również cichsza o 6 dB – co jest
szczególnie istotne przy nocnej eksploatacji. Zastosowany w przekładni mechanizm charakteryzuje się również najkorzystniejszym w swojej klasie stosunkiem
maksymalnego przenoszonego momentu
obrotowego do masy, optymalnie do-

Przekonstruowane tylne zawieszenie pozwoliło
zaoszczędzić 45 kg, a nowe opony Michelin
redukują zużycie paliwa o ok. 1,5%

Zestaw akumulatorów współpracuje
z tzw. inteligentnym alternatorem

Iveco Stralis NP z zasilaniem LNG
ma zasięg do 1500 km

Na redukcję zużycia paliwa wpływ ma
także całkowicie przeprojektowane tylne
zawieszenie ciężarówki. Zmniejszono
ciężar zawieszenia o 45 kg przy jednoczesnym zwiększeniu trwałości i zachowaniu dotychczasowej nośności. W obniżeniu kosztów eksploatacji pomaga
także zwiększona odporność na korozję
uzyskana przez pokrycie kluczowych metalowych elementów specjalną powłoką.

gółowego układu dla każdej konfiguracji pojazdu przy jednoczesnej redukcji
liczby komponentów i złożoności montażu (zgodnie z ideą Hi-Mux pokładowe
moduły elektroniczne komunikują się
ze sobą przez dwa fizyczne przewody za
pomocą wspólnego protokołu).
Nowością w układzie elektrycznym
Stralisa jest zastosowanie „inteligentnego”
alternatora, o zmiennej wydajności. Generowanie prądu przez alternator – a tym
samym stawiany przez niego opór – jest
ograniczane, gdy zainstalowane w pojeździe akumulatory są w wystarczającym

braną rozpiętością przełożeń i najwyższą
efektywnością. Ponadto modułowa konstrukcja ułatwia serwis, ogranicza zapotrzebowanie na przeglądy i upraszcza
naprawy. Skrzynia ma także dodatkowe
funkcje, takie jak tryb manewrowy (pełzania) do jazdy z bardzo niską prędkością,
funkcja rozkołysania ułatwiająca ruszenie na grząskiej nawierzchni, cztery biegi
wsteczne oraz współpraca z nową gamą
przystawek odbioru mocy (PTO).

Zdjęcia: © M. Rutka, Iveco
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Autonomiczne Volvo FMX
wyrusza pod ziemię

Dariusz Piernikarski

ydrążony głęboko w głąb granitowego zbocza, pełen długich korytarzy i tajemniczych
zakrętów podziemny hangar pamiętający
jeszcze czasy zimnej wojny, gdy chowane w nim były szwedzkie samoloty
wojskowe, był idealnym miejscem, aby
Volvo Trucks zaprezentowało pełnię
możliwości swojej autonomicznej ciężarówki budowlanej. Ten bezzałogowy model FMX być może zmieni przyszłość
kołowych środków transportu wykorzystywanych w podziemnym przemyśle
wydobywczym.

Autonomiczna ciężarówka
– definicja i kontekst
Pojazdy całkowicie autonomiczne,
„samojeżdżące”, określa się typowo jako
takie, których działanie jest możliwe bez
bezpośredniego udziału kierowcy w zakresie skrętu, hamowania i rozpędzania. Definicja ta została po raz pierwszy
sformułowana przez NHTSA (National
Highway Traffic Safety Administration,
czyli amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego), a obecnie

© Rio Tinto

Bezzałogowe ciężarówki przeznaczone do pracy w trudnych warunkach
podziemnych stają się rzeczywistością. Można zadać sobie pytanie – kiedy z kopalni
wyruszą na drogi? Pod koniec maja miałem okazję uczestniczyć w prezentacji
autonomicznego Volvo FMX.

Szczególnie podatnym miejscem do zastosowania autonomicznych ciężarówek wydaje się przemysł wydobywczy – w kopalniach sporadycznie pojawiają się inni użytkownicy oraz piesi. Warto
przypomnieć, że jeszcze w październiku 2015 r. jako pierwsza w świecie firma Rio Tinto uruchomiła
dwie floty całkowicie zautomatyzowanych samochodów ciężarowych jeżdżących bez kierowcy
w swoich kopalniach przyszłości (Mine of the Future), gdzie wydobywana jest ruda żelaza
w prowincji Zachodnia Australia

jest w powszechnym użyciu. NHTSA
zakłada jednak, że w kabinie przez cały
czas będzie obecny kierowca. Nie jest to
jednak bezwzględnie konieczne – technologie autonomiczne już dziś zapewniają możliwość wykonywania wszystkich
niezbędnych funkcji w zakresie bezpiecznego przemieszczania z punktu A do B
bez obecności człowieka na pokładzie.
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Zaproponowano również 5 poziomów
automatyzacji. Pierwszy poziom tworzą
systemy wspomagające kierowcę, drugi
to częściowa automatyzacja, trzeci to
automatyzacja warunkowa, czwarty –
wysoka automatyzacja. Poziom piąty to
pełna automatyzacja, w przypadku której kierowca nie jest potrzebny. W literaturze spotykamy również bardzo cie-
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kawe porównanie, w pełni oddające istotę zagadnienia: poziom pierwszy – bez
nóg, drugi – bez rąk, trzeci – bez patrzenia, czwarty – bez myślenia, piąty –
bez kierowcy (no feet, no hands, no eyes,
no head, no driver).
Jesteśmy już niemal w stanie wyobrazić sobie nasze ulice i autostrady, po
których jeżdżą samochody osobowe i ciężarówki, a za ich kierownicami nie ma
nikogo. Rośnie efektywność transportu
towarowego dzięki zwiększeniu płynności ruchu i realizowanej na bieżąco optymalizacji trasy i algorytmów sterowania

Centrum sterowania znajdujące się
na powierzchni – to tu przekazywane
były wszystkie informacje na temat
tego, co dzieje się z ciężarówką

Autonomiczne
FMX docelowo będzie wykorzystywane
w kopalniach – powinno
dać sobie radę zarówno
pod ziemią, jak i na
powierzchni

© Volvo Trucks

Kierunek ruchu jest ustalany na podstawie bieżącego położenia
pojazdu i kierunku drogi z uwzględnieniem istniejących przeszkód statycznych. Konieczne jest ustalenie odpowiedniej prędkości i kierunku jazdy, to zaś zależy od wielu czynników (np. szerokości drogi, ograniczenia prędkości itp.). Jednym z głównych
wyzwań jest detekcja obiektów ruchomych i ich prawdopodobnej trajektorii – tu z pomocą przychodzą czujniki LIDAR. Kontrola
trajektorii to zarządzanie zaplanowanymi zmianami w prędkości
i kierunku jazdy przy stałej obserwacji otoczenia i zachowaniu
stabilności pojazdu. Działania takie jak przyspieszanie czy hamowanie oraz skręt wykonywane są przez system autonomiczny.
Kontrola stabilności polega na porównaniu oczekiwanych i rzeczywistych zmian zachodzących po wykonaniu manewru zmiany
kierunku jazdy czy prędkości

pojazdem. Wykorzystanie komunikacji
V2V i V2X pozwala na jazdę z wyższymi
prędkościami. Ciężarówki poruszające
się w konwojach połączonych (platooning) spalają mniej paliwa (nawet do
15%), obniża się ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko – maleje emisja CO2. Znikają ograniczenia związane
z czasem pracy kierowcy. Różne analizy
wskazują, że zastosowanie autonomicz-
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Autonomiczne Volvo FMX
Wprowadzenie autonomicznych ciężarówek powinno przynieść wymierne
korzyści firmom transportowym działającym w przemyśle wydobywczym. Praca
w kopalniach oznacza zawsze zwięk-

© Volvo Trucks

nych samochodów ciężarowych pozwoliłoby na całkowite obniżenie kosztów nawet o 40% w przeliczeniu na kilometr.
Współcześnie eksploatowane pojazdy
wyposażone są już w wiele prostych systemów, których działanie ma charakter
autonomiczny. Wystarczy wymienić ABS,
ESP czy tempomat. Są także autonomiczne
systemy realizujące bardziej zaawansowane funkcje – w tym częściowo przejmujące całościową kontrolę nad pojazdem.
Dobrym przykładem jest tu adaptacyjny
tempomat ACC. Systemy te są niezwykle
pomocne w codziennym prowadzeniu pojazdu, w znaczący sposób odciążają kierowcę, jednak nie są w stanie zagwarantować pełnej autonomiczności. W dużym
uproszczeniu do pełnej autonomiczności
niezbędne są cztery podstawowe funkcje:
nawigacja, analiza sytuacji w otoczeniu,
planowanie ruchu i kontrola trajektorii.

© Volvo Trucks

© D. Piernikarski

Otoczenie wokół pojazdu monitoruje 6 czujników LIDAR – pozwala
to na wygenerowanie
dwuwymiarowego
obrazu otoczenia, po
każdym pokonaniu trasy
staje się on coraz
bardziej dokładny

szony poziom zagrożenia, a więc zmniejszenie liczby obecnych tam osób obniża
ryzyko wypadków i redukuje koszty związane z ich późniejszą obsługą.
Volvo Trucks, przygotowując projekt
autonomicznego modelu FMX, nawiązało
współpracę z grupą wydobywczą Boliden
– obaj partnerzy w tym projekcie dostrzegają potencjał w zakresie podniesienia
wydajności, poprawy bezpieczeństwa i korzyści ekologicznych. „Stwarzamy rozwiązania, które mają zwiększyć zyski naszych klientów – różnica pomiędzy nami
a przemysłem samochodów osobowych
polega na tym, że my nie dodajemy nowych rozwiązań technologicznych dla
zabawy – w naszej sytuacji musi zaist-
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W autonomicznym Volvo FMX za analizę
otoczenia odpowiadają czujniki wykorzystujące technologię LIDAR (Light Detection
And Ranging). Ich zasada działania jest porównywalna z systemami radarowymi, z tą
różnicą, że zamiast fal radiowych wykorzystywane są impulsy laserowe (detekcja
optyczna). System LIDAR wytwarza w sposób ciągły serię konturów otoczenia (360°),
każdy z wygenerowanych obrazów zostaje
porównany z poprzednim. Na tej podstawie
wykrywane są wszelkie zmiany, takie jak
pojawiające się w polu widzenia czujników
obiekty ruchome

nieć przypadek biznesowy – tak komentował działania autonomicznej ciężarówki FMX w korytarzach podziemnego
hangaru w okolicach Göteborga Torbjörn
Holmström, główny technolog Grupy
Volvo. – Branża jest silnie napędzana
przez to, co ma obecnie sens komercyjny.
Są w tym również autobusy, koparki
i wywrotki – istnieje wiele możliwości
automatyzacji”.
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całkowite wyeliminowanie kierowcy
z samochodu realizującego potencjalnie
niebezpieczne zadania transportowe. Pojazd ten jest zdolny do autonomicznej
jazdy zarówno na powierzchni, jak i pod
ziemią. Do stałej detekcji otoczenia oraz
bezpiecznego i pewnego poruszania się
pomiędzy stałymi, jak i ruchomymi przeszkodami wykorzystywane są różnego rodzaju czujniki oraz system GPS. Zgromadzone dane służą również do stałej

© Volvo Trucks

Wyłącznie z kosztowego punktu widzenia technologia pojazdów autonomicznych eliminuje składnik związany
z płacami kierowców, którzy oprócz zarabiania pieniędzy muszą także mieć
przerwy na posiłek, muszą spać i zdarza
się im zachorować. W tak ograniczonych przestrzeniach, jakimi są kopalnie,
zdecydowanie łatwiej jest sterować pojazdami autonomicznymi – nie ma także
nieprzewidywalnych pieszych. Tym sa-

„Zobacz, nie muszę trzymać dłoni na kierownicy, jeździ samo” – powiedział do mnie
Szwed, gdy nie-prowadzona przez niego ciężarówka wykonała precyzyjnie odmierzony
zakręt podczas jazdy do tyłu

mym można pokusić się o zredukowanie zatrudnionego personelu, wykorzystując pojazdy autonomiczne. Dysponując
odpowiednią technologią, można stworzyć czujniki, które wykryją nawet orzeszki ziemne upuszczone na drodze…
Z tych to właśnie powodów Volvo
zdecydowało się na opracowanie pojazdu
działającego na najwyższym poziomie
automatyzacji. Firma jest przekonana, że
pojazdy o tak wysokiej autonomiczności
trafią najpierw właśnie do kopalni, gdzie
ich działanie nie będzie ograniczane w żaden sposób przez przepisy prawne, co
miałoby z pewnością miejsce, gdyby chcieć
je wprowadzić na publiczne drogi. Ma to
zatem sens i, co ważniejsze, jest możliwe
z technicznego punktu widzenia.
Autonomiczne FMX opracowano w ramach wspólnego projektu badawczego
z firmą Saab oraz firmą konsultingową
Combitech. Głównym celem projektu było

optymalizacji pokonywanej trasy. Samochód nie wymaga nadzoru ze strony
człowieka, u klienta stanie się raczej
częścią jego kompleksowego rozwiązania transportowego, kontrolującego całościowo proces produkcyjny.
Testowana w podziemnym hangarze ciężarówka Volvo FMX to dopiero
początek – samochody te mają jesienią
trafić do prawdziwej kopalni na północy
Szwecji, tam sprawdzone zostaną w realnych warunkach eksploatacji i z pewnością pojawi się wiele nowych problemów do rozwiązania.

FMX wjeżdża pod ziemię
„Zobacz, nie muszę trzymać dłoni na
kierownicy, jeździ samo” – tak z niekłamaną dumą mówił do mnie przemiły
Szwed, gdy nie-prowadzona przez niego
ciężarówka wykonała precyzyjnie od-

mierzony zakręt podczas jazdy do tyłu.
„Gdy się ją prowadzi, to trochę ciężko
chodzi sprzęgło, ale przecież nie zaprojektowali tego samochodu pod kątem
komfortu kierowcy”.
Siedzimy obaj w kabinie Volvo FMX
– 4-osiowej ciężarówki budowlanej, ale
zamiast standardowego wyposażenia, takiego jak leżanka czy schowki za siedzeniami, jest tam pokaźnych rozmiarów
plątanina kabli, laptop, a na ścianach wiszą różnego rodzaju panele z mrugającymi kolorowo wskaźnikami diodowymi. Czuję się trochę tak, jakbym siedział
we wnętrzu olbrzymiego ruchomego
komputera – i w zasadzie tak właśnie
jest. To Volvo FMX zostało zaprojektowane jako bezzałogowy samochód autonomiczny przeznaczony do pracy pod
ziemią, zdecydowanie poza zasięgiem
nawigacji GPS.
Zwykłe naciśnięcie przycisku na desce rozdzielczej zamienia ciężarówkę w robota na kołach. Kontroler w oddalonym
od tunelu centrum sterowania wysyła pakiet danych – cyfrową misję – określających parametry zadania do wykonania
przez ciężarówkę. Ta po chwili „namysłu” samodzielnie rusza i bardzo sprawnie nawiguje przez w sumie dość ciasne
tunele podziemne i rozdzielające je wąskie
stalowe bramy. Przejazd przez rozwarte
na ok. 3 m wrota nie stanowi najmniejszego problemu – myślę, że kierowca
o przeciętnych umiejętnościach musiałby
znacznie zwolnić i ostrożnie pokonać
bramę tak, aby nie zahaczyć o nią jednym z lusterek.
Sześć rozmieszczonych dookoła pojazdu czujników radarowych (LIDAR)
przesyła do sterującego komputera informacje na temat otoczenia – ten tworzy
trójwymiarową mapę, dzięki której ciężarówka nawiguje z centymetrową wręcz
dokładnością i ma możliwość natychmiastowej reakcji na niespodziewanie pojawiające się przeszkody takie jak np. człowiek
czy odłamki skał. Jednak gdy zapytałem,
czy ktoś odważył się pojawić na drodze
jadącej bez kierowcy ciężarówki, Fredrik Klevenfeldt, odpowiadający w Volvo
Trucks za kontakty z mediami, udzielił
mi jednoznacznej odpowiedzi przeczącej:
„Bezpieczeństwo przede wszystkim i nie
ufamy bezgranicznie systemom. Jest to
w końcu eksperymentalny model ciężarówki, a Volvo nie chce mieć złej prasy
w chwili prezentacji swojej flagowej
ciężarówki autonomicznej”.
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Asystent skrętu
z funkcją rozpoznawania osób ostrzega
przed kolizją w czasie
skrętu w prawo

Mercedes-Benz gotowy na IAA
W dniach 16–17 czerwca mieliśmy okazję gościć na prezentacji
Mercedes-Benz Trucks w Wörth. Spotkanie zorganizowano, by przedstawić
kilka nowości, które producent pokaże na wrześniowych targach IAA.

ercedes-Benz Trucks stale udoskonala swoje pojazdy. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.
bezpieczeństwa i ekonomiki jazdy oraz
korzyści płynących z bycia w łączności.
Te trzy kluczowe dla producenta wartości
znalazły również odzwierciedlenie w najnowszych produktach.

Oszczędne i ekonomiczne
Nowa generacja silników Mercedes-Benz OM 470 to 6-cylindrowe jednostki
rzędowe o pojemności skokowej 10,7 l.
Wykorzystują one zarówno techniczne
udoskonalenia znane z silnika OM 471
(jego druga generacja została wprowadzona w ubiegłym roku), jak i odrębne
rozwiązania występujące w tej kompaktowej serii. Nową wersją jednostki
OM 470 jest wariant o mocy 335 kW
(456 KM) z maksymalnym momentem
obrotowym 2200 Nm. Silnik OM 470 cha-

rakteryzujący się mocą 31,4 kW na litr pojemności skokowej (42,7 KM/l) i jednostkowym momentem obrotowym 206 Nm/l
stanowi bardzo wydajny zespół napędowy w swojej klasie.
Dzięki pięciu wariantom mocy i momentu obrotowego oferowane silniki
stanowią bogatą gamę do zastosowania
zarówno w ciężkim transporcie dystrybucyjnym, dalekobieżnym, jak również
budowlanym. W najmocniejszej wersji
OM 470 może mieć nawet osiągi podobne jak OM 471 z pojemnością skokową 12,8 l. Dzięki temu klienci mogą
wybrać między OM 471 o tzw. zwartej
charakterystyce przy najniższej prędkości obrotowej a OM 470 z jego lekką
przewagą mocy przy średnich i wyższych
prędkościach obrotowych, a przede wszystkim z mniejszą o 150 kg masą w porównaniu z silnikiem o większej pojemności skokowej. Tym samym OM 470
nadaje się przede wszystkim do pojaz-
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dów, w których wymagana jest jak najniższa masa własna, jak np. do silosów
i cystern albo pojazdów pracujących na
budowach, podczas gdy OM 471 jest silnikiem do klasycznego transportu dalekobieżnego.
W OM 470 zasada zastosowanego
wtrysku pozostała niezmieniona i bazuje na systemie X-Pulse z podwyższeniem ciśnienia we wtryskiwaczu i z dowolnym kształtowaniem układu wtrysku.
Podobnie jak w silniku OM 471 maksymalne ciśnienie w szynie podniesiono
z obecnych 900 do 1160 bar. W efekcie
maksymalne ciśnienie wtrysku wynosi
2700 bar.
W silniku OM 470 zastosowano również 7-otworkowe wtryskiwacze o większym przepływie. Nowy jest także kształt
komory spalania mającej formę niecki
w kształcie litery omega w denku tłoka.
Jest ona dopasowana do kompaktowej
konstrukcji silnika. To samo odnosi się
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do stopnia sprężania, jego ciśnienie podniesiono o jeden bar do wartości 18,5 barów. Wszystkie te rozwiązania prowadzą
– razem z obniżoną wartością recyrkulacji spalin – do dalszej poprawy efektywności pracy silnika. Przekłada się to
na niższe zużycie paliwa.
W nowym silniku zoptymalizowano
też zasadę asymetrycznego doładowania.
Podobnie jak do tej pory spaliny z cylindrów cztery do sześć kierowane są
do turbosprężarki w taki sposób, by bez
strat służyły do szybkiego wzrostu ciśnienia doładowania i tym samym momentu obrotowego oraz mocy. Ustalona
ilość spalin z trzech pierwszych cylindrów zostaje przekierowana do recyrkulacji w celu obniżenia emisji NOx.
W zależności od potrzeb (w konstrukcji
silników jest to unikatowe rozwiązanie)
spaliny z trzech cylindrów mogą być doprowadzone do komory spalania w ilości
między 0 a 100%. Tym samym zawór re-

6-cylindrowy silnik OM 470
o pojemności skokowej
10,7 l. Najnowszą wersją
tego modelu jest wariant
o mocy 335 kW (456 KM)
z maksymalnym momentem
obrotowym 2200 Nm

Zautomatyzowane przekładnie o dwunastu przełożeniach Mercedes PowerShift 3 są stale optymalizowane pod
kątem poprawienia ich sprawności, trwałości i niezawodności. Jazda z wykorzystaniem PPC jest jeszcze bardziej
efektywna. W jeździe pod górę histereza została rozszerzona do 10 km/h, co
pomaga oszczędzać paliwo. Momenty
przełączania biegów z wykorzystaniem
przewidującego tempomatu zostały jeszcze bardziej zoptymalizowane.

Aktualna gama silników Mercedes-Benz OM 470, OM 471 i OM 473

cyrkulacji steruje nie tylko strumieniem
spalin, ale także turbosprężarką. Technologia ta sprawdziła się w OM 741.
Nowością w silniku OM 470 jest także
asymetryczny wtrysk. W normalnym trybie eksploatacji podczas jazdy wtryskiwacze wszystkich sześciu cylindrów otrzymują taką samą ilość paliwa. W zależności
od aktualnego obciążenia i udziału recyrkulacji spalin ilość paliwa może być jednocześnie płynnie zredukowania w pierwszych trzech cylindrach, a zwiększona
w cylindrach od czwartego do szóstego.

Duże znaczenie w nowych samochodach ma też aerodynamika. Nowy
kształt krawędzi przedniego spojlera
Actrosa jest przykładem pracy nad każdym szczegółem. Kolejne korzyści obniżające zużycie paliwa zyskuje się dzięki
elektronicznie regulowanej pompie wspomagania kierowania, a także nowemu alternatorowi. W sumie dzięki tym wszystkim modyfikacjom w Actrosie z silnikiem
OM 470 zużycie paliwa może spaść o 5%,
natomiast z silnikiem OM 471 aż do 6%,
w przypadku OM 473 jest to 3%.

Chroni pieszych i rowerzystów
Od lat bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jedną z kluczowych wartości
firmy Mercedes-Benz. Z tego też względu
producent od lat opracowuje i rozwija kolejne systemy mające przeciwdziałać
wypadkom. Na prezentacji w Wörth mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszą
wersją asystenta hamowania awaryjnego (Active Brake Assist 4) oraz asystenta skrętu.
Active Brake Assist 4 jest pierwszym
tego rodzaju systemem, który ostrzega
kierowcę przed kolizją z poruszającymi
się pieszymi i jednocześnie rozpoczyna
częściowe automatyczne hamowanie.
Pozwala to kierowcy uniknąć kolizji
dzięki hamowaniu pełnemu lub wykonaniu skrętu kierownicą. Dodatkowo może
on ostrzec pieszych znajdujących się
w niebezpieczeństwie, używając klaksonu. ABA 4 jest rozwinięciem koncepcji ABA 3, dlatego jego obsługa i wyświetlane komunikaty wyglądają tak
samo jak we wcześniejszej wersji.
Radar dalekiego zasięgu ABA 4 wykrywa pojazdy i przeszkody w bezpośredniej linii przed samochodem w odległości do 250 m i pieszych w odległości
do 80 m. Między tymi wielkościami znajdują się odległości wykrywania motocykli i rowerzystów lub motorowerzystów (160 m). Maksymalna szerokość
wiązki wynosi 180°. Z kolei radar krótkiego zasięgu skanuje odległość 70 m.
ABA 4 ze względu na szeroki kąt widzenia wynoszący 120° obejmuje swym
zasięgiem także pojazdy i pieszych będących w ruchu z boku pojazdu. Zasięg
wykrywania jest uzależniony od ukształtowania terenu, przebiegu drogi oraz
warunków pogodowych.
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Automatyczna reakcja ostrzegania
i hamowania następuje w sytuacji rozpoznania osób przy maksymalnej prędkości
pojazdu wynoszącej 50 km/h. Należy dodać, że reakcja ostrzegania i hamowania
przed przeszkodami stojącymi i będącymi
w ruchu występuje w pełnym zakresie
prędkości 0–90 km/h.
Po raz pierwszy radar dalekiego zasięgu pracuje niezależnie od wcześniej
ustawionego poziomu jazdy i w zależności od nachylenia pojazdu, które wynika z uwarunkowań związanych z podwoziem pojazdu i jego ładunkiem, stale

nie zwróci uwagę kierowcy na sytuację
obok jego pojazdu i skieruje jego wzrok
na zewnętrzne lusterka po stronie pasażera. W przypadku zagrożenia kolizją
pojawi się dodatkowo ostrzeżenie wizualne i akustyczne.
Oprócz tego jeśli w czasie manewru
skrętu czujniki rozpoznają w obszarze
martwego pola samochodu ciężarowego
stacjonarną przeszkodę, jak np. słup sygnalizacji świetlnej lub latarnię, to również nastąpi ostrzeżenie wizualne i dźwiękowe. Dzięki temu można uniknąć kolizji
nie tylko w ruchu ulicznym, ale także

ruje całą długość pojazdu – dotyczy to zarówno pojazdów jednoczęściowych, jak
i zestawów przyczepowych i naczepowych. Ponadto strefa ta jest powiększona nawet o dwa metry z przodu przed
ciężarówką i metr za końcem naczepy
lub przyczepy. System ten będzie dostępny w sprzedaży od grudnia 2016 r.
– w pierwszej kolejności dla Actrosa i Antosa w wersji z kierownicą po lewej stronie – w ciągnikach 4×2 i podwoziach 6×2.

W łączności siła
Dzięki nowej usłudze Mercedes-Benz
Uptime samochód ciężarowy będzie pozostawał w łączności z klientem i serwisem, a całkowicie zautomatyzowane
diagnozowanie w czasie jazdy będzie
sprawdzać w czasie rzeczywistym stan
układów pojazdu. Mercedes-Benz Uptime to następujące korzyści dla klienta:
unikanie przestojów, efektywne zarządzanie naprawami i przeglądami oraz
wsparcie w czasie rzeczywistym działań
naprawczych.

Istotny detal – zoptymalizowana
pod kątem aerodynamiki krawędź
przedniego spojlera Actrosa

może się dostosowywać do zmieniającej
się sytuacji. ABA 4 będzie oferowany od
grudnia 2016 r. jako odrębne wyposażenie specjalne lub jako część Safety Packs.

Bezpieczny skręt
Z badań DEKRY wynika, że w 70%
wypadków z udziałem samochodu ciężarowego i pieszych lub rowerzystów, do
jakich dochodzi podczas manewru skrętu,
pierwszy kontakt ma miejsce z prawej
strony samochodu ciężarowego. Chcąc
minimalizować ryzyko zdarzeń w takich
okolicznościach, Mercedes-Benz wprowadza na rynek asystenta skrętu z funkcją rozpoznawania osób. System ten zaprezentowany dwa lata temu przeszedł
fazę intensywnych testów i jest gotowy
do wdrożenia do seryjnej produkcji.
Tryb pracy asystenta skrętu jest wielostopniowy. Jeśli poruszający się obiekt
znajduje się w bocznej strefie obserwacji, kierowca dostanie ostrzeżenie w formie wizualnej. Na słupku przednim po
stronie pasażera na wysokości wzroku
kierowcy zaświeci się ostrzegawczy trójkąt w kolorze żółtym. Lampka intuicyj-

przy manewrowaniu w zajezdniach czy
na parkingach. Ostrzeżenie dla martwego pola działa w przedziale prędkości 0–36 km/h. Inne funkcje asystenta
skrętu są osiągalne w pełnym zakresie
prędkości 0–90 km/h.
System ten wspomaga również kierowcę w czasie jazdy przy zmianie pasa
na prawy. Głównym elementem asystenta skrętu jest zespół dwóch czujników
radarowych krótkiego zasięgu umieszczonych po stronie pasażera przed tylną
osią samochodu. Boczna strefa kontroli
ma szerokość 3,75 m. System monito-
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Active Brake Assist 4 ostrzega kierowcę przed
kolizją z pieszymi i rozpoczyna częściowe automatyczne hamowanie w sytuacji zagrożenia

Za pomocą nowej platformy FleetBoard Connectivity Mercedes-Benz Uptime
stale monitoruje pojazd. Serwer serwisu
Mercedesa automatycznie analizuje dane
samochodu ciężarowego przesłane przez
FleetBoard i rozpoznaje typowe usterki.
Na tej podstawie zostają wprowadzone
zalecenia dotyczące koniecznych działań.
Jeśli zagrożenie wystąpienia awarii pojazdu jest duże, niezwłocznie informo-
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Graficzny schemat obszarów
działania radarów w Active Brake
Assist 4 oraz asystencie skrętu

wany jest Customer Assistance Center
(CAC) w Maastricht w Holandii. Stamtąd
wykonywany jest natychmiast telefon
do wyznaczonej przez klienta osoby kontaktowej w firmie. Pracownicy CAC przekazują konkretne zalecenia i wspólnie
z przedsiębiorstwem rozważają możliwości uniknięcia awarii pojazdu oraz
wdrażają środki zaradcze.

Dzięki nowej
usłudze Mercedes-Benz
Uptime możliwe jest
zarządzanie naprawami
i przeglądami pojazdów
oraz natychmiastowe
reagowanie w przypadku awarii

Jeśli konieczna jest natychmiastowa
naprawa, uzgadnia się zjazd samochodu
ciężarowego do serwisu znajdującego
się na trasie jego przejazdu. CAC podaje
informację o odpowiednich punktach
wsparcia serwisowego, wyjaśnia kwestię dostępnych terminów, a nawet orientuje się, jaka jest sytuacja w magazynie
serwisu i czy potrzebne części są na sta-

nie magazynu. Następnie po uzgodnieniu z klientem można zlecić odpowiedniemu serwisowi konkretną naprawdę.
Wcześnie rozpoznane potrzeby w zakresie napraw i przeglądów będą następnie w zautomatyzowany sposób przekazywane do wybranego przez klienta
partnera serwisowego Mercedes-Benz,
który określi czekające na wykonanie na-

prawy i przeglądy, nawiąże kontakt z klientem i uzgodni z nim termin, który będzie optymalnie zgrany z planowaną
trasą i koniecznymi do wykonania pracami. Dzięki temu zminimalizowany zostanie czas pobytu w serwisie i wynikający z tego czas przestoju.
Korzystając z czujników umieszczonych w pojeździe, Mercedes-Benz Uptime
analizuje za pomocą platformy FleetBoard Connectivity cały układ techniczny
pojazdu wyposażony w czujniki i wszystkie elementy techniczne, o których informacja jest dostępna przez magistralę

danych CAN. Należy do nich także informacja o poziomie płynów eksploatacyjnych, w tym AdBlue. Warunkiem korzystania z nowego produktu serwisowego
jest posiadanie nowej platformy FleetBoard Connectivity.
Daimler Trucks stosuje dla różnych
regionów i marek ustandaryzowany układ
elementów elektrycznych i elektronicznych. Zaletę tę wykorzystano do wprowadzenia ustandaryzowanego Connectivity Hardware. Moduł ten, wielkości
DIN-A5, będzie w przyszłości instalowany
w pojazdach wszystkich marek Daimler
Trucks, a w samochodach Mercedes-Benz Trucks będzie miał zastosowanie
jako platforma FleetBoard Connectivity.
Będzie to centralny element samochodu
ciężarowego włączonego do sieci.
Connectivity Hardware będzie zbierać i analizować dane z zamontowanych
w pojeździe czujników i kamer. Ponadto
będzie to interfejs skupiający wszystkie
usługi łączności i tym samym jednostka
odpowiedzialna za komunikację zewnętrzną samochodu ciężarowego. Tak
jak nowoczesny smartfon Connectivity
Hardware będzie w czasie rzeczywistym
komunikować się przez Bluetooth, WLAN,
sygnał 4G, GPS lub interfejs USB z infrastrukturą, z innymi pojazdami i pozostałymi instalacjami uczestniczącymi
w procesie logistycznym. W przyszłości
Connectivity Hardware ma się stać platformą sprzętową dla istniejących już
rozwiązań Daimler Trucks z zakresu
łączności, systemów telematycznych
FleetBoard i Detroit Connect.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Daimler
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Nasz punkt widzenia
to potrzeby klienta
W gorącym wiosennym przedpremierowym dla Iveco okresie, czekając na nowe
modele Daily i Stralis, rozmawialiśmy z Danielem Wolszczakiem, który od 5 listopada
2015 r. jest dyrektorem generalnym spółki Iveco Poland.

„Samochody Specjalne”: Odkąd pamiętam, za sterami Iveco w Polsce mieliśmy
menedżera z Italii. Jak się na tym stanowisku czuje Polak, w pewnym sensie
wychowany w firmie? Czy to coś zmienia
w podejściu do strategii działania?
Daniel Wolszczak: Generalnie firma na
wielu rynkach zmierza do tego, aby stery
powierzać osobom pochodzącym z danego regionu. To jest nowa strategia pod
rządami nowego prezesa – Pierre’a Lahutte i to jest część jego wizji zarządzania Iveco. Dyrektorzy wywodzący się z regionu znają doskonale rynek, mają duże
doświadczenie i przede wszystkim –
znają dobrze klientów.
Ja pracuję w Iveco Poland już bardzo
długo, przeszedłem przez różne stanowiska w różnych działach, więc także
i sam o sobie mogę powiedzieć, że siłą
rzeczy poznałem polskich klientów. Myślę,
że mam też dobre relacje z dealerami,
znamy się, znam też w jakiś sposób ten
biznes, przez te kilkanaście lat mojej
pracy sporo się nauczyłem.
Mamy zatem przykład dobrej drogi rozwoju: od zwykłego handlowca, poprzez

szczeble pośrednie, do stanowiska dyrektora firmy. Czy tak?
Chyba tak. Ale jest poza tym też zespół.
Znam się dobrze z ludźmi, którzy tu pracują. Dla kogoś z zewnątrz przyjście tutaj oznacza na początku poznawanie się
z ludźmi i otoczeniem biznesowym, uczenie się organizacji i określanie swoich
możliwości – w moim przypadku nie
było takiej konieczności.
Czyli w przypadku Daniela Wolszczaka
takiej adaptacji nie było?
Jest pewnego rodzaju adaptacja, musiałem się przyzwyczaić do nowych obowiązków, no i z racji stanowiska – do
innych relacji z ludźmi. Mam duże doświadczenie w sprzedaży, znam zasady
współpracy z dealerami i politykę handlową Iveco w Polsce, ale muszę się cały
czas uczyć. Na przykład w działalności
części serwisowej nie mam takiego doświadczenia. To jest bardzo interesujące,
lubię się uczyć, to pomaga mi podejmować decyzje. Celem jest satysfakcja
klientów, co oznacza zwiększenie sprzedaży. Mimo że znam firmę, to czekało
mnie dużo nowych wyzwań…
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Czy z punktu widzenia integracji z zespołem, współpracy z ludźmi to jest zaleta, że nowy dyrektor generalny wyrósł
spośród nich, a nie został przywieziony
z Turynu w teczce?
Postrzegam to jako korzyść – zespół
Iveco znam od lat, mamy wypracowane
wzajemne relacje oparte na uczciwości
i transparentnych zasadach. Nawet jeśli
chodzi o duże zmiany, to łatwiej jest do
nich przekonać kogoś, kogo się dobrze
zna, łatwiej dobrać właściwą argumentację. Nie chcę mówić tu o autorytecie
czy wykorzystaniu stanowiska dyrektora, bo są lepsze, skuteczniejsze argumenty. Z kolegami, partnerami łatwiej
jest szczerze rozmawiać.
Jak wyglądają relacje z centralą? Działa
jakaś gorąca linia? Na ile jest to samodzielne stanowisko z autonomią działania?
W ramach kompetencji, jakie są powierzane dyrektorom rynków, mam możliwość wdrażania własnych koncepcji działania. Oczywiście wszystko musi mieścić
się w ramach ogólnej strategii Iveco,
wiążąc się np. z rentownością czy po-

.eu
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Daniel Wolszczak,
dyrektor generalny
Iveco Poland

ziomem sprzedaży. Muszę wspomnieć,
że nasza firma się zmienia – mówię tu
o korporacji CNH Industrial, do której należy Iveco. Od jakiegoś czasu jest inna
struktura – macierzowa, a nie hierarchiczna. Funkcja dyrektora generalnego
i wiceprezesa zarządu jest związana nie
z całym funkcjonowaniem Iveco Poland,
nie wszystkich obszarów. Ja na przykład
jestem odpowiedzialny za biznes, czyli
za sprzedaż, za obsługę posprzedażną,
mój zespół odpowiada również za rozwój
sieci, produkt oraz marketing.
Podkreślę raz jeszcze, że wprowadzone
w koncernie zmiany spowodowały, że
nie ma bezpośredniego zarządzania hierarchicznego, natomiast wiele funkcji
się krzyżuje, co w pewien sposób wymusza też lepszą współpracę.

Jak wygląda obecna koncepcja działania
Iveco na rynku polskim? Co się dzieje,
co będzie się działo?
Mamy obecnie 9 partnerów, z którymi
współpracujemy – włącznie z kilkoma
dealerami Fiata odpowiadającymi za dystrybucję modelu Daily. W ciągu ostatnich
kilku lat dużo się zmieniło, jeśli chodzi
o infrastrukturę. Myślę, że dysponujemy
obecnie jednymi z najnowocześniejszych
obiektów w porównaniu z naszą konkurencją. Tylko w ubiegłym roku otworzyliśmy lub rozbudowaliśmy wiele nowoczesnych obiektów, wspomnę chociażby
Łódź, Wrocław, Lublin czy Nadarzyn,
gdzie jest centrum pojazdów używanych i nasze nowe centrum szkoleniowe. To zasługa naszych partnerów, ale
wspieramy ich w tym, w tym roku też
zamierzamy uruchomić dwa kolejne
nowe obiekty.
Stale poprawia się też jakość naszego serwisu. Mamy obecnie około 30 modułów
szkoleniowych i stale podnosimy kwalifikacje mechaników. Inwestujemy w ten
obszar naszej działalności. W naszych
badaniach zauważamy znaczną poprawę
satysfakcji klienta i postrzegania marki
i sieci serwisowej – poprawiliśmy się
o 10 punktów procentowych. Pytamy
naszych klientów, czy zarekomendowaliby dany serwis innym – na ocenę wpływa
jak wiadomo nie tylko jakość obsługi,
ale też cena części zamiennych. Takie
podejście pozwala właśnie oddzielić kwestie kosztowe od jakości obsługi.
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Czy Iveco Poland w zakresie poziomu
sprzedaży podąża za średnią rynkową,
czy działacie lepiej?
W segmencie lekkim nasza dynamika
podpisywanych umów jest teraz prawie
3 razy wyższa niż trend ogólnokrajowy,
zwiększamy nasze udziały. Z czego to
wynika? Mamy bardzo dobry produkt,
choć nie jesteśmy najtańszą marką, nawet powiedziałbym, że marką premium.
Iveco Daily jest produktem bardzo dobrze
przyjmowanym przez klientów, ten pojazd także się po prostu podoba, ale za
tym idzie też jego jakość. Daily jest także
dobrze spozycjonowanym produktem –
nie próbujemy walczyć z innymi, tańszymi modelami, działamy skutecznie
tam, gdzie mamy szansę powodzenia.
Dodatkowo promujemy ten samochód
atrakcyjnym finansowaniem Iveco Capital i co najważniejsze – mamy świetny
zespół, który wie, co robi.
Jakie argumenty ma Iveco, które przemawiają za zwiększeniem udziałów rynkowych?
Mamy już nowe Iveco Daily – są zmiany
dotyczące m.in. systemów telematycznych, odnowiona deska rozdzielcza, dalej
idziemy w stronę podniesienia komfortu
jazdy i wyciszenia wnętrza. No i oczywiście przystosowanie do Euro 6, czyli
nowe silniki z licznymi modyfikacjami –
wszytko po to, aby obniżyć słynne TCO
i zużycie paliwa. W związku z nowym
Iveco Daily pojawia się również nowa,
ciekawa oferta kontraktów serwisowych.
W przypadku samochodów lekkich chcemy na pewno promować pojazd dla biznesu – niezależnie od tego, jaką ktoś
prowadzi działalność. Dzięki różnorodności konfiguracji i możliwych zastosowań jest to samochód absolutnie dla
biznesu. Nasi klienci muszą się dostosowywać do wymagań swoich klientów
i my im taką możliwość dajemy. Przypomnę, iż jesteśmy jedynym producentem
oferującym samochód typowo dostawczy
o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,2 t.
Pracujemy cały czas nad tym, aby podnosić rentowność naszych klientów –
obniżać ich koszty, oferując im jednocześnie wysoki komfort pracy.
Iveco ma również pojazdy z gamy ciężkiej – co słychać w tym segmencie?
Ten rok jest także rokiem wprowadzania nowego Stralisa. Celem jest dalsze
obniżanie zużycia paliwa – wraz z nowym

Stralisem chcemy dać naszym klientom
spalanie niższe o 10%. Będzie to możliwe
głównie dzięki modyfikacjom wprowadzonym w silnikach, a właściwie w całym
układzie napędowym.
W gamie ciężkiej, oprócz bardzo dobrych
i ekonomicznych pojazdów, mamy program All Inclusive, czyli wszystko w jednej racie. Jest to oferta w postaci leasingu operacyjnego z gwarantowanym
odkupem – klient płaci tylko jedną ratę,
w której zawiera się koszt leasingu, kontrakt serwisowy, podatek drogowy oraz
ubezpieczenie. Zapewniamy również
gwarancję czasu naprawy oraz aktywny
moduł telematyczny. Wartością dodaną
– co chciałbym bardzo podkreślić – są
konsultacje paliwowe.

„Dla mnie bardzo ważne jest to,
aby organizacja, którą mam przywilej
zarządzać, cały czas patrzyła na swoją
pracę z punktu widzenia klienta.
Jeśli to się uda, będziemy zwiększać
sprzedaż, nawet gdy warunki rynkowe
będą mniej sprzyjające”.
Czy klientów Iveco trzeba namawiać na
kontrakty obsługowo-naprawcze?
Generalnie klienci chwalą sobie prostotę
rozwiązań, lubią mieć wszystkie usługi
z jednego źródła i mniej dokumentów do
obróbki, pod warunkiem, że te wszystkie
komponenty są rzeczywiście konkurencyjne i że rzeczywiście tkwi w tym jakaś
wartość dodana – coś lepszego niż to,
co dotychczas mają. Ostatecznie wybór
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tak kompleksowej usługi uzależniany
jest od indywidualnych potrzeb klienta.

Jakie ważne zadania stoją jeszcze przed
Iveco Polska w tym roku?
O ile nasi dealerzy radzą sobie bardzo
dobrze w segmencie detalicznym, o tyle
nie jestem zadowolony z naszej sprzedaży do dużych klientów flotowych –
zwłaszcza w segmencie ciężkim. Myślę,
że musimy jeszcze wykonać dużo pracy
związanej z tzw. self marketingiem, czyli
wciąż ze zmianą postrzegania naszej
marki. Niestety nadal krąży opinia, że
jeśli nawet Iveco ma dobry produkt, to już
sieć serwisowa niekoniecznie zasługuje
na uznanie. A to jest przecież nieprawda.
Taką „łatkę” mamy przypiętą od lat i musimy wciąż pracować, aby się jej pozbyć.
Ponosimy spore nakłady na to, by zrozumieć lepiej, jaka jest sytuacja faktyczna. Może nawet nie zrozumieć, bo
my dobrze wiemy, jaka jest sytuacja faktyczna i co się dzieje w naszej organizacji.
Wiemy na przykład, że bardzo spadła
awaryjność naszych samochodów – i to
we wszystkich segmentach: dostawczym
i ciężkim, widzę to także po kosztach
naszych napraw gwarancyjnych, które są
bardzo niskie.
Ważnym zadaniem jest zmiana świadomości klientów, którzy do tej pory nie jeździli jeszcze pojazdami Iveco. Mają swoich dostawców od lat i mamy świadomość,
że będziemy musieli wykonać sporo
pracy, by zaistnieć z naszymi produktami. Niemniej pracujemy nad tym, np.
zwiększając liczbę pojazdów demonstracyjnych.
Czy Daniel Wolszczak jako dyrektor zarządzający Iveco Polska ma swoją prywatną wizję firmy, nad którą sprawuje
opiekę?
Tak. Nadrzędna jest oczywiście realizacja celów, które są postawione, ale każda
firma i każdy dyrektor ma takie zadania.
Dla mnie bardzo ważne jest to, aby organizacja, którą mam przywilej zarządzać,
cały czas patrzyła na swoją pracę z punktu widzenia klienta. Jeśli to się uda, będziemy zwiększać sprzedaż, nawet gdy
warunki rynkowe będą mniej sprzyjające.
Taka jest prawda.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Iveco
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Marka środka

Renata Pawliszko

– nowe opony Semperit
Na początku czerwca uczestniczyliśmy w europejskiej prezentacji najnowszych
opon marki Semperit. Spotkanie zorganizowane w Wiedniu było też doskonałą
okazją do uczczenia 110. rocznicy powstania marki.

© R. Pawliszko

gumienie Semperit Runner – bo
tak nazywa się najnowsza seria
opon – zostało zaprojektowane
do zastosowania w samochodach użytkowych i autobusach. Nowe opony mogą
być wykorzystywane zarówno w transporcie regionalnym, jak i dalekobieżnym.
Najnowsza gama produktów zapewnia
użytkownikom m.in. dłuższy okres eksploatacji ich pojazdów, mniejsze zużycie
paliwa, a także bezpieczną jazdę na mokrych nawierzchniach.
„Seria Runner to przełom, który dla
marki Semperit rozpoczyna nowy rozdział w jej historii. Nasze opony znane
są z najnowocześniejszej technologii,
dzięki której Semperit od lat jest silną
marką i wciąż aktywnie utrzymuje swoją
mocną pozycję na rynku. Obecnie zaktualizowana i stale poszerzana oferta produktów pozwala nam na obsługę niemal
90% rynku, dzięki czemu zajmujemy wysoką pozycję, tuż obok wiodących marek”
– powiedział Constantin Batsch, kierownik działu wymiany opon ciężarowych
w regionie EMEA w grupie Continental
AG, do której należy również marka
Semperit.

Nowa gama
opon Semperit
w komplecie – Runner F2
na oś prowadzącą,
Runner D2 na oś napędową oraz Runner T2
na oś wleczoną

Opony Runner F2 na oś prowadzącą
w rozmiarze 315/80 R22,5 oraz Runner
D2 na oś napędową w tym samym rozmiarze zostały wprowadzone do oferty
w lecie ubiegłego roku. Zaprezentowana
po raz pierwszy w Wiedniu nowa opona
Runner T2 w rozmiarze 385/65 R22,5 na
oś naczepową stanowi uzupełnienie całej
gamy.
Wszystkie trzy na nowo opracowane
modele mają kompaktowy wzór bieżników ze zoptymalizowanymi rowkami,
specjalnie opracowaną mieszankę gumową oraz wzmocnioną konstrukcję karkasów, które pomagają w uzyskaniu długich przebiegów. Zarówno Semperit

Runner F2 na oś prowadzącą, jak i Semperit Runner T2 na oś naczepową wyróżnione zostały homologacją M+S. Natomiast Runner D2 ma dodatkowo symbol
3MPSF (trzech szczytów górskich i płatka
śniegu). Karkasy Semperit serii Runner
można oczywiście bieżnikować zarówno
w technologii na zimno, jak i na gorąco.
„Nasi klienci mogą polegać na oponach serii Runner. Niezawodne i wydajne, nawet podczas jazdy na mokrej
nawierzchni, zapewniają doskonałą przyczepność i optymalne właściwości hamowania” – podkreślił Pasko Segrt, odpowiadający za markę Semperit w grupie
Continental AG.
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385/65 R22,5
315/70 R22,5
295/80 R22,5
315/80 R22,5

315/70 R22,5
295/80 R22,5
315/80 R22,5

245/70 R17,5
215/75 R17,5
235/75 R17,5
445/45 R19,5*
245/70 R19,5

perit

385/55 R22,5

215/75 R17,5

205/65 R17,5

Opony Semperit są pozycjonowane przez ich producenta jako tzw.
marka środka. Firma zamierza w 2017 r. zwiększyć pokrycie rynku
do 87%. Będzie to możliwe dzięki 35 europejskim regionalnym centrom dystrybucji, w których opony Semperit będą mieć wysoki priorytet w zakresie dostępności. Obecnie również zapasy magazynowe
tych opon wzrosły o 60% w porównaniu z rokiem ubiegłym

285/70 R19,5

Sem

215/75 R17,5

8,5 R17,5
245/70 R17,5

Runner T2
na oś naczepową

©

8,5 R17,5
245/70 R17,5

Runner D2
na oś napędową

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

Runner F2
na oś kierowaną

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

Dostępne rozmiary opon Semperit Runner

385/55 R22,5
385/65 R22,5

*dostępne w 2017 r.

Runner F2 na oś prowadzącą

Runner D2 na oś napędową

Bieżnik najnowszej opony Semperit
na oś prowadzącą wykonano z większej
ilości materiału odpornego na ścieranie.
Jego kompaktowy wzór, nazywany przez
producenta Void Optimized Pattern, wpływa na wydłużenie czasu eksploatacji
opony i uzyskanie przez nią optymalnej
wydajności paliwowej.
Zewnętrzne rowki bieżnika opony
biegną prosto, co wpływa na poprawę
jego trwałości nawet w trudnych warunkach drogowych. Zastosowanie w nim
mieszanki gumowej, zoptymalizowanej
pod kątem jak najmniejszych oporów
toczenia, przekłada się na niższe zużycie
paliwa. Z kolei dzięki dodatkowym głębszym lamelom bieżnika, zapewniającym
lepsze odprowadzanie wody, opona Runner F2 umożliwia bezpieczne prowadzenie nawet w czasie jazdy po mokrej
nawierzchni.

Opona na oś napędową Semperit
Runner D2 została opracowana z myślą
o długim okresie eksploatacji i wysokiej
trwałości. Nowy wzór bieżnika zawiera
liczne lamele, które sięgając niemal
dwóch trzecich łącznej głębokości bieżnika, zapewniają większą stabilność bloków i znacznie ograniczają ich zużycie.
Pełnią też one rolę tzw. krawędzi chwytnych, co zapewnia oponie dobrą trakcję
w ciągu całego życia opony.
Tak samo jak w przypadku opony
Semperit Runner F2 w bieżniku opony
Runner D2 zastosowano wzór typu Void
Optimized Pattern. Rozwiązanie to skutecznie wydłuża okres eksploatacji opony.
Innym czynnikiem poprawiającym trwałość tej opony jest zastosowanie na nowo
opracowanej mieszanki gumowej, wpływającej na obniżenie zużycia paliwa.

110 LAT
MARKI
SEMPERIT

Karkasy modeli Runner F2 i D2 mają
stopki o wzmocnionej konstrukcji, co
zapewnia im większą nośność. Konstrukcja kordu w stopce ogranicza efekty
tzw. dźwigni na ścianach bocznych,
wydłużając trwałość opon.
Należy też wspomnieć, że opona
Semperit Runner D2 w rozmiarze 315/80
R22,5 została wyróżniona w konkursie
Red Dot Design Award. Opona nagrodzona w kategorii Projekt pokonała 17 tys.
prac, które zostały nadesłane na konkurs.
„Nagroda Red Dot Design Award,
przyznana przez grono światowych specjalistów, jest wyrazem uznania dla doskonałej konstrukcji opony Semperit
Runner D2. Nasi projektanci opracowali
ją, łącząc nowatorską technologię z klasycznym designem marki Semperit. Pomimo dużej konkurencji na rynku opon
do pojazdów użytkowych wciąż czerpiemy z bogatej tradycji i historii marki,
tworząc nowe, wysokiej jakości produkty.

Krawiec Johann Nepomuk Reithoffer
otrzymuje patent na produkcję wodoodpornego materiału i zakłada firmę,
która w późniejszym czasie zyska
nazwę Semperit

Uruchomienie
produkcji opon
do samochodów
osobowych

Semperit rozpoczyna
produkcję pneumatycznych opon ciężarowych

1824

1900

1927

1850

1906

Pierwsza fabryka produktów gumowych
w środkowej Europie
rozpoczęła produkcję
w Wimpassing w Austrii

Nadanie marce nazwy
Semperit (łac. semper it
– zawsze w ruchu). Firma
zyskuje nazwę Semperit
Gummiwerke GmbH
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Funkcjonalne lamele zapewniają przyczepność
na mokrej nawierzchni oraz optymalną
sztywność w celu równomiernego zużycia

Obwodowe żebro barkowe
odpowiada za stabilność jazdy
i bezpieczne prowadzenie
oraz niski poziom hałasu
Proste rowki barkowe – ich
asymetryczny profil zapewnia
maksymalną trwałość
© Semperit
Rowki barkowe 3D zapewniają dobrą
trakcję na różnych nawierzchniach
i w różnych warunkach pogodowych

Runner T2 na oś naczepową

Bloki bieżnika zaprojektowano
w celu uzyskania lepszej trakcji;
lamele odpowiadają za uzyskanie
dobrych osiągów na mokrej
nawierzchni, a przesunięte rzędy
bloków ograniczają poziom hałasu
Wąskie rowki centralne pomagają utrzymać dużą sztywność
elementów bieżnika, co przekłada się na dobre prowadzenie
i mniejsze zużycie paliwa

© Semperit
Centralne rowki zaprojektowane
z wykorzystaniem technologii 3D
w celu lepszego odprowadzania kamieni i zwiększenia trwałości opony

Wzór obwodowego żebra
barkowego zapewnia stabilność
jazdy i bezpieczne prowadzenie
oraz niską emisję hałasu

Proste rowki barkowe
z asymetrycznym profilem
dla maksymalnej trwałości
i wytrzymałości

Jesteśmy dumni, że nasza determinacja
i praca zostały nagrodzone w tak znanym
i cenionym konkursie” – powiedział Daniel Gainza, dyrektor ds. marketingu
opon do pojazdów ciężarowych regionu
EMEA w grupie Continental.
Nagrodzona opona zdobyła uznanie
jury swoją funkcjonalnością, ergonomią
i nowoczesnym wyglądem. Runner D2
dzięki udoskonalonej budowie bieżnika
umożliwia duże przebiegi oraz niższe
zużycie paliwa.

Gama opon Semperit została uzupełniona o oponę Runner T2 385/65 R22,5
na oś naczepową. Produkt ten został po
raz pierwszy zaprezentowany szerszej
publiczności na targach pojazdów użytkowych Commercial Vehicle Show 2016
w Birmingham, w kwietniu br.
Dzięki wykorzystaniu ulepszonej mieszanki gumowej oraz nowej rzeźby bieżnika opona pozwala na osiąganie długich
przebiegów i gwarantuje większą odporność na przecięcia. Opona Runner
T2 została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii 3D – dzięki niej
w centralnych rowkach bieżnika nie zakleszczają się kamienie, a jeśli dojdzie
do zatrzymania jakiegoś, to jest on
szybko ewakuowany z bieżnika. Opona
ta ma również o 7% szerszy bieżnik, co
przekłada się na wydłużone przebiegi.
Z 290 mm w przypadku opony M223
szerokość bieżnika w nowej oponie
zwiększono do 310 mm.

© Semperit

Semperit to drugi
na świecie producent, który wytwarza radialne opony
ciężarowe

Direction Grip – pierwsza
opona zimowa z bieżnikiem kierunkowym do jazdy
z wysokimi prędkościami
(HR – M+S)

Produkcja pierwszych
ciężarowych opon
do jazdy w warunkach
zimowych, gama Snow

110. urodziny marki
Semperit, wprowadzenie nowej gamy
opon Runner

1962

1988

2002

2016

1936

1985

1990

2008

Goliath – pierwsza
zimowa opona wyprodukowana przez
Semperit

Continental AG
przejmuje większość
udziałów (75%) firmy
Semperit Reifen AG

Dalsza integracja
z firmą Continental

Wprowadzenie na
rynek opon ciężarowych serii Euro
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Opony Dunlop
obniżają koszty

Renata Pawliszko

O rynku słów kilka
Rynek opon ciężarowych w Polsce
i Europie rozwija się bardzo dynamicznie. W krajach należących do Unii Europejskiej sprzedano w ciągu pierwszych
czterech miesięcy 2016 r. ponad 2 mln
800 tys. opon, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza wzrost o 2,5%. W Polsce w tym samym
okresie sprzedało się prawie 230 tys.
opon, co przekłada się na wzrost w wysokości 7,5%. Jak wyjaśniają eksperci,
wyniki te nie są jeszcze porównywalne

© Du

pony Dunlop SP346 na oś sterującą, SP446 na oś napędową oraz
SP246 na oś wleczoną miały swoją
europejską premierę prasową w Luksemburgu. Relację z tego wydarzenia oraz
szczegółowy opis najnowszych produktów Dunlop zaprezentowaliśmy naszym
Czytelnikom w poprzednim numerze
„Samochodów Specjalnych”. W tym wydaniu uzupełniamy informacje o dane
dotyczące sprzedaży opon oraz rzeczywistych wyników eksploatacji opon poprzedniej generacji.

nlop

19 maja w Warszawie firma Goodyear Dunlop Tires Polska zaprezentowała
przedstawicielom polskich mediów najnowszą gamę ciężarowych opon marki Dunlop,
oprócz tego przedstawiono wyniki eksploatacji opon poprzedniej generacji.

Nowa seria opon Dunlop ma pozwolić klientom obniżyć ich koszty eksploatacyjne oraz
pomóc mierzyć się z wyzwaniami współczesnego transportu. Na zdjęciu (od lewej):
Dunlop SP346, SP444 oraz SP246 dostępna od 2017 r.

z danymi rynkowymi sprzed 2008 r. Niemniej jednak wskazują one na umacnianie się gospodarki (zarówno europejskiej, jak i polskiej) oraz rynku opon
ciężarowych.
Potwierdzać to mają szacunkowe
dane dotyczące wyników sprzedaży opon
za 2016 r. Według prognoz rok bieżący
ma się zakończyć w Europie sprzedażą
opon w wysokości prawie 10 mln szt.
(2% więcej niż w 2015 r. ). W Polsce natomiast sprzedać ma się 713 tys. opon
(4,5% więcej r/r). Pamiętajmy, że są to
dane prognozowane i mogą się zmienić.
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O czym warto jeszcze wspomnieć?
Polski rynek opon w ciągu ostatnich lat
przechodził różne przeobrażenia. Jeszcze kilka lat temu rynek opon premium
wynosił 30–40%. Obecnie szacuje się, że
odsetek ten wynosi już 50%. I choć w Europie wartość ta jest jeszcze wyższa, to
tendencja rosnąca w Polsce jest widoczna.

Fakty nie podlegają dyskusji
Jak sprawdzają się w codziennej eksploatacji opony Dunlop? W celu odpowiedzi na to pytanie przedstawiciele

| BIZNES |
usługi road assistance w innych krajach,
mają zapewniony stały dostęp do informacji w ich własnym języku i możliwość
przeprowadzenia wszystkich niezbędnych
prac, wystawienia faktur czy aktualizacji
systemu. Z kolei klienci FOS mają bezpośredni dostęp do umów, dealerów opon
(TruckForce), usług bieżnikowania oraz
pomocy drogowej Serviceline 24h.
Z doświadczenia OTP wynika, że
wpływ na długie przebiegi i trwałość
ogumienia zapewniają przede wszystkim: utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia (prawidłowa obsługa codzienna,
czyli wizualna ocena dokonywana przez
kierowcę pojazdu), regularna inspekcja
opon (pomiary i kontrola przeprowadzana
przez autoryzowane punkty serwisowe
firmy Goodyear Dunlop Tires Polska zaprosili na spotkanie z dziennikarzami
pracowników firmy OTP, która w swoich
samochodach stosuje opony Dunlop. Zaproszeni goście opowiedzieli o swoich
doświadczeniach eksploatacyjnych oraz
oszczędnościach, jakie udało im się wygenerować dzięki sprawnemu zarządzaniu oponami.
Spółka OTP SA (wcześniej Orlen
Transport SA) jest jedną z największych
w Polsce firm specjalizujących się w przewozie towarów niebezpiecznych. Powstała
w marcu tego roku, po tym jak właścicielem 100% akcji spółki Orlen Transport stała się Grupa Trans Polonia SA.
Sprzedaż akcji OTP inwestorowi branżowemu specjalizującemu się w różnych
gałęziach transportu umożliwi spółce
rozwój usług transportowych oraz dostęp
do szerszego rynku odbiorców. Po zmianach kluczowym klientem firmy nadal
pozostaje PKN Orlen oraz inne podmioty
z Grupy Orlen, a także wiele średnich
i małych przedsiębiorstw z branży petrochemicznej.
OTP zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych klasy II i III ADR
w Polsce, w szczególności paliw płynnych, gazu oraz paliwa lotniczego. Flota
firmy to 230 nowoczesnych pojazdów,
obsługiwana przez prawie 500 wyszkolonych kierowców. W 2015 r. średniomiesięczny łączny przebieg pojazdów
wyniósł 2 mln 800 tys. km. Spółka działa
również w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością.
Firma eksploatuje w swoich samochodach opony Dunlop od 8 lat. Na spotkaniu przedstawiciele firmy OTP zaprezen-

towali statystyki dotyczące eksploatacji
wszystkich opon w pojazdach, a także ich
średnie przebiegi na poszczególnych
osiach. Warto podkreślić, że dane te są
rzeczywiste – powstały na podstawie informacji zgromadzonych w systemie
FleetOnlineSolution (FOS), którego używa
firma OTP. Dzięki niemu możliwe jest
monitorowanie każdej opony, początku
i końca jej „życia”. Oprócz oczywistego
gromadzenia danych usługa FOS służy
do planowania i nadzorowania działań zakupowo-serwisowych związanych z oponą.
Platforma FOS działa w internecie, dzięki
czemu dostawcy usług Goodyear TruckForce, czy to prowadzący regularne
warsztaty flot, czy też dostarczający

opon Dunlop) oraz właściwa reakcja na
ich zużycie (zamiana na osiach, obracanie opon na felgach).
Zatem cała tajemnica sukcesu tkwi
w produktach wysokiej jakości oraz codziennej właściwej eksploatacji posiadanych opon. Potwierdzają to przedstawiciele firmy OTP, którzy dzięki takim
działaniom ograniczyli wydatki na opony.
Zgodnie z ich przelicznikiem – grosze na
kilometr (to stosowany w OTP wyznacznik efektywności ) – w ciągu 3 ostatnich
lat dzięki wprowadzeniu kontroli opon
byli w stanie zaoszczędzić 2,5 gr/km.
Pierwotny koszt 6,5 gr/km udało się im
zredukować do 4 gr/km. Jak widać,
chcieć to móc.
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Jubileusz 20-lecia Solarisa
Piotr Muskała

W dniach 23–25 maja br. odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy powstania firmy
Solaris Bus & Coach. Marka Solaris narodziła się jako urzeczywistnienie wizji
odważnego inżyniera Krzysztofa Olszewskiego i w ciągu zaledwie 20 lat stała się
jednym z ważniejszych graczy na europejskim rynku autobusów miejskich.

nie Solaris to niemal 3000 pracowników,
4 zakłady produkcyjne, przedstawicielstwa handlowe w 30 krajach i 14 000
wyprodukowanych pojazdów, które jeżdżą
po ulicach ponad 600 miast na 4 kontynentach. Pierwszy autobus miejski opuścił bramy fabryki w Bolechowie 22 marca

1996 r. Był to Neoplan, bowiem firma
Krzysztofa i Solange Olszewskich stawiała pierwsze kroki jako Neoplan Polska.
Symbolem firmy stał się zielony
jamnik, symbolizujący niską podłogę,
przyjazną osobom starszym, niepełnosprawnym i matkom z małymi dziećmi.
© Solaris Bus & Coach

czasie uroczystości dziennikarze branżowi z całej Europy mieli okazję odbyć jazdy
testowe autobusami Solarisa zarówno
w warunkach miejskich na ulicach Poznania, jak i na torze testowym Sobiesław
Zasada Centrum w Bednarach. Interesującą atrakcją była możliwość poprowadzenia pierwszego wyprodukowanego Solarisa Urbino. Firma odkupiła go
od dotychczasowego właściciela. Partnerem wydarzenia była firma Voith, od
wielu lat współpracująca z Solarisem
w zakresie dostaw komponentów, głównie przekładni automatycznych.

Z kart historii…
Inżynier Krzysztof Olszewski od roku
1994 prowadził w Polsce biuro sprzedaży
autobusów Neoplan. Jako pierwszy wprowadził na nasz rynek nowe autobusy
niskopodłogowe. W 1996 r. firmę tworzyło zaledwie 36 osób, a w Bolechowie
wyprodukowano 56 autobusów. Obec-
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Krzysztof Olszewski,
założyciel firmy
Solaris Bus & Coach,
odpowiada na pytania dziennikarzy po
światowej premierze
Solarisa Urbino
w 1999 r.
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W 1999 r. Krzysztof Olszewski zaprezentował zupełnie nowy, nowoczesny,
niskopodłogowy autobus całkowicie
własnej konstrukcji. Pojazd, oprócz dużej
funkcjonalności i nowoczesnych rozwiązań, cechował się konstrukcją odporną
na trudne warunki eksploatacji na dziurawych polskich ulicach. Jego rama została w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Ten autobus to oczywiście
pierwszy Solaris Urbino.
Charakterystycznym wyróżnikiem
Solarisa stała się obniżona prawa część
przedniej szyby, zwiększająca widoczność z miejsca kierowcy i poprawiająca
W czasie
spotkania z okazji
jubileuszu można
było przetestować
Solarisy w ruchu
miejskim

Ciekawą nowością są
antybakteryjne siedzenia
i uchwyty

Sympatyczne
wnętrze nowego Urbino
Electric

dzięki temu bezpieczeństwo w trudnym
ruchu miejskim, szczególnie przy podjeżdżaniu do przystanku. Do 2001 r.
halę produkcyjną w Bolechowie opuściło
niemal 700 autobusów. Zamówienia na
nowe Solarisy spływały z całej Polski.
Pojawiły się również pierwsze zamówienia od zagranicznych klientów. Rok
po premierze Solaris wyjechał do miast

Czech i Słowacji, a następnie zadebiutował w Niemczech. Kamieniem milowym, otwierającym Solarisowi drzwi do
niezwykle wymagającego rynku niemieckiego, był kontrakt na 260 autobusów dla BVG Berlin.
W nowe tysiąclecie firma wkroczyła
już jako całkowicie niezależne przedsiębiorstwo rodzinne. Rozwój Solarisa

przebiegał bardzo dynamicznie. Pod koniec 2005 r. ponad 1000 „zielonych jamników” jeździło po ulicach miast w 17
państwach Europy. W kolejnych latach
Solange i Krzysztof Olszewscy systematycznie powiększali niskopodłogową
rodzinę Urbino, wzbogacając portfolio nie
tylko o rozmaitej długości pojazdy, ale
i o coraz bardziej innowacyjne pozycje.
W tym okresie Solaris postawił też pierwszy krok na ścieżce elektromobilności,
prezentując niskopodłogowy i bezemisyjny trolejbus Trollino, wprowadził do
produkcji także nowy, ekologiczny rodzaj
napędu – autobus z silnikiem zasilanym
gazem ziemnym CNG. W 2006 r. Solaris zaprezentował swój pierwszy autobus
hybrydowy – Urbino Hybrid. Krzysztof
Olszewski powiedział wówczas „Diesel
umarł. Niech żyje elektryczność”, wyprzedzając swoją wizją rzeczywistość europejską o co najmniej 10 lat. W 2009 r.
Solaris zaprezentował swój pierwszy tramwaj – Tramino. W 2014 r. pojawiła się
zupełnie nowa generacja modelu Urbino.
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„Samochody Specjalne”: W którym miejscu swojej historii znajduje się Solaris
po 20 latach obecności na rynku?
Dariusz Michalak, wiceprezes zarządu
Solaris Bus & Coach: Chcemy przez co
najmniej kolejne 20 lat nadal się rozwijać, podtrzymywać rosnący trend sprzedaży, a przede wszystkim dbać o jakość
naszych produktów i dostarczać najwyższej jakości usługi serwisowe. Przed
Solarisem stoi wiele wyzwań. Cały czas
rozwijamy naszą ofertę o nowe modele
autobusów. W najbliższym czasie planujemy autobus CNG o długości 12 m, hybrydę szeregową BAE, trolejbus z nadwoziem nowego Urbino, a także autobus
10,5 m w nowej odsłonie i 18-metrowy
gazowiec. Stale rozwijamy autobusy elektryczne. Uczestniczymy w przedsię wzięciu mającym na celu przygotowanie
wspólnego dla różnych producentów autobusów w Europie systemu ładowania.
Kiedy możemy się spodziewać gotowego
rozwiązania w tym zakresie?
Rozmowy z naszymi partnerami trwają,
telekonferencje i ustalenia odbywają się
średnio raz – dwa razy w tygodniu. Chodzi o znalezienie rozwiązania, które
będzie uniwersalne i odpowiednie dla
wszystkich producentów i użytkowników. Pod uwagę musimy wziąć cały szereg czynników. Na rynku występują
różne systemy ładowania, poszczególne
autobusy mają różne wysokości. Jesteśmy już blisko kompromisu, choć rozmowy wciąż trwają. Spodziewam się, że
gotową propozycję będziemy mogli przedstawić już w ciągu kilku najbliższych
miesięcy. Będzie ona miała postać rekomendacji do UITP i VDV. Przede wszystkim chcieliśmy korzystać z rozwiązań
gotowych, sprawdzonych, tak aby uniknąć problemów związanych z wdrożeniem całkowicie nowej technologii.
Przy ładowaniu przewodowym, znanym
z samochodów osobowych, występuje
ograniczenie mocy (maksymalnie do 40–
80 kW). Zaproponowaliśmy rozwiązanie
pantografowe, opracowane przez nas
wspólnie z firmą Eko-Energetyka. Standaryzacja idzie w tę stronę, żeby stacje
ładowania były uniwersalne. Punktem
odniesienia jest przednia oś autobusu,
a pantograf umieszczony jest w tylnej
części dachu. Docelowo rozwiązanie ma

Dariusz Michalak

,
wiceprezes zarządu
Solaris Bus & Coach

działać w taki sposób, że z punktu widzenia kierowcy ładowanie będzie identyczne, niezależnie od marki pojazdu.

Za Wami są już pierwsze doświadczenia
z eksploatacji autobusów elektrycznych
w ruchu…
Autobusy elektryczne mamy w naszej
ofercie od 2011 r. Od tego czasu dostarczyliśmy autobusy bateryjne do kilkunastu miast w liczbie ponad 500 sztuk.
Flota tych pojazdów w Europie rośnie
bardzo dynamicznie z każdym rokiem.
Autobusy elektryczne były testowane
m.in. w miastach o górzystym charakterze, np. w Zakopanem. Zużycie energii okazało się nadspodziewanie małe
ze względu na wysoką skuteczność jej
odzysku. Udało nam się uzyskać nawet
zużycie energii niższe niż na płaskim
terenie. Cały czas pracujemy nad rozwojem zasięgu pojazdów elektrycznych.
Można wykorzystać np. ładowanie autobusów elektrycznych z sieci tramwajowej, jednak niesie to za sobą pewne
problemy natury zarówno technicznej,
jak i prawnej. Chodzi o zapewnienie dodatkowej energii w sieci tramwajowej
oraz kwestie własności sieci. W niektórych miastach (np. w Warszawie) za
przewozy autobusowe i tramwajowe odpowiadają inne firmy, powstaje więc
problem rozliczenia wykorzystanej energii. Zakłady tramwajowe nie mają niestety prawa sprzedawać energii.
Czy obok autobusów elektrycznych Solaris rozwija także inne rozwiązania, takie jak np. hybryda?
Hybrydy mamy w ofercie od lat. Na dziś
nie mamy wciąż jasnej odpowiedzi, która
z technologii będzie dominowała w przy-
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szłości. Różne aplikacje w pewien sposób wymuszają różne rozwiązania. Autobus czysto elektryczny wydaje się idealnym rozwiązaniem do centrów miast.
Z kolei wykorzystanie hybrydy znacznie
zwiększa zasięg.
Pozostawiamy w ofercie również silniki
Diesla. Są rynki, które preferują konkretne rozwiązania, a my jesteśmy na
tyle elastyczni, że oferujemy klientowi
produkt w pełni odpowiadający jego
oczekiwaniom i potrzebom. W Niemczech np. jest tendencja do bezpośredniego przejścia od diesla do autobusów
elektrycznych.
Nie należy również zapominać o rozwoju ogniw paliwowych. Tu też chodzi
o zwiększenie zasięgu pojazdu bez rozbudowy infrastruktury. Wodór może być
produkowany metodą elektrolizy z wykorzystaniem nadmiaru energii elektrycznej z elektrowni (np. wiatrowych)
powstającego podczas okresów mniejszego zapotrzebowania, np. w nocy.
Obecnie w Europie jeździ około 60 autobusów z ogniwami paliwowymi.

Jakie są największe zagrożenia dla Solarisa jako stosunkowo młodej, ale niezwykle prężnie rozwijającej się marki?
Przed nami są oczywiście zagrożenia,
pośród których ważną rolę pełnią producenci chińscy. Konkurencja z wytwórcami dalekowschodnimi jest jednak problemem nie tylko naszym, ale
całej Europy. Producenci europejscy
z pewnością zwyciężą, jeśli będzie to konkurencja na zasadach zdrowego rynku.
Jednak na razie wytwórcy z Chin mają
duże wsparcie finansowe ze strony swoich władz, a z czymś takim jest czasem
bardzo trudno walczyć.
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Solaris dzisiaj
Produkcja Solarisa odbywa się w 4 zakładach, w których pracuje około 2500
osób. W dwóch, znajdujących się w Środzie Wielkopolskiej, powstają konstrukcje stalowe dla autobusów i tramwajów.
Kolejne 2 zakłady odpowiedzialne są
za montaż końcowy autobusów (Bolechowo) i tramwajów (Poznań). Firma ma
nowoczesne biuro konstrukcyjne, a także
specjalną, wspomaganą komputerowo,
pracownię, w której klienci wspólnie
z inżynierami Solarisa mogą w interaktywny sposób zaprojektować kolorystykę
pojazdu, układ foteli i uchwytów we
wnętrzu oraz cały szereg innych detali,
decydujących o indywidualnym charakterze pojazdu, dopasowanym do potrzeb
konkretnego miasta.
Solaris bierze też czynny udział
w kształceniu młodzieży (prowadzi m.in.
klasy patronackie, żłobek dla dzieci pracowników, współpracuje także z polskimi uczelniami, zapewniając nie tylko
miejsca pracy dla absolwentów, ale możliwość odbycia praktyk). Sam również korzysta z wiedzy tworzonej przez krajowych naukowców. Producent prowadzi
własną Fundację Zielony Jamnik dla
najmłodszych dzieci pracowników. Nie
zapomina także o kierowcach autobusów, dla których przeprowadza szkolenia z techniki bezpiecznej jazdy.

Rozbudowa
fabryki objęła również część biurowo-administracyjną – konstruktorzy
Solarisa mają teraz lepsze
warunki do tworzenia
innowacyjnych pojazdów

Jedną z atrakcji obchodów
było zwiedzanie linii produkcyjnej autobusów

Wizja wciąż żywa
Krzysztof Olszewski zaraził ambicją,
pasją i konsekwencją pokolenie młodych inżynierów wizjonerów, których
zatrudnił w firmie. Pod okiem doświadczonego Dariusza Michalaka współtworzą oni najnowsze trendy we współczesnym świecie autobusów miejskich.
Solaris należy do europejskich pionierów
w dziedzinie autobusów elektrycznych.
Już w 2011 r. z fabryki w Bolechowie wyjechał pierwszy polski całkowicie elektryczny autobus, czym przedsiębiorstwo
śmiało rzuciło wyzwanie innym producentom. Dziennikarze europejscy pisali

wówczas, że nikt inny na Starym Kontynencie nie mógł się równać z Solarisem pod względem innowacyjności
i tempa rozwoju portfolio.
W czasach największego kryzysu finansowego na początku XXI w. Solaris
przekroczył liczbę 1000 dostarczonych
pojazdów w jednym roku. Obecnie, zdaniem właścicieli i zarządu, najważniejsze
cele firmy to jakość oferowanych pojazdów i wkład w zrównoważony rozwój
transportu publicznego.

Siła entuzjazmu
W ciągu dwóch dekad Solaris osiągnął niemal niemożliwe. Firma wyrosła od
zera do poziomu gracza, z którym muszą
liczyć się najważniejsi producenci na
rynku. Stał się symbolem polskiego sukcesu, rodzynkiem pośród morza podupadającego polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Wielu zastanawia się,
czym zwyciężył. Odpowiedź nie jest prosta, ale wydaje się, że do najważniejszych
czynników sukcesu należy zapisać właśnie siłę entuzjazmu Krzysztofa Olszewskiego, który bazując na swojej wiedzy,
zbudował dobrej jakości autobus, wyposażył go w najnowocześniejsze rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo
i komfort, zadbał o środowisko naturalne,
pomyślał o wygodzie pracy kierowców
i mechaników, a jednocześnie zaoferował
klientom elastyczność nieosiągalną przez
duże koncerny. I po prostu uwierzył, że
może wnieść do europejskich miast
swoją cegiełkę do wznoszonego przez
nie gmachu wysokiej jakości życia.

Zdjęcia: © P. Muskała
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Przyszłość mobilności
Wszyscy jesteśmy świadkami ewolucji transportu i zjawiska mobilności,
która zachodzi w obrębie szeroko pojętego globalnego sektora
motoryzacyjnego. Innowacyjne technologie zmieniają sposób, w jaki
firmy projektują i produkują samochody.

edług ekspertów firmy doradczej Deloitte, autorów raportu „The Future of mobility”, branża motoryzacyjna stoi u progu
poważnej transformacji, która może doprowadzić do powstania całkiem nowego
ekosystemu mobilności osobistej (przez
ekosystem rozumiemy tu grupę podmiotów, które łącząc swoje umiejętności,
mogą znaleźć rozwiązanie konkretnego
problemu nurtującego ludzi).
Czynniki, które wpływają na tę zmianę,
to m.in.:
• rozwój technologii napędowych – pojazdy elektryczne oraz napędzane
ogniwami paliwowymi są bardziej
wydajne energetycznie i cechuje je
niższy poziom emisji spalin,
• lekkie materiały – zastosowanie mocniejszych i lżejszych materiałów wpływa na obniżenie masy pojazdów bez
uszczerbku dla ich bezpieczeństwa,
• dynamiczny rozwój pojazdów połączonych z internetem – nowe samochody wyposażane są w systemy komunikacji pojazd–infrastruktura (V2I)
i pojazd–pojazd (V2V), a także inne
systemy komunikacyjne,
• zmiany preferencji w zakresie mobilności – młodsze pokolenia wybie-

Cztery możliwe scenariusze przyszłej mobilności. To, w jakim stopniu samochody
autonomiczne staną się wszechobecne, zależy od wielu czynników, m.in. od technologii, regulacji prawnych, stopnia akceptacji społecznej. Z kolei to, czy samochód stanie
się własnością prywatną, czy współwłasnością, zależy od indywidualnych preferencji
i czynników ekonomicznych

rają model mobilności oparty na opłatach za rzeczywiste wykorzystanie
pojazdu zamiast posiadania samochodu na własność. Prawie 50% tej
grupy konsumentów (pokolenie Y)
wykorzystuje aplikacje w telefonie
do zamawiania transportu i planuje
to tak, by móc wykonywać jednocześnie kilka czynności na raz,
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• pojazdy autonomiczne – coraz więcej
producentów samochodów prezentuje swoje rozwiązania w zakresie
jazdy autonomicznej, która z czasem
będzie się upowszechniać.
Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, wielu branżowych ekspertów zastanawia się nad kierunkiem, w jakim
zmierza szeroko pojęty przemysł moto-

Scenariusz 1: Stopniowa zmiana

Scenariusz 3: Bezzałogowa rewolucja

Według tego scenariusza własność prywatna pozostanie normą, a konsumenci
nadal będą cenić sobie prywatność, elastyczność, bezpieczeństwo i wygodę
utożsamianą z posiadaniem samochodu na własność. Co ważne, choć wizja
ta zakłada wykorzystanie technologii wspomagających prowadzenie pojazdów,
nie wróży ona szybkiej dostępności samochodów kierowanych przez komputery. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,97 dolara.

Trzecia wizja przyszłości przewiduje, że technologie związane z samokierującymi się samochodami będą realne, bezpieczne, wygodne i oszczędne, jednak nadal powszechne będzie posiadanie samochodu na własność. Do urzeczywistnienia tego scenariusza przyczyni się współpraca pomiędzy naukowcami,
organami regulacyjnymi i biznesem. Większość kierowców nadal będzie zwolennikami posiadania samochodu na własność, a pojedynczy użytkownicy wybiorą samochód niewymagający kierowcy ze względu na jego potencjalne zalety. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,46 dolara, czyli
spadnie o ponad 50% w porównaniu z wersją bazową.

Scenariusz 2: Wspólne korzystanie
z samochodów
Wizja ta zakłada stały rozwój zjawiska wspólnego dostępu do samochodów.
Zgodnie z nią efekt skali i zaostrzająca się konkurencja przyczynią się do rozwoju usług polegających na możliwości wspólnego korzystania z samochodów na nowych obszarach i w bardziej wyspecjalizowanych segmentach klienta. Scenariusz ten opiera się na założeniu, że pasażerowie będą
cenili sobie przede wszystkim możliwość wygodnego przemieszczania się
z jednego miejsca do drugiego, dzieląc się samochodami z innymi podróżnymi. Dzięki temu ominą ich problemy związane z czynnym uczestnictwem
w ruchu drogowym i poszukiwaniem miejsc do parkowania. Koszt przejechanej mili w tym scenariuszu wynosi 0,63 dolara, czyli jest niższy o 1/3
w stosunku do wersji bazowej.

ryzacyjny. Czy będzie on stopniowo ewoluował w stronę jednego, konkretnego
ekosystemu mobilności, czy może zdarzy
się coś, co zburzy dotychczasowy porządek, określając zupełnie nową drogę
w rozwoju motoryzacji? I chociaż oczywiście nie wiemy, jaką finalną formę
przyjmą te zmiany, jedno jest pewne –
ich dynamika może zmienić obecną
strukturę całej branży, panujące w niej

Scenariusz 4: Nowa era dostępu do niezależności
Czwarty scenariusz przewiduje przyszłość, w której nastąpi zbieżność trendów
autonomicznego i wspólnego korzystania z samochodów. Według tego scenariusza firmy zajmujące się zarządzaniem usługami w dziedzinie poruszania
się będą oferowały szeroki wachlarz takich usług, aby spełniać oczekiwania
jak najszerszej grupy klientów w zależności od zasobności ich portfela. Za koordynowanie podróży klienta z jednego miejsca do drugiego odpowiedzialne
będą zaawansowane technologie łączności. Intuicyjne interfejsy pozwolą użytkownikom w ciągu kilku minut zamówić samochód w dowolne miejsce i dojechać z punktu A do B szybko, bezpiecznie i niedrogo. Koszt przejechanej mili
w tym scenariuszu wynosi 0,31 dolara, co oznacza spadek o 2/3 w stosunku
do bazowej koncepcji.

modele biznesowe, dynamikę konkurencyjności, sposoby tworzenia wartości
oraz ofertę firm.
Eksperci Deloitte skłaniają się ku
teorii, że zmiany w podejściu do mobilnego przemieszczania się i poruszania
będą przebiegać w sposób łagodny i systematyczny. Zachodzące zmiany dziać się
też będą w sposób nieregularny ze względu np. na dany obszar geograficzny.

Dwie rozbieżne wizje
Ze względu na dwie rozbieżne wizje
dotyczące przyszłości technologii przemieszczania się – stanowiska tzw. przedstawicieli branży i burzycieli – różnią
się podejściem w postrzeganiu dalszej
drogi rozwoju mobilności.
Według przedstawicieli branży rozwój następować będzie stopniowo, ewo-
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luując w kierunku modelu bazującego na
obecnym stanie rzeczy. Poza tym kluczowi
gracze oraz ogólna struktura obecnych
ekosystemów mogą pozostać nienaruszone, a zmiany zachodzić będą w sposób liniowy, uporządkowany. Podejście
prezentowane przez tę grupę polega na
utrzymaniu obecnego modelu i jednoczesnym testowaniu niewielkich zmian.
Z kolei burzyciele uznają, że nadchodzi całkiem nowa era w pełni autonomicznych samochodów dostępnych na żądanie.
Szacują oni również, że niedługo branża
osiągnie punkt krytyczny, po którego przekroczeniu tempo zmian będzie nie do zatrzymania. Wyzwalaczami zmian mają być
nowi na tym rynku gracze, jak Google,
Uber i Apple. Grupa wyznawców tego
poglądu, w przeciwieństwie do interesariuszy obecnego sytemu, nie ma żadnych udziałów, które chciałaby bronić.

Cztery różne scenariusze
Uwzględniając tak dużą różnorodność czynników kształtujących naszą
rzeczywistość, eksperci Deloitte prezentują cztery różne scenariusze dotyczące
przyszłej mobilności, które wyłaniają się
z przecięcia dwóch najważniejszych trendów, czyli: sprawowania kontroli nad pojazdem (kierowca czy system autonomiczny) oraz własność pojazdu (własność
prywatna czy wspólna). A są to: Stop-

Możliwe scenariusze zmian. Według ekspertów
Deloitte przejście z obecnego stanu rozwoju
systemów przemieszczania się będzie następowało szybciej w kierunku wspólnego korzystania
z samochodów – to z kolei będzie katalizatorem
wzrostu stopnia wykorzystania samochodów
sterowanych komputerem

Podsumowanie kosztów przejechanej mili dla każdego z czterech scenariuszy

niowa zmiana, Wspólne korzystanie z samochodów, Bezzałogowa rewolucja oraz
Nowa era dostępu do niezależności.
Oprócz różnych wizji przyszłości autorzy raportu przeanalizowali również
średni koszt przejechania jednej mili
(wyliczenia dokonane na podstawie średnich kosztów ponoszonych przez kierowców w USA) w każdym z czterech wariantów przewidywanej rzeczywistości.
Wyniki pokazały, że w scenariuszach 2,
3 i 4 konsumenci mogą odnieść korzyści
wynikające z niższych kosztów podróży
w przeliczeniu na milę.

„Jak widać, różnica w kosztach między najbardziej zachowawczym a rewolucyjnym scenariuszem jest ponadtrzykrotna. W USA wyliczono, że pojawienie
się w szerszej skali pojazdów autonomicznych spowodowałoby spadek emisji
spalin o 40–90%, ofiar wypadków śmier-
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telnych o 32 tys. rocznie, a w zamian zyskano by 100 mld godzin do produktywnego wykorzystania” – wyjaśnia Tomasz
Pałka, starszy menedżer w Grupie Motoryzacyjnej Deloitte.
Mimo oczywistych korzyści nie należy
zapominać o czynnikach spowalniających
proces wykorzystania w motoryzacji nowoczesnych technologii. Należą do nich,
m.in. przepisy prawne, które mogą blokować upowszechnianie samochodów
autonomicznych, ale też postawy społeczne. Pozbawienie ludzi kontroli nad
samochodem, a także zachęcenie ich do
współużytkowania aut z innymi, wzbudzi zapewne spore zastrzeżenia w wielu
grupach społecznych.
Nie bez znaczenia jest także podejście szeroko pojętej branży motoryzacyjnej. „Konkurencja w nowym modelu
podejścia do motoryzacji i przemieszczania się będzie na pewno zacięta. Jednak mimo nieufności między obecnymi
przedstawicielami sektora motoryzacyjnego a jego nowymi uczestnikami, rozbieżnych poglądów i perspektyw, zapewne
będą oni musieli wspólnie stworzyć nowy
ekosystem w znacznej mierze oparty na
współzależności, wzajemności i symbiozie. Ostatecznie to sam rynek, który
nieubłaganie wymusza wyższą wydajność za niższy koszt, zadecyduje o tym,
kto wygra, a kto przegra” – podsumowuje Marek Turczyński, partner w Deloitte, Lider Grupy Motoryzacyjnej.

Opracowała Renata Pawliszko
Rysunki: © Deloitte University Press
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Nowe oleje
silnikowe Urania

Piotr Ignaciuk

W maju bieżącego roku zostaliśmy zaproszeni na światową premierę
nowej gamy olejów silnikowych Urania ViscGuard spółki Petronas
Lubricants International.

remiera nowej gamy olejów miała
miejsce w Leicestershire w Wielkiej Brytanii. Prezentowane oleje
będą rozprowadzane na całym świecie
i są przeznaczone do wysokoobciążonych
silników samochodów ciężarowych.

Olejowy problem eksploatacyjny
Proces komponowania oleju silnikowego obejmuje kilka etapów. Pierwszym
z nich są badania laboratoryjne. W ich
trakcie wykonuje się podstawowe oznaczenia bazowych paramentów oleju, takich jak odporność na pienienie czy lepkość. Drugi etap to badania na próbkach
materiałowych i podzespołach silnika.
Można wtedy ocenić zdolność oleju do
ochrony smarowanych elementów maszyn przed zużyciem. Jednak najistotniejsze badania wykonywane są na rzeczywistych obiektach – silnikach. Na tym etapie
można ocenić praktyczną przydatność
oleju do zastosowania w wybranej konstrukcji z uwzględnieniem jej specyfiki.

Oleje przeznaczone do silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w samochodach ciężarowych, muszą spełnić
wiele wymagań. Jednymi z istotniejszych są:
• wysoka trwałość eksploatacyjna –
pozwalająca na długotrwałą pracę
oleju w silniku,

• zdolność do skutecznej ochrony smarowanych powierzchni przed zu życiem,
• brak negatywnego oddziaływania
oleju na układy oczyszczania spalin.
Negatywny wpływ oleju na stosowane w układach wydechowych systemy oczyszczania spalin związany był
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Widok na wewnętrzną powierzchnię turbosprężarek: jaśniejsza
– smarowana olejem Urania ViscGuard, ciemniejsza – smarowana innym olejem przeznaczonym dla danego typu silnika
Obrazowe przedstawienie osadów odkładających
się na wewnętrznych powierzchniach silnika

głównie z zawartością związków siarki
i fosforu w oleju. Problemem jest też
zawartość pierwiastków metalicznych,
w tym tych, których związki tworzą tzw.
rezerwę alkaliczną – bardzo istotną z punktu widzenia zobojętniania zanieczyszczeń eksploatacyjnych przedostających
się do oleju w silnikach Diesla.
Obecnie obserwowany trend wydłużania okresów miedzyobsługowych
wymaga, aby olej przez założony czas
utrzymywał swoje parametry na niezmienionym poziomie. Dotyczy to zwłaszcza lepkości, decydującej o wartości ciśnienia hydrodynamicznego w filmie
olejowym. Nadmierny spadek lepkości
nie jest pożądany ze względu na obniżenie wartości ciśnienia hydrodynamicznego, natomiast wzrost lepkości
powoduje jednoczesny wzrost oporów
przepływu oleju przez magistralę olejową
i wydłuża czas, po jakim olej po rozruchu

silnika dociera do wszystkich smarowanych par kinematycznych. Zmiana lepkości jest jednym z objawów eksploatacyjnej degradacji oleju silnikowego.
Innym objawem uszkodzenia eksploatacyjnego oleju jest powstawanie
osadów i laków. Zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, że wnętrze silnika po pewnym przebiegu nie ma barwy czystego
metalu, ale znajduje się na nim brązowawy osad powstały z przegrzanego
oleju. Badając procesy tribologiczne (tarcia i zużycia), jakie zachodzą w eksploatowanym silniku, możemy stwierdzić,
że powstawanie osadów jest związane
z tworzeniem się laków i lakierów, które
spajają zanieczyszczenia rozproszone
w oleju, takie jak popiół, sadzę czy produkty korozji i utleniania oleju. Tak zlepione cząsteczki stają się „ścierniwem”
szlifującym smarowane olejem powierzchnie elementów silnika. Można stwierdzić, że powstawanie przebarwień – osadów na powierzchniach tłoków związane
jest z obecnością takiego ścierniwa w fil-

Wykres 1. Porównanie zdolności oleju Urania
ViscGuard do rozpraszania sadzy z wymaganiami norm producentów silników, mierzonej
spadkiem ciśnienia oleju powodowanego
wzrostem lepkości na skutek akumulacji sadzy

Wykres 2. Porównanie intensywności przebiegów procesów zużycia elementów silnika smarowanego olejem z zawartością
ok. 4% sadzy i bioestrów z wymaganiami
producentów silników
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mie olejowym pomiędzy elementami
złożenia tłok–pierścienie–cylinder. Ścierniwo to intensyfikuje procesy zużycia
ciernego współpracujących powierzchni,
co prowadzi do wcześniejszego uszkodzenia smarowanych elementów. Przebarwienia i osady są prostym widocznym
wskaźnikiem świadczącym o zachodzących procesach zużycia. Im ciemniejsze
przebarwienia i grubsze osady, tym procesy te są intensywniejsze. Wydłużenie
okresu pomiędzy wymianami oleju przy
jednoczesnym zachowaniu pełnej sprawności technicznej silnika wymaga, aby
zanieczyszczenia eksploatacyjne, które
zawsze powstają podczas pracy, nie ulegały akumulacji – nie tworzyły konglomeratów, których wtórnym efektem jest
tworzenie się opisywanych osadów –
przebarwień.
Olej o kompozycji, która nie będzie
powodowała powstawania osadów na
tłoku i innych smarowanych powierzchniach, będzie zatem lepiej chronił silnik przed zużyciem w trakcie eksploa-

Wykres 3. Wyniki testu na korozję wysokotemperaturową metali, mierzoną zawartością
cząsteczek metalu w oleju, wyrażoną w ppm

.eu
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tacji. Olej taki powinien zawierać dużą
ilość dodatków myjących i rozpraszających zanieczyszczenia, jednak ich działanie powinno być w pewien sposób kontrolowane. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji,
gdy w silniku już istnieją osady. Problemem jest ich rozpuszczanie w trakcie pracy silnika – nie można bowiem dopuścić do sytuacji, aby odrywały się one
w postaci dużych fragmentów, lecz powinny ulegać rozpuszczeniu powoli.
Wzrost zawartości zanieczyszczeń w postaci skumulowanych cząstek prowadzi
do wzrostu lepkości oleju. Olej staje się
gęsty – co łatwo można zaobserwować,
porównując zlewany przepracowany
i nowy olej silnikowy.
Iveco – zwycięzca Rajdu
Dakar z silnikiem
smarowanym olejem Urania ViscGuard

Nadchodzi Urania ViscGuard
Przedstawione problemy związane
z eksploatacją olejów silnikowych znalazły swoje rozwiązanie w prezentowanej
nowej gamie olejów spółki Petronas Lubricants International, nazwanych Urania
with ViscGuard (czyli Urania z dodatkiem
ViscGuard). Nowe oleje Urania mają kompozycję w sposób szczególny uwzględniającą pokrótce opisane procesy degradacji oleju i zużycia silnika, których
widocznym objawem jest powstawanie
osadów na smarowanych powierzchniach.
Oleje Urania ViscGuard są przeznaczone do silników samochodów ciężarowych i maszyn pracujących w trudnych
warunkach przy wydłużonych przebiegach między obsługami. Olej silnikowy
jest jednym z elementów konstrukcyjnych silnika i ze względu na swoją trwałość może być traktowany jako tzw. słabe
ogniwo. Uszkodzony olej jest przyczyną
wzrostu intensywności przebiegu destrukcyjnych procesów tribologicznych
w silniku. Wzrost intensywności zużywania elementów silnika prowadzi do ich
szybszego uszkodzenia. Pojawia się konieczność przeprowadzenia naprawy,
z którą związane są dodatkowe nieplanowane koszty eksploatacji: koszt części
zamiennych, koszt wykonania naprawy
oraz straty związane z postojem pojazdu.
Problem ten jest istotny dla wszystkich
użytkowników samochodów ciężarowych
– dla małych i dużych flot. Jednym ze
sposobów ograniczenia takich kosztów
jest prowadzenie racjonalnej gospodarki
olejowej. Dotyczy to nie tylko okresowych
wymian oleju i filtrów, ale też wyboru

odpowiedniego rodzaju oleju silnikowego. Ten aspekt techniki smarowniczej w odniesieniu do silników został
mocno podkreślony w kampanii promocyjnej nowej gamy olejów Urania.
Spalanie oleju napędowego związane
jest z powstaniem cząsteczek sadzy. Sadza rozpuszczona w oleju silnikowym
jest przyczyną zmiany jego barwy na
ciemną oraz zmian lepkości. Im lepszy
olej, tym jest w stanie zakumulować
więcej sadzy bez zmiany lepkości.
Na wykresie 1 przedstawiono porównanie wyników badań zdolności oleju
Urania ViscGuard do rozpraszania sadzy
bez zmian lepkości w stosunku do obecnych wymagań norm producenckich. Podobne właściwości wykazuje olej Urania
w zakresie niedopuszczania do tworzenia osadów i nagarów węglowych (widać to na zdjęciu przedstawiającym wewnętrzną powierzchnię turbosprężarek).
Ograniczenie powstawania osadów
sprzyja zmniejszeniu zużycia elementów silnika. Badania przeprowadzone
na oleju zawierającym około 4% sadzy
oraz ponad 5% bioestrów wykazały aż
o 64% niższą intensywność zużycia niż
ta, którą dopuszczają normy producentów silników.
Przedstawione wyniki badań stanowiskowych są wartościami uzyskanymi
dla oleju Urania 5000 E należącego do
gamy olejów Urania ViscGuard. Badania
stanowiskowe związane są z pracą silnika w specyficznych, z góry ustalonych

warunkach (dotyczy to momentu obciążającego i prędkości obrotowej silnika).
Podczas pracy silnika w pojeździe warunki takie ulegają częstym zmianom. Stąd
badania eksploatacyjne mają kluczowe
znaczenie w ostatecznej weryfikacji przydatności i ocenie oleju do przewidywanych zastosowań. W przypadku oleju
Urania ViscGuard testem takim było zastosowanie go w samochodzie Iveco, wystawionym do Rajdu Dakar. Warunki pracy
oleju w trakcie pokonywania przez samochód takiej trasy są oczywiście bardzo
trudne. Wysoka temperatura otoczenia,
zapylenie, przeciążenia, jakim poddawany jest układ napędowy i silnik, stanowią ekstremalny test eksploatacyjny
dla oleju. W tym przypadku test oleju zapewniającego zmniejszone zużycie i wysoką trwałość silnika był pozytywny – samochód Iveco został zwycięzcą rajdu
w swojej klasie, a silnik zachował sprawność po jego zakończeniu.
Oferta handlowa olejów Urania ViscGuard obejmuje oleje Urania 5000E,
Urania 300E produkowane w klasach
lepkości 5W-30, 10W-40 i 15W-40 oraz
oleje Urania 800 produkowane w dwóch
klasach lepkości 15W-40 i 20W-50. W Polsce oleje te powinny być dostępne już
w bieżącym roku.

Zdjęcia i wykresy: © P. Ignaciuk
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Piotr Muskała

Pokaz
ładowania autobusu elektrycznego
za pomocą pantografu

Zrównoważone rozwiązania
w Volvo i 3M
2 czerwca 2016 r., w dniu rozpoczęcia tegorocznego Wrocław Global Forum, firmy
Volvo Polska i 3M zorganizowały spotkanie poświęcone zrównoważonym rozwiązaniom dla transportu publicznego. W jego ramach odbyło się m.in. zwiedzanie
fabryki autobusów oraz pokaz ładowania autobusu elektrycznego Volvo.

równoważone rozwiązania dla
transportu publicznego stanowią
doskonałe narzędzie walki z jednym z najistotniejszych problemów, z jakimi mierzą się współcześnie duże miasta
na całym świecie – zanieczyszczeniem
powietrza. Transport zbiorowy powinien

stanowić doskonałą alternatywę dla poruszania się samochodem po zakorkowanych ulicach.
Ze względu na troskę o jakość środowiska, szczególnie powietrza, coraz więcej miast w Europie wykazuje zainteresowanie świadczeniem usług transportu
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miejskiego z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu. W ostatnich
latach szczególnym zainteresowaniem
zaczęły cieszyć się autobusy elektryczne,
które są doskonałym rozwiązaniem problemu emisji zanieczyszczeń oraz hałasu.
Podczas spotkania na temat „Zrówno-

| TRANSPORT |
Atrakcją dla uczestników
spotkania było zwiedzanie
linii produkcyjnej

ważone rozwiązania dla transportu publicznego” firmy Volvo i 3M, posiadające
sąsiadujące ze sobą fabryki we Wrocławiu, zaprezentowały swoje rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju
w transporcie.

Volvo
Szwedzki producent należy do pionierów zrównoważonego rozwoju w transporcie miejskim w Europie. Jednym
z przykładów takiego zrównoważonego
rozwiązania dla transportu publicznego
jest pilotażowa linia 55 w Göteborgu,
w Szwecji, zorganizowana przy współpracy z Volvo. Poruszają się po niej trzy
elektryczne autobusy oraz siedem elektrycznych hybryd Volvo. Autobusy są
ciche, bezemisyjne i w całości zasilane
odnawialną energią elektryczną pochodzącą z energii wiatrowej oraz wodnej.

Ich trasa łączy ośrodki uniwersyteckie
i technologiczne z centrum Göteborga.
Została zaprojektowana i uruchomiona
w ramach ElectriCity – wspólnego przedsięwzięcia sektora korporacyjnego, instytucji badawczych oraz agencji publicznych, które zajmują się zagadnieniami
związanymi z rozwojem nowych rozwią-

zań dla transportu publicznego. Doświadczenie zdobyte przez Volvo w Göteborgu
oraz innych miastach, gdzie funkcjonują
systemy autobusów elektrycznych i hybrydowych, pozwala firmie na aktywną
współpracę z wieloma podmiotami w zakresie stworzenia modeli biznesowych
i systemu rozwiązań dla zrównoważo-

reklama

To i każde kolejne wydanie „Samochodów Specjalnych” kupisz w e-kiosku!
Cena e-egzemplarza tylko 5,99 zł

Szukaj nas także na

Bengt Lundström,
wiceprezes ds. przemysłowych
Volvo Bus Corporation, Region Europa

© Volvo

Volvo aktywnie podejmuje bardzo ważne wyzwanie dzisiejszego
świata, jakim jest potrzeba zrównoważonego rozwoju. Naszą
społeczną odpowiedzialnością jest rozwijanie ekologicznych rozwiązań transportowych przyczyniających się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy komfortu jazdy pasażerów.
Zaprezentowany na dzisiejszym spotkaniu autobus elektryczny
dopełnia ofertę Volvo związaną z elektromobilnością i wraz z autobusem hybrydowym i hybrydowo-elektrycznym pozwala nam
wyjść naprzeciw zróżnicowanym potrzebom miast w zakresie
zrównoważonego transportu publicznego.

nego ruchu miejskiego przyszłości opartego na elektromobilności. Jak zaprezentowano podczas spotkania, strategia
Volvo związana z elektromobilnością obejmuje autobusy hybrydowe, hybrydowo-elektryczne oraz elektryczne, które reprezentują nową generację transportu
publicznego. Warto zauważyć, że Volvo
całkowicie zrezygnowało z klasycznego
napędu silnikami Diesla w swoich autobusach miejskich, dając tym samym wyraźny sygnał, że priorytetem dla firmy jest
rozwój technologii przyjaznych środowisku.

towanych w autobusach to m.in.: taśmy
VHB, usprawniające proces produkcyjny,
zmniejszające masę własną pojazdów,
redukujące hałas, wibracje i koszty poprzez eliminację połączeń mechanicznych.
Innym przykładem jest taśma akrylowa
3M VHB, służąca do łączenia metalowego dachu z kratownicą. Ponadto pro-

poślizgowe oraz folie ochronne na przednie szyby, eliminujące ryzyko powstania
odprysków.
„Wrocław jest dla 3M szczególnie
ważny. To właśnie w tym mieście od ponad 10 lat inwestujemy w zakłady produkcyjne. Dziś jest to największe w Europie miejsce produkcji koncernu 3M.
Poza produkcją szczególnie duży nacisk
kładziemy na rozwój naszych zasobów
w dziedzinie badań i rozwoju. Dzięki
temu możemy m.in. z klientami takimi
jak Volvo wypracowywać rozwiązania
i wdrażać technologie służące większej
wydajności, wyższemu komfortowi oraz
skuteczniejszej ochronie środowiska.
W ten sposób wspólnie działamy na rzecz
transportu bardziej zrównoważonego,
będącego przyszłością polskich i europejskich miast. Cieszę się, że w ramach
Taśma VHB produkcji 3M, zastępując
spawanie i inne metody łączenia,
przyczynia się do obniżenia masy
własnej autobusów

3M
3M jest producentem wielu różnych
produktów używanych na całym świecie.
Każdy człowiek spotyka się z nimi przeciętnie kilkanaście razy w ciągu dnia.
Jednym z wielu rynków, dla których 3M
tworzy innowacyjne rozwiązania, jest
branża motoryzacyjna. Tradycja produkcji
na potrzeby motoryzacji sięga w 3M niemal 100 lat. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. rozwiązania przyczyniające
się do zmniejszenia wagi pojazdów, co
skutkuje niższym zużyciem paliwa. Produkty 3M pozwalają także zwiększyć
komfort podróży poprzez redukcję hałasu. Przykłady komponentów 3M mon-

© 3M

dukty 3M znajdują zastosowanie przy
wklejaniu szyb, przyklejaniu paneli wewnętrznych i zewnętrznych, przyklejaniu
gumowych lub winylowych wykładzin
do paneli podłogowych. W autobusach
znajdziemy również wiele innych produktów 3M, m.in. poliuretanowe lub
hybrydowe uszczelniacze, elementy odblaskowe, taśmy i rzepy mocujące elementy tapicerowane, wykładziny anty-
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obecności 3M podczas Wrocław Global
Forum mamy okazję zaprosić gości do zapoznania się z innowacjami 3M i zaprezentować, w jaki sposób nauka może
znaleźć zastosowanie w codziennym
życiu każdego z nas” – powiedział Sebastian Arana, dyrektor zarządzający
3M w Polsce.

Zdjęcia: © P. Muskała
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Prezentujemy: DAF CF z zabudową
i przyczepą Gniotpol
Arkadiusz Gawron

Na zmianę przepisów w zakresie opłat autostradowych na terenie Niemiec
producenci pojazdów i zabudów odpowiedzieli pewnymi rozwiązaniami.
Przykładem jest prezentowany DAF CF.

miana przepisów wykluczyła możliwość poruszania się pojazdów
użytkowych poniżej 12 t dmc. bez
uiszczania podatku oraz uzależniła wysokość kosztów przejechania każdego
kilometra m.in. od liczby osi i spełnianej normy czystości spalin.
Testowany zespół pojazdów składał się z samochodu ciężarowego DAF
CF 370 FA 4×2 Euro VI (18 t dmc. z rzędowym 6-cylindrowym silnikiem MX-11
o pojemności 10,8 l ) i przyczepy centralnoosiowej Gniotpol P1-109 (10,9 t dmc.).
Kurtynowa zabudowa samochodu, Z-180,
także była wykonana przez tego producenta, a całość to w nomenklaturze
Gniotpolu ZP 29 Prestige Line typ C.
Zespół pojazdów charakteryzuje się niewielką liczbą osi (tylko 3), największą
możliwą kubaturą (120 m3) oraz ładownością wynoszącą 17 t przy 29 t dmc.
Takie parametry są jak najbardziej pożądane w świetle obecnych przepisów.
Oba pojazdy były wykonane w obniżonej wersji, tzw. low deck, co umożliwiło
zachowanie wewnętrznej wysokości ładowni 3 m.

Kabina i wnętrze
Kabina (Space Cab) testowanego samochodu jest nisko zawieszona, więc
po zajęciu miejsca uwagę zwraca dość

wysoki tunel silnika, jednak stojąc na nim
można się bez problemu wyprostować.
Zamontowana na tunelu półka z miejscami na napoje bardzo pomaga zachować porządek.
Pomimo szerokości kabiny wynoszącej 2300 mm wnętrze jest dość przestronne, a wrażenie to potęgują jasne
szarości tapicerek. Nad szybą przednią
znajdują się 3 pojemne schowki, niestety bez oświetlenia, a pod nimi dodatkowe półki dobrze zabezpieczone
siatkami przed wypadaniem ich zawartości w czasie jazdy.
Na pochwałę zasługuje układ wentylacyjno-klimatyzacyjny i dodatkowe
ogrzewanie, przede wszystkim przez do-

Dzięki rozkładanemu trapowi między
członami zestaw można wykorzystać
także przy rampie załadunkowej

skonałą dystrybucję powietrza i wydajność termiczną. Kratki nawiewowe znajdują się we właściwych miejscach, a ich
liczba jest więcej niż wystarczająca, dlatego osiągnięcie i utrzymanie nastawionej temperatury czy odparowanie szyb
(w tym także bocznych) nie stanowi najmniejszego problemu. Pod dolną leżanką
wygospodarowano miejsce na niewielką
lodówkę i kilka luków bagażowych, z czego
prawy i środkowe dostępne są od wewnątrz, a lewy podzielono poziomo na
dwie części. Do górnej jest dostęp po
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Zestaw wskaźników jest czytelny i ma
przyjemne dla oka układ graficzny i barwy.
Bardzo przydatny okazał się system monitorowania obciążenia, tym bardziej że
zestaw drogowy łatwo przeciążyć przez
niepełną ładowność (17 t) przy dużej
kubaturze (120 m3).

Wrażenia z jazdy

Aby wejść do kabiny, trzeba pokonać
tylko 3 schodki. Wyskakiwanie z niej nie
jest już takie wygodne przez kształt
błotnika i wykrój otworu drzwi

DAF CF to bardzo wygodne miejsce
pracy kierowcy, na co składa się wiele
czynników. Przede wszystkim w kabinie
jest cicho. Fotel ma regulowane oparcie,
także na wysokości ramion, a kolumna
kierownicy jest ustawiana w dwóch
płaszczyznach – dzięki temu można wybrać optymalną pozycję.
Zawieszenie (całkowicie pneumatyczne) dobrze filtruje nierówności, przekazując jednocześnie kierowcy pełną informację o stanie drogi, po której aktualnie
się porusza. Na szybciej pokonywanych

„Centrum dowodzenia” kierowcy jest bardzo ciche, przejrzyste
i wygodne, chociaż
ustawianie kolumny
kierownicy jest dość
niewygodne

uniesieniu leżanki, do dolnego luku tylko
od zewnątrz przez boczną klapę. Sam
luk jest stosunkowo duży i oświetlony,
ale otwór dostępowy, w dodatku zwężający się, jest niezrozumiale mały. Efekt?
Trudno jest włożyć lub wyjąć z luku przedmioty, które w nim samym mieszczą się
bez problemu.
Kierowca rzadko, o ile w ogóle, unosi
kabinę, ale operację tę można wykonać
bardzo łatwo. Uniesienie kabiny ujawniło także tajemnicę „ciszy” w jej wnętrzu. W DAF-ie wygłuszenie znajduje
się na silniku i wraz z innymi elementami izolacji akustycznej szczelnie go
okrywa. Efekt jest bardziej niż zadowalający, a we wnętrzu jest naprawdę zdecydowanie ciszej niż można by się tego
spodziewać.
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zakrętach i łukach da się wyczuć lekką
nadsterowność, prawdopodobnie spowodowaną układem konstrukcyjnym zestawu (przyczepa sprzężona blisko tylnej osi „pcha” samochód), co nie wpływa
negatywnie na prowadzenie. Zestaw
złożony z długiego pojazdu ciągnącego
i przyczepy centralnoosiowej jest mało
wrażliwy na podłużne nierówności drogi,
co skutkuje niewielkimi „wahnięciami”
pionowymi pojazdu i dużą stabilnością
kierunkową.
CF był wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię ZF AS Tronic 12AS1930.
Skrzynia domyślnie pracuje w trybie
ekonomicznym, ale można go wyłączyć
lub przejść na sterowanie manualne.
Mimo tego, że nadrzędną funkcją jest
oszczędność paliwa, przekładnia nie ma
powszechnie stosowanej tzw. funkcji
eco-roll.
Ekonomiczny tryb pracy skrzyni biegów obniża nieco dynamikę jazdy. Przyspieszenie zestawem podczas włączania
się do ruchu na autostradzie, nawet z wyłączonym trybem jazdy „eco”, jest nieco
poniżej oczekiwań. Dopiero przełączenie
na tryb manualny poprawia sytuację,
ale nawet wtedy moc jednostki napędowej jest rozwijana bardzo łagodnie,
szczególnie przy jeździe z ładunkiem.
Poza wspomnianymi sytuacjami układ
napędowy CF-a działał wzorowo, silnik
jest bardzo elastyczny.
Hamulec silnikowy, o 3-stopniowym
działaniu, jest co najmniej tak wydajny
jak reklamuje go DAF, jednak jego wykorzystanie w praktyce wymaga pewnego
przyzwyczajenia. Działa on mianowicie
z pewnym opóźnieniem, zwłaszcza na 3
stopniu. Po wstępnym wytraceniu prędkości skrzynia redukuje bieg na niższy,
a hamulec przez tę chwilę nie działa, po
czym kontynuuje wytracanie prędkości
ze zwiększoną siłą. Efektem jest trudna
do przewidzenia odległość, na jakiej ciężarówka osiągnie zamierzoną przez kierowcę prędkość. Gdyby hamulec silnikowy działał bezpośrednio po załączeniu
lub zdecydowanie szybciej niż obecnie
odbywała się redukcja biegu, intensywność hamowania byłaby łatwiejsza w dozowaniu, a tak trzeba się wspomagać
Leżanki są bardzo wygodne i znakomicie
podpierają ciało, brakuje tylko miejsca, kiedy
chce się na nich usiąść; komfort odpoczynku
mogłaby poprawić możliwość sterowania
z dolnej leżanki większą liczbą funkcji

Bardzo dobrze wykonana zabudowa
i przyczepa Gniotpol – dostęp
do ładowni jest możliwy
z każdej strony

Podłogę samonośną wykonano
w zabudowie i przyczepie z profili aluminiowych w wersji MIX

hamulcami głównymi lub przy zbyt intensywnym wytraceniu prędkości toczyć
się z mniejszą niż zamierzona prędkością.

Nieco o zabudowie
Zarówno zabudowa, jak i przyczepa miały identyczne wymiary przestrzeni ładunkowej (długość wew./zew.
7800/7740 mm, szerokość wew./zew.
2550/2480 mm, wysokość całkowita/
/wew. 4040/3000 mm), a różnice dotyczyły dachów oraz przednich i tylnych
ścian. Dachy w obu członach były rozsuwane, w przypadku zabudowy na samochodzie – obustronnie. Tylna ściana
zabudowy oraz przednia przyczepy były
czterosegmentowe i umożliwiały otwarcie bez „łamania” lub rozpinania zestawu, a przejazd między członami
umożliwiał rozkładany z przyczepy trap
o nośności 3500 kg. Przyspiesza to za-

i wyładunki oraz czyni zestaw bardziej
uniwersalnym, można go wykorzystać
m.in. przy rampach.
W wielu miejscach widać dbałość
o szczegóły w wykonaniu zabudowy samochodu i przyczepy przez Gniotpol.
Mimo to pewne zastrzeżenia można mieć
do kilku szczegółów nadwozi. Choć zestaw był nowy, to wszystkie drzwi poruszały się z wyraźnym skrzypieniem,
kłonice i plandeki przesuwały się w swoich prowadnicach z niezrozumiałymi
utrudnieniami, co skutkowało nawet
trudnościami w prawidłowym poziomym
napięciu opończy i zagrożeniem uszkodzenia mechanizmu napinającego. Przydałoby się także jakiekolwiek oświetlenie
wewnątrz obu ładowni, jego brak jest
trochę uciążliwy przy nocnym załadunku,
a w szczególności przy zabezpieczaniu
towaru.
Nadwozia samochodu i przyczepy
były wyposażone w system wielopunktowego mocowania ładunku Gniotpol
Multi Lock. Składa się on ze wzdłużnych
i poprzecznych wielootworowych listew,
na których w dowolnym miejscu można
zamontować uchwyty do pasów. Rozwiązanie to umożliwia dowolne i prawidłowe zabezpieczenie towaru. Świetnym pomysłem jest także połączenie
przyczepy z samochodem za pomocą prostych (nie sprężynowych) przewodów,
prowadzonych na specjalnym wychylnym
ramieniu. Takie rozwiązanie wyklucza
splątywanie się kabli i uniemożliwia ich
wyciągnięcie.

Za połączenie pneumatyczne z przyczepą odpowiada wygodne złącze DuoMatic, które także umożliwia uniesienie
sworznia w sprzęgu. Odbywa się to przez
podpięcie do wspomnianego gniazda
przewodu zasilającego siłownik sworznia sprzęgu i mechaniczne rozpięcie
przyczepy mamy za sobą. Łatwiejszego
w użyciu i pewniejszego w działaniu
rozwiązania nie widziałem.
Przyczepa stosunkowo mało „zachodzi” i podąża bliżej śladów samochodu,
więc jazda takim zestawem nie wymaga
głębokiego „brania” zakrętów i łatwiej jest
się zmieścić np. na rondach,mimo dużej
długości zestawu (18 720 mm). Lepsza
widoczność (dwa krótsze człony lepiej
widać w lusterkach niż długą naczepę)
sprawia, że i cofanie jest przewidywalne.
Można mieć jednak pewne zastrzeżenia do zawieszenia pojedynczej osi
przyczepy. Wysoko załadowana (podniesiony środek ciężkości) przyczepa ma
tendencję do dużych wychyłów poprzecznych pochodzących od nierówności
drogi i jazdy po zakrętach. Nie byłoby
w tym nic złego, gdyby nie fakt, że wychylenia nie są wygaszane po jednym
„wahnięciu”. Stwarza to niepożądane
sytuacje grożące w skrajnie niekorzystnych warunkach (określona częstotliwość
wymuszeń) pogłębieniem wychyleń i możliwością wywrócenia przyczepy na bok.
Może wystarczyłoby zastosowanie w osi
Gigant amortyzatorów o twardszej charakterystyce, aby ten niepożądany efekt
skutecznie wyeliminować?

Zdjęcia: © A. Gawron
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Scania na rynku od 125 lat
Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Scania

1891

1923

1936

1961

Założenie przedsiębiorstwa Vabis w Södertälje, które zajmuje się produkcją wagonów
kolejowych. 20 lat później, w 1911 r.,
Vabis połączy się z firmą Scania z Malmö,
wytwarzającą m.in. rowery czy samochody
ciężarowe. W ten sposób powstaje
Scania-Vabis.

August Nilsson,
konstruktor
Scania-Vabis,
projektuje
4-cylindrowy
górnozaworowy silnik.

Scania-Vabis opracowuje pierwszy silnik wysokoprężny, o którym ówczesny
dziennikarz prasy branżowej napisał:
„Ku mojemu zaskoczeniu silnik był ledwie słyszalny. Wyraźnie odczułem natomiast efekt jego działania – autobus
wystrzelił do przodu jak strzała”.

Sukcesy, jakie odnosi Scania-Vabis
w Brazylii, skutkują uruchomieniem
pierwszej fabryki poza granicami Szwecji. Nowy zakład w Sao Bernardo do
Campo, niedaleko Sao Paulo, produkuje
ciężarówki, podwozia autobusowe oraz
silniki przemysłowe i morskie.

2000

2003

2009

Z linii montażowej
zjeżdża milionowy
pojazd Scanii.

Rusza pierwsza edycja Young European Truck
Driver. Od tamtej pory w konkursie dla młodych
kierowców, który jest organizowany na całym
świecie, wzięło udział wielu profesjonalistów.

Autokar Scania Touring produkowany we współpracy z chińską
firmą Higer świętuje swój rynkowy debiut. Połączenie to ma na
celu doskonalenie metod produkcji i wspólne wytwarzanie
autobusów sprzedawanych na całym świecie.
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W 2016 r. Scania
świętuje 125 lat
istnienia. Od chwili, gdy
została założona w 1891 r.
jako prywatna firma
produkująca wagony
kolejowe, stale się
rozwija. Prezentujemy
kilka najważniejszych
etapów w historii tego
producenta.

1969

1980

1988

1995

Na rynek zostaje wprowadzony
nowy, turbodoładowany silnik V8
o pojemności 14 l i mocy 350 KM.
Nowy silnik wyróżnia się wysokim
momentem obrotowym dostępnym
już przy niskiej prędkości obrotowej.

Producent prezentuje
pojazdy serii 2. Jest to
pierwsza gama modułowych pojazdów
użytkowych.

Na rynku debiutuje seria 3, która rok
później otrzymuje nagrodę International
Truck of the Year. Rozwój konstrukcji
modułowej sprawia, że możliwa staje
się produkcja pojazdów ściśle dopasowanych do wymagań nabywcy.

Powstaje seria 4, która
w następnym roku zostaje wyróżniona tytułem
International Truck
of the Year.

2010

2011

2013

2015

Najnowszy silnik Scania V8 osiąga moc 730 KM,
stając się wówczas najmocniejszą na świecie jednostką napędową stosowaną w ciężarówkach. Wysokim
osiągom towarzyszy niski poziom zużycia paliwa.

Dwa lata przed wejściem
w życie nowej normy
emisji spalin Scania wprowadza silnik Euro VI.

Wprowadzenie na rynek
nowej Scanii Streamline
przeznaczonej do transportu
długodystansowego.

Wyprodukowanie 150 tys.
ciężarówek wyposażonych
w system telematyczny.
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Poczuć moc wiedzy
Katarzyna Biskupska

i siłę

praktyki z ZF Services

Zakończyła się akcja szkoleniowa Sachs Roadshow 2016, zorganizowana przez
polskie przedstawicielstwo koncernu ZF Friedrichshafen AG. W ośmiu
całodniowych spotkaniach, które odbyły się w czerwcu br., wzięło udział
ponad 800 pracowników branży warsztatowej.
achs Roadshow to czwarta edycja
prestiżowego cyklu spotkań skierowanych do pracowników branży
warsztatowej, mającego na celu poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej
z zakresu obsługi i naprawy układów
przeniesienia napędu, układów kierowniczych oraz zawieszeń samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.
Tegoroczne szkolenia odbyły się na
torze Jastrząb w Szydłowcu koło Radomia, a warunkiem udziału w spotkaniach
było osiągnięcie przez warsztaty osobowe i ciężarowe w okresie od 15 lutego
do 15 maja br. odpowiedniego poziomu
sprzedaży części zamiennych marek należących do koncernu ZF (Sachs, Lemförder, ZF Parts). Partnerami tegorocznej
akcji Sachs Roadshow były firmy: Inter
Cars, Inter Team, Auto Partner, Gordon,
AD Polska, Hart, Martex oraz Motorol.

Praktyczne umiejętności
W ciągu tych ośmiu dni eksperci ZF
Services przekazali pracownikom branży
warsztatowej wiele informacji i porad
praktycznych, które ci będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy.
Położono duży nacisk na omówienie
m.in. budowy dwumasowych kół zamachowych i sprzęgieł. W trakcie szkoleń
technicznych mechanicy mieli okazję do
zapoznania się z najczęściej występującymi błędami przy montażu tych elementów, które nierzadko brane są za
wadliwe funkcjonowanie dobrej, nowej
części. W zajęciach dla pracowników
warsztatów osobowych wykorzystane
zostały przykłady układów przeniesienia
napędu stosowane w pojazdach grupy
VW. W specjalnie spreparowanym samochodzie tej marki można było zobaczyć,
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jaki wpływ na koło dwumasowe mają
zbyt niskie obroty na biegu jałowym,
mechaniczne uszkodzenia zaworu recyrkulacji spalin, uszkodzenia układu zapłonowego i wreszcie niewłaściwa praca
rozrusznika lub zbyt niskie napięcie na
zasilających go kablach.
W bloku szkoleniowym skierowanym
do mechaników pracujących z pojazdami
użytkowymi poruszone zostały tematy
trzech sprzęgieł dwutarczowych (ich typów i właściwej regulacji) oraz sprzęgła
typu X-Tend z systemem samoregulacji
produkowanych przez koncern ZF.

Program ZF Services [pro]Tech
W tym roku w trakcie całodniowych
szkoleń Sachs Roadshow zaprezentowano
uczestnikom nowy koncept warsztatów
partnerskich ZF Services [pro]Tech, które
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wersjami samochodów marki Porsche
997 GTS i GT3 z silnikami o mocy 408
i 500 KM. Każdy uczestnik mógł osobiście przekonać się, jak jeżdżą czołowi zawodnicy serii Porsche Carrera Cup, a także – co ważne – porównać jazdę w obu
wersjach samochodów.

Akcja zakończona sukcesem
Akcja Sachs Race Cup na stałe wpisała się do kalendarza imprez motoryzacyjnych w Polsce. Jak komentuje Peter
Rothenhöfer, dyrektor ZF Friedrichshafen
AG SA w Polsce, tegoroczna edycja Sachs
W ciągu intensywnych ośmiu dni eksperci
koncernu ZF przeprowadzili wiele szkoleń
technicznych, położono duży nacisk
na omówienie m.in. budowy dwumasowych kół zamachowych i sprzęgieł

pojawią się w Polsce na początku przyszłego roku. Głównym założeniem tego
programu jest utworzenie nowoczesnej
platformy komunikacyjnej pomiędzy producentem części ZF Services, dystrybutorami oraz warsztatami. Użytkownicy tej
platformy uzyskają dostęp do zupełnie
nowych działów z zakresu porad technicznych, materiałów oraz usług szkoleniowych. Warto dodać, że programy
szkoleniowe ZF Services [pro]Tech przygotowane zostały na bazie ogromnego
doświadczenia firmy w szkoleniu mechaników – w ubiegłym roku przekazano wiedzę praktyczną 12 000 uczestników, co dowodzi, że koncepcja spotkań
jest bardzo dobrze odbierana przez pracowników branży motoryzacyjnej.

Wyścigowe emocje
Nieodłącznym elementem corocznych szkoleń Sachs Roadshow jest sportowa część, prowadzona przez przedstawicieli działu ZF Race Engineering.
Eksperci z tego najbardziej zaawansowanego działu koncernu ZF przekazali
mechanikom szczegółowe informacje na
temat produktów przeznaczonych do samochodów uczestniczących w sportach
motorowych. Na uczestników czekały też
niezapomniane wrażenia i emocje związane z prowadzeniem rasowych samochodów wyścigowych. Sportowy charakter akcji Sachs Roadshow podkreślił
udział Jörga van Ommena, doświad-

Firma ZF jest dostawcą najwyższej jakości komponentów dla branży sportów motorowych.
Dlatego w programie akcji już po raz drugi udział wzięli przedstawiciele działu ZF Race
Engineering, którzy prezentowali części do pojazdów wykorzystywanych w profesjonalnych
sportach motorowych

czonego kierowcy wyścigów DTM, najważniejszej serii wyścigowej samochodów w Niemczech. Pod okiem mistrza
i jego zespołu pracownicy warsztatów rywalizowali na torze za kierownicą jednej
z sześciu wyścigówek Volkswagen Scirocco R Cup z silnikiem o mocy 290 KM.
Podczas kwalifikacji każdy gość miał
możliwość przejechania kilku okrążeń
na torze pod bacznym okiem instruktora,
który – gdy była taka potrzeba – udzielał
porad, jak szybciej i skuteczniej pokonywać zakręty toru podczas finałowego okrążenia. Pod koniec każdego dnia 30 najlepszych uczestników walczyło o pierwsze
miejsce na podium i atrakcyjne nagrody.
Oprócz samodzielnego prowadzenia
samochodów wyścigowych na gości spotkań Sachs Roadshow 2016 czekały przejazdy w fotelu pasażera wyczynowymi

Roadshow była zdecydowanie najbardziej
wymagająca i najlepiej przyjęta przez
klientów ze wszystkich organizowanych
do tej pory. „W trakcie prowadzonych
szkoleń skupiliśmy się na przedstawieniu nowego konceptu warsztatowego ZF
Services [pro]Tech, który zadebiutuje
w Polsce z początkiem przyszłego roku”
– komentuje Peter Rothenhöfer i dodaje: „W trakcie ośmiu dni zebraliśmy
ponad 100 deklaracji od niezależnych
warsztatów, które już teraz są zainteresowane uczestniczeniem w przygotowanym przez nas programie. Jestem
przekonany, że wraz z przybliżaniem
kolejnych rozwiązań i korzyści, jakie
płyną ze współpracy z nami, liczba ta
będzie stale rosnąć.

Zdjęcia: © ZF Services
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Dariusz Piernikarski

Amarok:

na miasto, do opery i w teren
Zaproszeni przez Volkswagen Samochody Użytkowe uczestniczyliśmy w pokazach
prasowych zmodernizowanego Volkswagena Amaroka. Sprawdzaliśmy samochód
zarówno na szosie, jak i w terenie.

ierwsze wrażenie ze spotkania z nowym Amarokiem jest piorunujące:
atletyczny przód i nowa deska rozdzielcza zapowiadają ponowne silne
wejście Amaroka na rynek. Ponowne,
ponieważ na całym świecie od 2009 r.
sprzedano ok. 455 tys. Amaroków. Wprowadzone zmiany stylistyczne odpowiadają
aktualnemu DNA Volkswagena, a sam
samochód wizualnie nabrał bardziej dynamicznego, sportowego wyglądu, choć
zmiany zewnętrzne dotyczyły głównie
przedniej części nadwozia.
Sześć i pół roku po debiucie Volkswagen Amarok to pod względem technicznym i wizualnym zdecydowanie odmieniony samochód. Jednak najważniejszy
element tej modernizacji znajduje się
pod maską: jest nim mocny i oszczędny
6-cylindrowy widlasty silnik V6 TDI.

Silnik i napęd
Po raz pierwszy pod maską Amaroka
znalazł się trzylitrowy (2967 cm3) widlasty Diesel TDI w układzie V6/90° z 24
zaworami i wysokociśnieniowym układem wtryskowym common rail. Dzięki
nowo zaprojektowanej turbosprężarce
o zmiennej geometrii VTG jednostka
napędowa w każdym stanie obciążenia
i w całym przedziale prędkości obrotowych bardzo żwawo reaguje na działania
kierowcy. Widlasta szóstka Amaroka regulowana jest na 3 klasy mocy: 120 kW
(163 KM), 150 kW (204 KM) lub 165 kW
(224 KM). Maksymalne momenty obrotowe, rozwijane już poniżej 1500 obr/min
wynoszą odpowiednio 450, 500 i 550 Nm
(o 130 Nm więcej niż w poprzednim modelu). W ten sposób zapewnione zostały
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wystarczające osiągi i siła ciągu we wszystkich sytuacjach eksploatacyjnych – zarówno na nawierzchniach utwardzonych,
jak i w terenie. Dla Amaroka z silnikiem
o mocy 165 kW (224 KM) zarezerwowana
jest wyłącznie automatyczna, ośmiobiegowa skrzynia biegów.
Według danych producenta, uśrednione zużycie paliwa nowego Amaroka
z silnikiem 165 kW (224 KM) i ośmiobiegowym automatem w cyklu mieszanym
przewiduje się na poziomie 7,6 l ON na
100 km. W samochodzie zamontowano
seryjnie BlueMotion Technology jako
technologię oszczędzania paliwa.
W zależności od mocy silnika występują trzy warianty sposobu przenoszenia napędu:
• klasyczny napęd na tylną oś (4×2)
lub napęd 4MOTION; wersja ta wy-
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stępuje wyłącznie z silnikiem V6 TDI
o mocy 120 kW (163 KM) z sześciobiegową manualną skrzynią biegów
i charakteryzuje się najwyższymi parametrami załadunkowymi,
• napęd na tylną oś i załączanie przedniej osi w kombinacji z manualną
skrzynią biegów,
• stały system napędu na cztery koła
z dyferencjałem Torsena w połączeniu
z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów; w normalnych warunkach rozdział napędu wynosi 40:60.
Dodatkowa redukcja do jazdy terenowej dla seryjnej sześciobiegowej skrzyni
biegów w połączeniu z silnikiem V6 o mocy
W kabinie poczujemy się jak w samochodzie
osobowym – stylistycznie dominują linie poziome, wygodne siedzenia, ergonomia bez zarzutu, sporo systemów wspomagających

Widlasta szóstka
Amaroka regulowana
jest na 3 klasy mocy,
w najmocniejszej
wersji ma 165 kW
(224 KM), a silnik
dostarcza moment
550 Nm

120 kW (163 KM) lub 150 kW (204 KM)
pozwala również na jazdę w trybie pełzania. Jest to pomocne na skomplikowanych
trasach i przy wspinaczce na szczególnie
strome podjazdy do 100% (kąt pochylenia zbocza 45°). Wszystkie trzy warianty
mają elektroniczną blokadę mechanizmu
różnicowego (EDS). Opcjonalnie Volkswagen oferuje mechaniczną blokadę dyferencjału tylnej osi – to rozwiązanie
sprawdza się w wyjątkowo trudnych warunkach eksploatacji terenowej.
W swej najmocniejszej wersji silnikowej Amarok rozpędza się od 0 do
100 km/h w czasie 7,9 s, maksymalna
prędkość to 193 km/h.

Nadwozie i wnętrze
Z długością 5,25 m i szerokością
2,23 m (wraz z lusterkami) Volkswagen
Amarok spełnia wszystkie oczekiwania
wobec klasycznego pick-upa. W zmodernizowanej wersji wyraziście zaakcentowano przód i krawędzie. Tym samym
Amarok jako pick-up staje się wyraźnie
atrakcyjniejszy i przemawia również do

pewnych grup klientów, którzy poruszali się dotychczas w klasycznym segmencie SUV-ów.
Wnętrze zaskakuje miłą dla oka stylistyką, w której dominują poziome podziały: poziomy lakierowany pas dekoracyjny rozciągający się od drzwi do
drzwi oraz deska rozdzielcza podzielona
na dwa poziomy. W jej górnej części –
konsoli środkowej – umieszczono nowy
zespół informacyjno-audiowizualny, wyposażony opcjonalnie w takie funkcje, jak
APP Connect, Guide & Inform lub Car
Net. W ten sposób można zintegrować
aplikacje smartfonowe poprzez interfejs
USB i odczyt ich zawartości poprzez
ekran dotykowy systemu informacyjno-audiowizualnego.
Po zajęciu miejsca poczujemy się jak
w samochodzie osobowym niezłej klasy.
Nawet osoby o sporych rozmiarach nie
będą mieć jakichkolwiek zastrzeżeń co
do ilości miejsca czy to na nogi, czy to
nad głową. Dla potrzebujących większej
wygody: siedzisko foteli ma spory zakres
regulacji – poziomo i pionowo, a sportowo ukształtowane boki dobrze trzymają

na bardziej dynamicznych zakrętach.
Opcjonalnie regulowane elektrycznie fotele kierowcy i pasażera dają się ustawiać do indywidualnych potrzeb.
Wielość możliwości przechowywania i odkładania różnych przedmiotów
wewnątrz kabiny dowodzi olbrzymiej
praktyczności Amaroka w codziennym
użytkowaniu. Dzięki przemyślanemu
usytuowaniu i ukształtowaniu schowki,
kieszonki i półki spełnią wymagania nawet najbardziej wybrednych. W schowkach drzwiowych z przodu i z tyłu można
postawić litrowe butelki. Do dyspozycji
są po dwa uchwyty na kubek w konsoli
środkowej oraz w zależności od wyposażenia, również na panelu dla pasażerów z tyłu pośrodku, na tunelu wału
napędowego. Schowki znajdują się również pod przednimi fotelami.

Bezpieczeństwo i pewność jazdy
na szosie i w terenie
We wszystkich wersjach wyposażenia
Amarok osiąga jednolicie wysoki poziom
bezpieczeństwa. Jadących chroni nie
tylko poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, ale również poduszki boczne i na
wysokości klatki piersiowej. Nowością
jest również seryjnie montowany hamulec wielokolizyjny – jest on często
nazywany volkswagenowskim hamulcem
wielokolizyjnym. Po zajściu kolizji i w ramach granic systemu hamulec wieloko-
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lizyjny aktywowany jest automatycznie,
zanim jeszcze kierowca zdąży zareagować. Skutki wypadku można w ten sposób znacznie ograniczyć i w idealnym
przypadku uniknąć następnej kolizji.
Kierowca może w każdej chwili przejąć
kontrolę nad pojazdem.
Nowością w Amaroku jest obecnie
montowany seryjnie układ kierowniczy
Servotronic, dzięki któremu samochodem
można łatwo i bardzo precyzyjnie sterować, ponadto siła wspomagania i precyzja działania układu zależą od prędkości jazdy.
Amarok doskonale radzi sobie w terenie,
szczególne uznanie wzbudza system utrzymujący stałą prędkość zjazdu nawet na bardzo
stromych pochyłościach, bez przygotowania
może pokonać przeszkodę wodną do 0,5 m

Skrzynia ładunkowa
ma powierzchnię
2,52 m2, można
przewieźć ponad
tonę ładunku,
specjalna powłoka
antypoślizgowa
zwiększa bezpieczeństwo jego
mocowania

Przy kącie natarcia wynoszącym 29°
i kącie zejścia 24° Amarok pokonuje wzniesienia bez najmniejszych trudności, podobnie jak nawet dość głębokie doły,
przez które przejeżdża dzięki dużej wartości kąta rampowego (23°). Niestraszne
mu również przeszkody wodne o umiarkowanych głębokościach, gdyż zgodnie
z deklaracjami producenta głębokość brodzenia bez przygotowania to 0,5 m.
Dzięki asystentowi zjazdu system
sterowania zapewnia podczas jazdy w terenie kontrolowany zjazd po stromych
pochyłościach poprzez redukcję obrotów silnika i w razie potrzeby uruchomienie hamulców. Bez udziału kierowcy
utrzymywana jest stała, niewielka prędkość jazdy (pełzanie).

Wozimy ładunki
Długość powierzchni ładunkowej
w samochodzie z kabiną podwójną wynosi 1,55 m, szerokość to 1,62 m. Umożliwia to poprzeczny załadunek europalety,
co jest charakterystyczne w segmencie
aut, do których należy Amarok. Obliczeniowo skrzynia ładunkowa ma 2,52 m2,
a więc można tam umieścić poprzecznie
europaletę. W narożnikach skrzyni wpuszczone są zaczepy do mocowania i zabezpieczania transportowanego ładunku.
Istnieje możliwość zamówienia dwóch

kolejnych zaczepów. Wysokość ściany
bocznej wynosząca 0,5 m daje sporo
możliwości pod względem parametrów
załadunkowych. Dużym ułatwieniem jest
stosunkowo nisko umieszczona tylna krawędź załadunkowa – to tylko 0,78 m.
W zależności od wariantu wyposażenia samochód mona obciążyć ładunkiem o masie ponad 1 t. W niektórych
wariantach nowy Amarok może ciągnąć
hamowaną przyczepę o masie do 3,5 t.
Jako opcjonalne doposażenie ładowni dostępne są różne stylowe pałąki i pokrycia,
jak powłoki w przestrzeni ładunkowej lub
twarde dachy. Opcjonalna powłoka Durabed w skrzyni ładunkowej chroni nie
tylko przed podrapaniem, lecz zapewnia
jednocześnie wysokie współczynniki tarcia. Do transportu przedmiotów wystających ze skrzyni ładunkowej opcjonalnie
przewidziany jest specjalny ochraniacz
krawędzi ładunku.

Nadchodzi Aventura
Analogicznie jak w przypadku typoszeregów Transportera i Caddy, Volkswagen Samochody Użytkowe podzielił linie wyposażenia Amaroka również na
nowo. Z byłego pojazdu podstawowego
powstał teraz Amarok Trendline. Oprócz
tego jest typoszereg Comfortline oraz
Amarok Highline. Wersją najwyższej ge-
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neracji jest najnowszy, specjalnie wyposażony model Aventura, który pojawi
się na rynku jesienią br.
Ekskluzywny Amarok Aventura porusza się na 20-calowych kołach ze stopów lekkich z rozszerzeniem wnęki kół,
ma pałąk sportowy utrzymany w kolorze
pojazdu oraz sportowe wydłużenie podwójnej kabiny z jej plakietką Aventura.
Jest jeszcze system bezpośredniego pomiaru ciśnienia w ogumieniu, a także kamera cofania wspomagająca asystenta
parkowania Park Distance Control. Na
liście elementów wyposażenia wnętrza
wersji Ventura znajdziemy również wielofunkcyjną kierownicę z dźwigniami
przełączającymi służącymi do sterowania ośmiobiegową automatyczną skrzynią przekładniową bez konieczności zdejmowania rąk z kierownicy, wyświetlacz
zespolony PremiumlineColor, skórzaną
tapicerkę lub nakładki na pedały ze stali
szlachetnej.

Przyjemność trochę kosztuje
Ceny nowego Amaroka o tylnym napędzie z wyposażeniem Trendline z kabiną podwójną zaczynają się od 25 720
euro netto i są w ten sposób wyższe jedynie o 940 euro od dotychczasowego
oferowanego modelu z kabiną podwójną
i silnikiem czterocylindrowym TDI o mocy
103 kW. Amarok Aventura proponowany
jest w cenie 46 525 euro netto i będzie
dostępny od końca września 2016 r.

Zdjęcia: © D. Piernikarski,
Volkswagen
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Bezpieczne żurawie
i podnośniki koszowe

Marek Rutka

Stale przybywa użytkowników żurawi załadunkowych i podnośników koszowych,
którzy doceniają praktyczne zalety tego rodzaju urządzeń. Do ich bezpiecznej
i bezawaryjnej eksploatacji potrzeba jednak odpowiedniego przygotowania.
Kluczowym warunkiem bezpiecznej
pracy żurawia załadunkowego, podobnie jak podnośnika koszowego, jest
stabilne oparcie dla
rozstawianych
podpór

becnie oferowane przez uznanych
producentów podnośniki koszowe i żurawie załadunkowe wyposażone są w wiele systemów ograniczających ryzyko popełnienia błędu, który
mógłby okazać się zagrożeniem dla osób
znajdujących się w zasięgu jego pracy
lub dla samego urządzenia.

Z racji tego, że podnośniki koszowe
przeznaczone są do pracy ludzi na wysokości, zarówno wymagania techniczne,
jak i normy bezpieczeństwa są w tym
przypadku szczególnie rygorystyczne.
Jako że możliwość utraty stabilności
jest jednym z największych zagrożeń dla
bezpieczeństwa zarówno dla osób znajdujących się w koszu, jak i otoczeniu
pojazdu, sześć lat temu na terenie krajów Unii Europejskiej weszły w życie zapisy dyrektywy maszynowej PN-EN 280.
Jednym z istotnych wymogów tej normy
jest zapewnienie pełnej stateczności pojazdu niezależnie od stopnia rozsunięcia
nóg podporowych podnośnika. W praktyce oznacza to automatyczne zablokowanie zakresu pracy urządzenia, gdy
wysięg kosza zbliża się do granicy utraty
stabilności przez pojazd. Tego rodzaju
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Bezpiecznie w koszu

rozwiązania mają za zadanie wyeliminować sytuacje, w których podłoga kosza
nie jest odpowiednio wypoziomowana.
W przeciwnym razie wzrasta możliwość
obniżenia lub utraty stabilności całego
pojazdu, a także zachwiania równowagi
osoby lub osób znajdujących się w koszu i ich z niego wypadnięcia. Należy pamiętać, że eksploatacja podnośników na
podłożu o nachyleniu przekraczającym
dopuszczalną wartość maksymalną ustaloną w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową urządzenia (tzw. DTR) jest
zabroniona. Ze względów bezpieczeństwa praca na podnośniku na zewnątrz
pomieszczeń w czasie burzy i przy wiet-

rze przekraczającym wartość 10 m/s
także jest zabroniona (wyjątek stanowią
podnośniki ratownicze, których konstrukcja pozwala na pracę przy silniejszym wietrze). Ważnym wymogiem nowej normy jest konieczność wyposażenia
podnośnika w funkcję pozwalającą na
awaryjne, manualne opuszczenie kosza
w sytuacji, gdy dojdzie do awarii układu
zasilania urządzenia.

Elektronika dla bezpieczeństwa
W nowoczesnych hydraulicznych podnośnikach koszowych takich producentów jak m.in. Cela, CTE, Bizzocchi, Bronto
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posażonych w balustrady muszą być
stosowane bariery pośrednie na wysokości 55 cm.
Taka sama wysokość górnej krawędzi (tj. 110 cm) odnosi się również do koszy pełnych, w których obudowy wykonane są z odpowiednio wzmocnionego
tworzywa sztucznego lub laminatu poliestrowo-szklanego. Ponieważ obudowy
wykonane z takich materiałów są doskonałym izolatorem, tego typu kosze
najczęściej wykorzystywane są przez
ekipy energetyczne i elektromonterskie.
Przepisy zezwalają na to, aby w balustradach były wykonywane wejścia
w postaci furt lub inne rozwiązania, które
mają zabezpieczenia przed przypadkowym ich otwarciem w trakcie pracy urządzenia. Warto pamiętać, że balustrada
może okazać się niewystarczającym zabezpieczeniem, gdy osoba znajdująca się
w koszu za bardzo się z niego wychyli.
W tego typu sytuacjach jedyną ochroną przed upadkiem z wysokości jest spe-
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Skylift, GSR, Socage, Ruthmann, Wumag, Esda, Thomas, Tecchio, Movex,
Palfinger, Niftylift, czy rodzimy Bumar
Koszalin SA, stosuje się układy monitorujące takie parametry pracy jak wypoziomowanie podwozia, szerokość i kąt
rozstawienia podpór bocznych, długość
wysunięcia i pochylenia ramienia, obciążenie kosza czy siła wiatru. Automatyczna analiza wszystkich parametrów
pracy podnośnika dokonywana przez
komputer pokładowy pozwala nie tylko
optymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, ale i ogranicza ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, jak np.
utrata stabilności.
Najmniejszą klasę podnośników koszowych stanowią urządzenia instalowane na podwoziach niewielkich pojazdów komunalnych, np. Multicar czy
Piaggio Porter, lub samochodach typu
pick-up. Ze względu na niewielkie rozmiary pojazdy takie często są używane
w ruchu wewnętrznym na terenach za-

Żuraw załadunkowy z zamontowanym koszem wykorzystywany podczas
budowy stacji kolejki
linowej na Mont
Blanc

cjalna uprząż, której linka asekuracyjna
jest zakotwiczona w odpowiednio wytrzymałym (wskazanym w DTR urządzenia) elemencie kosza lub ramieniu
podnośnika.

Wyższe wymagania
Co prawda podnośnik o wysięgu ok.
20 m z powodzeniem nadaje się do wielu
prac związanych z typową obsługą sieci
energetycznych i systemu oświetlenia
ulic, to jednak grupę najbardziej popularnych podnośników stanowią urządzenia o wysokości podnoszenia od 20
do 35 m. Tej wielkości podnośniki instalowane są na dwuosiowych podwoziach ciężarówek o dmc. powyżej 6 t, np.:
Iveco Eurocargo, MAN TGL i Mercedes-Benz Atego. Zabudowywane na takich
podwoziach podnośniki w zupełności
wystarczają do napraw i konserwacji typowych linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia. Co ważne, masa
podwozi tej wielkości urządzeń zapewnia odpowiednią stabilność podnośnika
nie tylko podczas ustawienia ramion wysięgnika w pionie, ale i poziomie.
Ze względu na ich masę znacznie
większą uwagę niż w przypadku mniejszych i lżejszych konstrukcji należy zwrócić na podłoże, na którym rozstawiane
jest urządzenie. Stabilność i odpowiednia
nośność podłoża to kluczowy warunek
dla zapewnienia bezpiecznej pracy, za-
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Zapewnienie odpowiedniej stabilności
niewielkiego kompaktowego podnośnika
wymaga szerokiego rozstawienia podpór

kładów przemysłowych czy magazynów
– głównie do usuwania awarii i prac remontowo-budowlanych. Przykładem tej
wielkości konstrukcji jest podnośnik
włoskiej firmy Socage A314, zamontowany na podwoziu terenowego Isuzu
D-Max. Ten kompaktowy podnośnik ma
maksymalny wysięg pionowy 13,2 m
i poziomy 7,2 m – przy dopuszczalnym
obciążeniu kosza 225 kg.

Do kosza w uprzęży
Normy bezpieczeństwa nakazują, aby
minimalna wysokość balustrad kosza wynosiła nie mniej niż 110 cm, przy czym
wysokość dolnego krawężnika 15 cm.
W koszach – o budowie ażurowej – wy-
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Wszystkie nowe podnośniki koszowe muszą
być wyposażone w układ dynamicznej kontroli stabilności urządzenia

równo operatorom podnośnika, jak i osobom postronnym. O ile w początkowej
fazie pracy podnośnika nacisk wywierany na podłoże przez podpory jest niewielki, to w miarę wychylania się ramienia wartość ta może wzrosnąć nawet
kilkakrotnie. Stąd też w przypadku rozstawienia podpór na podłożu o słabej
nośności konieczne jest użycie płyt
zmniejszających jednostkowy nacisk
podpór (wielkość płyt uzależniona jest od
przewidywanego nacisku podpór i nośności podłoża).
Najmniejsze podnośniki o wysięgu
do ok. 12–15 m najczęściej wyposażone
są w dwie boczne podpory stabilizujące
(po jednej dla każdej ze stron), a w przypadku większych urządzeń standardem
jest montaż czterech podpór – po dwie
z każdej strony.
Należy pamiętać, że podwozie podnośników koszowych spełnia nie tylko
rolę transportową (zapewnia mobilność),
ale także stanowi strukturę nośną dla zamontowanej na nim obrotnicy i ramienia. Rodzi to konieczność sprostania bardzo specyficznym wymaganiom odnośnie
do wytrzymałości struktury ramy podwozia. Ze względu na przenoszone przez
ramę obciążenia – statyczne i dynamiczne – powstające podczas pracy jej najbardziej wytrzymałymi elementami są
punkty mocowania rozstawianych podpór
oraz obrotnicy (wzmocnienia ramy mają
kształt zbliżony do litery x). Wszystkie
punkty mocowania podpór i obrotnicy są
ze sobą trwale połączone i stanowią najsilniejszy (i proporcjonalnie najcięższy)
element konstrukcji zabudowy.

Bezpieczne żurawie
Wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji i wymogów technicznych podnośników koszowych odnosi
się również do żurawi przeładunkowych.
Podstawowa różnica między oboma tego
rodzaju urządzeniami sprowadza się do
tego, że żurawie załadunkowe przeznaczone są do transportowania ładunków,
a podnośniki ludzi. Podział ten jednak nie
jest precyzyjny, ponieważ są takie modele żurawi, które mogą być wyposażone
w kosze do pracy na wysokości. Żurawie
takie – podobnie jak typowe podnośniki
koszowe – muszą być wyposażone (w opisywane wcześniej) układy zapewniające
pełną stabilność niezależnie od stopnia
rozsunięcia nóg podporowych żurawia.
Przykładem takiego urządzenia jest żuraw
HMF 6020-OK6 o maksymalnym wysięgu kosza 34 m. Żuraw taki zamontowany na podwoziu Tatra Phoenix T158
6×6 eksploatowany jest przez jedną z polskich firm branży energetycznej.
Warunki pracy operatora żurawia
przeładunkowego – szczególnie w ciasnych przestrzeniach, gdy znajduje się
w bezpośrednim zasięgu pracy urządzenia – mogą być dla niego potencjalnie niebezpieczne. Wyeliminowanie
tego zagrożenia stało się możliwe dzięki
wprowadzeniu zdalnego sterowania –
początkowo przewodowego, a później
radiowego. W obecnie produkowanych
urządzeniach sterowanie radiowe stało się
już standardem. Na przenośnym panelu
sterowniczym zdublowane są wszystkie
funkcje, które są obsługiwane z panelu

głównego umieszczonego bezpośrednio
przy żurawiu. Wszystkie obecnie oferowane układy mają tzw. sterowanie proporcjonalne, czyli np. niewielki ruch joystickiem na panelu sterowniczym oznacza
adekwatny ruch elementów żurawia.
Jednym z najbardziej zaawansowanych układów sterowania radiowego jest
system RCH/RCS oferowany przez Fassi.
Operator żurawia Fassi wyposażonego
w system RCH/RCS oprócz dostępu do
wszystkich funkcji urządzenia (m.in. rozstawiania podpór, wysuwania sekcji
ramienia) ma także możliwość stałego
monitorowania parametrów pracy urządzenia. Wszystkie informacje, jak np.
procentowa wartość wykorzystania obciążenia, kąt pracy żurawia, ciśnienie
i temperatura oleju w układzie, wyświetlane są na ciekłokrystalicznym ekranie.
Na ekranie wyświetlane są także komunikaty alarmowe, np. informujące o pełnym wykorzystaniu udźwigu lub zbyt
wysokiej temperaturze oleju. Oprócz firmy
Fassi układy sterowania radiowego oferują także inni producenci żurawi przeładunkowych, m.in. HMF (system EVS),
Palfinger (system Paltronic) i Hiab (system XSDrive i CombiDrive). Obecnie
układy sterowania i monitorowania pracy
urządzenia – oprócz centralnego modułu
odpowiedzialnego za analizowanie informacji – składają się z sieci czujników,
których zadaniem jest zbieranie danych
dotyczących położenia i rozsunięcia ramion żurawia, obciążenia haka (lub głowicy przyłączeniowej), pozycji rozstawienia podpór oraz nacisku wywieranego
przez podpory na podłoże.

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC – SIERPIEŃ 2016 | 85

| BIZNES |

29. edycja targów Energetab
już we wrześniu
Katarzyna Biskupska

Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Energetab to od wielu lat
największa w Polsce oraz Europie Środkowej impreza skupiająca wystawców
z branży energetycznej, elektrotechnicznej i automatyki energetycznej.
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13–15 września.

W ubiegłorocznej edycji udział wzięło
aż 734 wystawców z 17 krajów Europy
i Azji, którzy na powierzchni wystawienniczej ponad 35 tys. m2 – zarówno
w hali, pawilonach namiotowych, jak i na
terenie otwartym – prezentowali najnowocześniejszy sprzęt i technologie
służące zwiększaniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania
i użytkowania. Wśród 79 zagranicznych

© HMF Polska

argi Energetab – jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego – organizowane są co roku przez
firmę ZIAD Bielsko-Biała SA.
Ekspozycja targowa obejmuje obszary
tematyczne, takie jak przesył, dystrybucja i rozdział energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej oraz elektrotechnika i elektronika przemysłowa.

wystawców tradycyjnie już dominowały
firmy z Niemiec i Czech, nie zabrakło
aktywnie poszukujących nowych rynków firm z Chin oraz Indii.
Gama prezentowanych urządzeń była
bardzo szeroka: od stacji transformatorowych, rozdzielnic, wyłączników, przekładników, agregatów prądotwórczych i napędów, przez odnawialne źródła energii,
aparaty i systemy pomiarowe automatyki,
przesyłania i obróbki informacji, po kable,
przewody i urządzenia UPS. Znaczący
był udział firm oświetleniowych zarówno
dostawców słupów czy opraw, jak i lamp
LED, przeznaczonych do oświetlenia
dróg, obiektów przemysłowych itp.

Jednym z produktów wyróżnionych na ubiegłorocznych targach był wielozadaniowy podnośnik koszowy
HMF 2620-K5 zamontowany
na terenowym podwoziu
ciężarowym Scanii P360 CB
4×4 HHZ
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Na targach Energetab
2015 przeznaczone dla
branży energetycznej
pojazdy prezentowali
m.in. dystrybutorzy podwozi ciężarowych – były
to zarówno samochody
dostawcze (nowy Iveco
Daily 4×4), jak i terenowe ciężarówki, przystosowane do jazdy
off-road z dużym
obciążeniem

Sprzęt mobilny dla energetyki
Sporą grupę na terenach plenerowych w ubiegłorocznej edycji tworzyli
wystawcy przygotowujący pojazdy specjalistyczne dla energetyki. Swoje stoiska
miały firmy zabudowujące, jak EWPA
Maszyny Budowlane, Graco, HMF Polska,
a także wyposażające w mobilne pogotowia energetyczne – Mobilcar, Modesto,
Modul-System, Pronar. Ponieważ budowa

i konserwacja instalacji energetycznej
odbywa się w trudnym, często niemal
niedostępnym terenie wymagającym użycia jednocześnie skomplikowanych wysięgników, na targach swe produkty prezentowali również dystrybutorzy podwozi
ciężarowych – Iveco Poland, Mercedes-Benz Polska i Scania Polska. Przeznaczone dla branży energetycznej pojazdy
tych producentów to zarówno samochody

reklama

dostawcze, jak i terenowe ciężarówki,
przystosowane do jazdy off-road z dużym
obciążeniem.

Dodatkowe atrakcje
Podczas targów Energetab organizowane są liczne konferencje i seminaria poruszające aktualne zagadnienia
związane z produkcją energii elektrycznej, również tej z odnawialnych źródeł
energii. W tym roku, jak zapowiadają
organizatorzy, nie będzie inaczej.
Ponieważ targi Energetab to bardzo
dobre źródło fachowych informacji praktycznych dla studentów i młodzieży szkół
zawodowych, grupy młodych ludzi regularnie odwiedzają tę imprezę i z ciekawością przysłuchują się prezentacjom
na stoiskach i dyskutują z wystawcami.
Targi Energetab to również miejsce,
gdzie nagradzane są wyróżniające się
produkty. W organizowanym podczas
imprezy konkursie targowym spośród
57 zgłoszonych produktów komisja konkursowa wyróżniła te najnowsze i najbardziej innowacyjne – rozdano w sumie
25 nagród, medali i wyróżnień.
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Fiat rozszerza ofertę

Marek Rutka

Przód zdradza,
że to na pewno Fiat,
ale z profilu odróżnienie
Fullbacka od Mitsubishi
L200 nie jest już
takie łatwe

Fiat Professional po raz pierwszy włączył do swojej gamy samochodów
użytkowych pick-upa z napędem obu osi. Model ten to nie jedyna nowość
włoskiego producenta.

iat utrzymuje od lat pozycję lidera
w segmencie samochodów dostawczych w Polsce i wielu innych
europejskich krajach. Udział Fiat Professional w polskim rynku aut użytkowych do 3,5 t wyniósł w minionym roku
22,5%, co oznacza, że niemal co czwarty
nowy dostawczak, który wyjechał na
krajowe drogi, to samochód tej marki.
W 2015 r. sprzedano w naszym kraju ponad 12 tys. aut z logo Fiat Professional
i wiele wskazuje na to, że obecny rok pod
tym względem będzie jeszcze lepszy.
Paleta aut dostawczych tej włoskiej
marki jest bardzo szeroka i obejmuje
modele od niewielkiego vana – na bazie
Pandy – po Ducato mogące przewieźć do
dziesięciu europalet.

Do tej pory jednak oferta Fiata nie
obejmowała pick-upów z napędem obu
osi. Co prawda kilka lat temu sprzedawano u nas pick-upa – model Strada, ale
nie było go w wersji 4x4. Fiat postanowił jednak wypełnić lukę w swojej
ofercie i wprowadził do sprzedaży na
naszym rynku „rasowego” pick-upa z napędem obu osi – model Fullback (fullback
– to określenie ostatniego zawodnika
w linii obrony w footballu amerykańskim i rugby).
Prezentując nową roboczą terenówkę
Fiata, można mieć wrażenie, że sylwetka
tego auta nie jest obca. Nic dziwnego,
terenowy pick-up bowiem nie jest dziełem
inżynierów z Turynu, lecz z japońskiego
miasta Okazaki. To tam znajduje się cen-
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trum badawczo-rozwojowe Mitsubishi
Motors, a Fiat Fullback to nic innego jak
Mitsubishi L200. Najważniejsze i najbardziej widoczne różnice pomiędzy
oboma autami dotyczą wyglądu pasa
przedniego (atrapy, reflektorów, zderzaka i maski) oraz deski rozdzielczej.
Odmienne są także wzory felg i kolory
nadwozia.
Wraz z nowym modelem Fullback
Fiat wchodzi do gry w segmencie średniej ładowności pick-upów, który w obszarze EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) odnotowuje roczną sprzedaż na
poziomie 650 tys. egzemplarzy, co stanowi 22% udziału w łącznej sprzedaży
LCV (lekkich samochodów dostawczych).
Fiat Chrysler Automobiles Poland pla-
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nuje w tym roku sprzedać co najmniej
300 egzemplarzy Fullbacka, w przyszłym
zaś około tysiąca. Koncern nie kryje, że
na sprzedaży tego modelu skupi się
przede wszystkim na rynkach Afryki
Północnej i Bliskiego Wschodu, gdzie
tego rodzaju auta są najbardziej popularne. Wszystkie odmiany Fiata Fullback
powstają w fabryce Mitsubishi Motors
w Malezji.

Lekkie silniki i sprawdzone napędy
Stylistyka zderzaka i atrapy w odmienionym Fiacie Fiorino
nawiązują do pozostałych użytkowych aut
tej marki

Fullback oferowany jest z jednym rodzajem silnika pochodzącym z gamy Mitsubishi. Jest to czterocylindrowy turbodiesel o pojemności 2,4 l, dostępny

Fiat Fiorino w topowej
wersji w nowym kolorze
i z felgami o nowym wzorze

rencjał, ale również aktywuje reduktor
w celu zwiększenia momentu obrotowego w ekstremalnych warunkach terenowych. Zarówno w wersji SX, jak i LX
Fullback może być doposażony w blokadę
tylnego dyferencjału, aby zminimalizować poślizg kół napędowych tylnej osi
w czasie jazdy terenowej.
W nowym pick-upie Fiata znajdziemy
niezależne przednie zawieszenie ze stabilizatorem oraz tylną sztywną oś zawieszoną na typowych resorach wielopiórowych.
w dwóch konfiguracjach mocy: 113 kW
(150 KM) o momencie obrotowym 380 Nm
oraz 133 kW (180 KM) o momencie obrotowym 430 Nm.
Blok silnika wykonany z aluminium
korzystnie wpływa na rozłożenie nacisków na osie. Silnik wyposażony jest
w turbosprężarkę o zmiennej geometrii
i chłodnicę powietrza doładowanego (intercooler). Przedstawiciele Fiata na razie
nie planują, aby pod maski pick-upów
trafiały silniki koncernu FCA.
Podobnie jak silniki także pozostałe
podzespoły napędowe pochodzą z gamy
japońskiego producenta. Standardowo
oferowana jest manualna sześciostopniowa skrzynia biegów, a w opcji pięciostopniowa przekładnia automatyczna.
Fiat Fullback w standardowej wersji
SX wyposażony jest w napęd obu osi
i elektroniczny selektor wyboru trybu
napędu Easy Select, który pozwala na
wybór stałego napędu 4×4 lub dołącza-

nego. Fullback wyposażony jest w reduktor przydatny w ekstremalnych warunkach terenowych, który zmniejsza
prędkość na rzecz zwiększenia momentu
obrotowego. W wyższej wersji wyposażenia LX nowy pick-up ma elektronicznie sterowaną blokadę centralnego mechanizmu różnicowego, która rozdziela
moment obrotowy między koła w czasie
rzeczywistym w zależności od warunków
drogowych i prędkości jazdy. Dostępne
są cztery tryby napędu: 2H – jazda szosowa, napęd tylko na tylną oś; 4H – dostępny do prędkości do 100 km/h, rozdzielający moment obrotowy pomiędzy
przednią a tylną oś, zapewniając bezpieczną jazdę na śliskiej nawierzchni;
oraz 4HLc z blokadą centralnego dyferencjału, który rozdziela równomiernie
moment obrotowy pomiędzy obie osie,
dla polepszenia trakcji m.in. na śniegu,
piasku i błocie. Ostatni z trybów to 4LLc,
który nie tylko blokuje centralny dyfe-

Do zabudowy i holowania
Podobnie jak Mitsubishi L200 Fullback wsparty jest na solidnej ramie. Samochód oferowany jest w wersji z tzw.
przedłużoną dwudrzwiową, czteromiejscową kabiną i podwójną czterodrzwiową
pięciomiejscową kabiną. Obie wersje
mają taki sam rozstaw osi wynoszący
3000 mm, a także maksymalną wysokość
1780 mm i szerokość 1815 mm. Różnice
dotyczą długości nadwozia: 5275 mm
dla kabiny przedłużonej i 5285 mm
w przypadku podwójnej kabiny (skrzynia ładunkowa ma odpowiednio 1850 mm
i 1520 mm długości). Gamę odmian uzupełnia podwozie pod zabudowę bazujące
na wersji z przedłużoną kabiną.
Ładowność terenowego Fiata – bez
względu na wersje – wynosi ponad
1000 kg, a masa ciągniętej przyczepy
z hamulcami 3100 kg.
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Na liście standardowego wyposażenia
można znaleźć m.in. ABS z EBD, wyświetlacz wielofunkcyjny, kierownicę
oraz gałkę skrzyni biegów pokryte skórą,
klimatyzację oraz centralny zamek. W pakiecie „Komfort i styl” dochodzi dodatkowo: ESC z ASR (Anti Slip Regulation),
TSA (system stabilizacji toru jazdy przyczepy) i siedem poduszek powietrznych.
Na liście wyposażenia dodatkowego znajduje się ponadto: skórzana tapicerka
z podgrzewanymi fotelami przednimi,
elektrycznie regulowany fotel kierowcy,
radio 2DIN z 6- lub 7-calowym ekranem
dotykowym z nawigacją, kamera cofania,
tempomat z ogranicznikiem prędkości,
automatyczna dwustrefowa klimatyzacja.
Nabywcy Fiata Fullback mogą wyposażyć samochód w akcesoria z listy marki
Mopar (należącej do koncernu FCA),
m.in. zabudowy przestrzeni ładunkowej
typu hard top w trzech różnych konfiguracjach (z bocznymi szybami otwieranymi do góry, z przesuwnymi szybami
bocznymi lub bez szyb).
Przedstawiciele FCA nie kryją, że
nowym terenowym pick-upem oprócz
odbiorców indywidualnych chcą zainteresować firmy i służby poszukujące samochodu o wielu możliwościach wersji
i zabudów specjalistycznych, m.in. dla

energetyki, budownictwa czy straży
pożarnej. Ceny nowego pick-upa zaczynają się od 96 tys. zł netto.

Kolejny krewniak
Fiat Fullback, to nie jedyna nowość
marki w segmencie LCV. Włoski koncern
postanowił wprowadzić na rynek samochód, który ma być „pomostem” łączącym Doblò Cargo i Ducato. Jednocześnie
samochód ma za zadanie wypełnić lukę
po wycofanym z oferty modelu Scudo.
Podobnie jak w przypadku Fullbacka Fiat
nie zdecydował się na opracowanie własnej konstrukcji lecz skorzystał z samochodu innego producenta. W tym przypadku wybór padł na model znany na
rynku pod nazwą Renault Trafic/Opel
Vivaro. Mimo zbliżonych rozmiarów auta
Fiat postanowił jednak zrezygnować
z nazwy Scudo na rzecz Talento (taką nazwę nosił Ducato pierwszej generacji
o najmniejszym rozstawie osi).
Nowa odsłona Fiata Talento dostępna
jest w dwóch odmianach długości rozstawu osi: 3098 i 3498 mm. Sporą zaletą
auta jest nisko umieszczony (552 mm)
próg załadunku i szerokie przesuwane
drzwi boczne – 1030 mm. Pojemność
przestrzeni ładunkowej jest równa 5,2 m3

w wersji z krótkim rozstawem osi, 6 m3
z długim rozstawem osi, a nawet 8,6 m3
w wersji z długim rozstawem osi i wysokim dachem. Wnętrze Talento z krótkim
rozstawem osi jest w stanie pomieścić
trzy europalety. Ładowność uzależniona
jest od konkretnej wersji i wynosi od
1000 do 1249 kg (3060 kg to maksymalna dmc.).
Fiat Talento oferowany jest z czterema silnikami wysokoprężnymi o pojemności 1,6 l, wszystkie z homologacją
Euro 6 i wszystkie pochodzą z gamy
Renault. Podstawową jest jednostka
MultiJet/EcoJet S&S Turbo o mocy
95 KM (70 kW) i 260 Nm, kolejna to
1.6 MultiJet Turbo o mocy 120 KM
(88 kW) i 300 Nm. Dla bardziej wymagających klientów przewidziano jednostki z podwójną turbiną o zmiennej
geometrii – 1.6 EcoJet S&S TwinTurbo
o mocy 125 KM (92 kW) i 320 Nm oraz
1.6 EcoJet S&S TwinTurbo o mocy
145 KM (107 kW) i 340 Nm. Wszystkie
silniki montowane w Talento wyposażone są w układ SCR (selektywna redukcja katalityczna), który obniża emisję
tlenków azotu (NOx).
Zastosowanie podwójnej turbiny wpłynęło na większą elastyczność i moc oraz
szybszą reakcję przy przyspieszaniu.

Fiat Talento
ma być pomostem
pomiędzy Doblò
Cargo i Ducato

Pod maską Talento
znajdziemy silniki
z gamy Renault
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Pierwsza turbina umożliwia utrzymanie
wysokiego momentu obrotowego przy niskich prędkościach, zapewniając szybką
reakcję w średnim zakresie obrotów,
podczas gdy druga turbina uaktywnia
się przy wyższych obrotach, co gwarantuje bardziej dynamiczne przyspieszanie.
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Podobnie jak w przypadku nowego pick-upa, w najbliższym czasie Fiat nie planuje w Talento montować silników własnej konstrukcji.
Nowy dostawczak oferowany jest
w trzech wersjach wyposażenia wnętrza: Carbon Black z czarną deską rozdzielczą i tapicerką, Techno Silver z czarną
deską rozdzielczą oraz profilami zestawu
wskaźników w kolorze srebrnym i wreszcie Living Brown z czarnobrązową deską
rozdzielczą oraz profilami w błyszczącej
czerni z chromowanymi elementami wykończenia (we wszystkich łączna pojemność schowków wynosi 90 l). We wszystkich wersjach wyposażenia w standardzie
montowany jest ABS wraz z EBD (elektroniczny rozkład sił hamowania) oraz
EBA (system wspomagania siły hamowania), jak również system ESC z Hill
Holder i Traction+ oraz przednie poduszki powietrzne. Ceny nowego dostawczego
Fiata zaczynają się od 82 tys. zł netto.

Odmłodzone Fiorino
i „czystsze” Ducato
Zarówno niewielki Fiorino, jak i największy w gamie Fiata dostawczak Ducato należą do liderów w swojej klasie.
W ubiegłym roku w polskich salonach nabywców znalazło 1421 egzemplarzy Fiorino i 8159 Ducato. W związku z wejściem w życie 1 września br. norm emisji
spalin zgodnych z Euro 6, a dotyczących
segmentu LCV, Fiat musiał dostosować
jednostki w swoich autach do nowych
wymagań.
W Fiorino dostępne są dwa turbodoładowane silniki Diesla 1.3 MultiJet
o mocy 80 i 95 KM (59 i 70 kW), jeden
benzynowy wolnossący o pojemności
1.4 i mocy 77 KM (57 kW) oraz 1.4 Natural Power CNG o mocy 70 KM (52 kW)
z podwójnym zasilaniem (benzyna/metan). Warto dodać, że w segmencie małych samochodów dostawczych rozwiązanie dwupaliwowe oferuje tylko Fiorino.
W małym dostawczym Fiacie debiutuje wersja EcoJet, wyposażona w system Start&Stop, „inteligentny” alternator i pompę oleju o zmiennej pojemności.
Według danych producenta EcoJet zestawiony ze zautomatyzowaną skrzynią biegów Comfort-Matic pozwala
osiągnąć zużycie paliwa na poziomie
3,8 l/100 km w cyklu mieszanym, co stanowi oszczędność nawet do 14% w sto-

Silniki modelu
Ducato spełniają
teraz wymagania
normy Euro 6

sunku do wersji bez EcoJet z manualną
skrzynią biegów, a to wszystko przy
emisji 100 g CO2/100 km.
Oprócz nowych silników Fiat Fiorino
ma zmieniony przedni zderzak – nawiązujący do wzornictwa gamy Fiat Professional. We wnętrzu przeprojektowano
kierownicę, zastosowano nowy zestaw
wskaźników i system multimedialny z radiem z 5-calowym, kolorowym ekranem
dotykowym i dostępnym opcjonalnie
z systemem nawigacji satelitarnej. Zmodernizowany Fiorino, w porównaniu z poprzednią wersją zdrożał o 300 zł.
W przypadku Ducato Fiat nie zdecydował się na żadne zmiany stylistyczne,
a wszystko co nowe, kryje się pod maską
auta. Odnowiono gamę silników, w których teraz zastosowano technologię
LPEGR (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation), czyli niskociśnieniową recyrkulację spalin. Zastosowanie technologii LPEGR pozwoliło na ograniczenie
temperatury spalin pochodzących z recyrkulacji. Dzięki temu w komorze spalania wydziela się znacznie mniej tlenków azotu NOx, silnik wydziela mniej
cząstek stałych oraz uzyskano wyższą
sprawność turbosprężarki, co wpłynęło
na obniżenie zużycia paliwa.
Nowością w gamie jest Silnik 2.3
Multijet2 LPEGR, który zastąpi dobrze
znaną jednostkę o pojemności 3.0 l i będzie to najmocniejszym silnik w Ducato
Euro 6. Jednostka charakteryzuje się
taką samą mocą (177 KM/130 kW) i momentem obrotowym (400 Nm), jednak
dzięki zmniejszeniu pojemności jego
masa zmniejszyła się o 40 kg w sto-

sunku do silnika 3.0. W silniku wprowadzono wiele zmian konstrukcyjnych:
zastosowano nowe wzmocnione tłoki,
wzmocniony wał korbowy oraz łożyska,
nowy kolektor wydechowy oraz turbosprężarkę o zmiennej geometrii. Dzięki
temu nowy silnik zużywa nawet o 19%
mniej paliwa przy niezmienionych osiągach w stosunku do jednostki 3.0 MJ.
Kolejną w gamie jest jednostka 2.3
Multijet2 LPEGR 130 KM (96 kW). W porównaniu z wersją Euro 5+ zużycie paliwa zostało zredukowane o 3%. Jako
jedyny silnik ten wyposażony jest w turbosprężarkę o stałej geometrii i zaworem
obejściowym (waste gate). Parametry
silnika oraz skrzyni biegów pozostały
bez zmian.
Najmniejszą mocą charakteryzuje
się silnik 2.0 Multijet2 LPEGR 115 KM
(85 kW). Silnik 2.0 przeszedł szereg
zmian konstrukcyjnych: otrzymał nową
turbosprężarkę o zmiennej geometrii,
wzmocniony alternator 150A jest teraz
wyposażeniem seryjnym, a skrzynia
biegów ma obecnie sześć przełożeń.
Dzięki tym zmianom zwiększona została wartość momentu obrotowego o 4%
do 290 Nm przy jednoczesnej redukcji zużycia paliwa o 6% w porównaniu z wersją Euro 5+.
Gamę jednostek napędowych uzupełnia wersja 140 Natural Power łącząca zasilanie metanem z trzylitrowym
silnikiem turbo (Euro 6) o mocy 136 KM
(100 kW).

Zdjęcia: © M. Rutka
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Zmodernizowane
modele Ford Transit
i Transit Custom są
dostępne z różnymi wysokościami dachu i rozstawami osi, a także
w wersjach o różnej
dmc.

Czystszy, cichszy, trwalszy –
Ford Transit z nowymi silnikami
Już od połowy roku 2016 w sprzedaży znajdą się samochody użytkowe Ford
Transit i Ford Transit Custom wyposażone w nowe wysokoprężne silniki
EcoBlue o pojemności 2 l. Korzystając z zaproszenia Ford Polska, mogliśmy
sprawdzić, jak nowy silnik sprawuje się w praktyce.

ak czytamy w materiałach prasowych producenta, zbudowany od
podstaw silnik Ford EcoBlue nowej
generacji jest o 13% bardziej oszczędny od poprzedniego – silnika TDCi 2,2.
W założeniu nowy silnik ma zapewniać
użytkownikom obniżone koszty eksploatacji oraz doskonałe osiągi m.in. za sprawą
wysokiego momentu obrotowego rozwijanego już przy niskiej prędkości obrotowej silnika. Nowy silnik EcoBlue 2,0
będzie montowany pod maskami modeli
Ford Transit i Ford Transit Custom, które
z tym silnikiem mogą być serwisowane
co 2 lata lub co 60 000 km – jest to o 10

tys. kilometrów więcej niż w dotychczas
produkowanych modelach Transit i Transit Custom.
Zmodernizowane modele Transit i Transit Custom są dostępne w wielu różnych
wariantach, w tym z różnymi wysokościami dachu i różnymi rozstawami osi,
a także w wersjach o różnej dopuszczalnej masie całkowitej. Ponadto oferowane są odmienne wersje nadwozia, jak
van (furgon), kombi czy van z podwójną
kabiną. Oprócz tego nabywcy modelu
Transit mogą wybrać napęd na przednie
koła, na tylne koła lub 4×4, a także wersję
podwozie z kabiną oraz autobus.
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Najlepszy europejski dostawczak?
Dwutonowy Transit i jednotonowy
Transit Custom to najważniejsze modele
w odnowionej gamie Forda Transita,
która obejmuje również mniejsze vany
Transit Connect i Transit Courier. Pomyślne wprowadzenie na rynek tej rozszerzonej palety pomogło Fordowi wspiąć
się na pierwsze miejsce wśród producentów sprzedających najwięcej samochodów dostawczych w Europie w 2015 r.
– po raz pierwszy od 19 lat. Firma sprzedała łącznie 280 000 egzemplarzy, co
stanowi wzrost o 23% r/r. Ford odnoto-
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skowy common rail z 8-otworkowymi
wtryskiwaczami piezoelektrycznymi sterowany przez Ford Common Rail Diesel
Engine Management System. Rozrząd
(4 zawory na cylinder, DOHC) napędza
pasek niskotarciowy pracujący w oleju
z napinaczem automatycznym. Do smarowania silnika wymagany jest olej klasy
SAE 0W30.

100/74

130/96
3500
125/92

170/125
3500
155/114

Moment obrotowy, Nm
360
1375–2000
310

385
1500–2000
360

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

Poprzedni TDCi
2,2 dm3

105/77
3500

W modelach Ford Transit i Transit
Custom 2-litrowy silnik EcoBlue TDCi
będzie oferowany w wersjach o mocy
105, 130 i 170 KM (odpowiednio 77, 96
i 125 kW), przy czym każdy wariant odznacza się wyższym momentem obrotowym w porównaniu ze stosowaną do
tej pory jednostką o pojemności 2,2 l
(tabela). Ponadto nowy silnik uzyskuje
o 20% wyższy moment obrotowy w niskim zakresie prędkości obrotowych (przy
1250 obr/min). Niższe koszty eksploatacji
wiążą się z obniżonym zużyciem paliwa.
Modele Transit wyposażone w opcjonalny
układ Auto-Start-Stop emitują od 174 gramów CO2 na kilometr i zużywają średnio już od 6,6 l ON na 100 km – to o 10%
mniej niż w modelu sprzedawanym wcześniej. Z kolei modele Transit Custom z tym
układem emitują od 157 g CO2/km i spa-

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

Nowy EcoBlue
2,0 dm3

Moc, KM/kW przy obr/min

Kamera cofania umieszczona na pasie tylnym
znakomicie ułatwia manewrowanie

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

Ford Transit i Ford Transit Custom
– porównanie silników

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

W nowym silniku Diesla Ford EcoBlue TDCi o pojemności 2 dm3 zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań,
dających podstawy do stworzenia czy-

stych i wydajnych silników nowej generacji, które w przyszłości będą stosowane
w samochodach osobowych i użytkowych Forda. W konstrukcji silnika EcoBlue wykorzystano najnowocześniejsze
rozwiązania w zakresie turbodoładowania, wtrysku paliwa i kontroli spalania,
a także technologie obniżające tarcie wewnętrzne. Interesującym rozwiązaniem
jest m.in. zastosowanie napełnienia w tzw.
lustrzanym zawirowaniu (mirror swirl)
– powietrze zasysane do cylindrów 1 i 2
ma zawirowanie zgodne z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, w cylindrach 3
i 4 – przeciwne. Ma to poprawić przebieg spalania i wpływać korzystnie na
dalszy proces oczyszczania spalin.
Ford EcoBlue TDCi to 4-cylindrowy
rzędowy silnik wysokoprężny o pojemności skokowej 1996 cm3, wyposażony
w żeliwny blok i aluminiową głowicę ze
zintegrowanym kolektorem dolotowym
oraz turbosprężarkę o zmiennej geometrii i wysokociśnieniowy układ wtry-

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

Ford EcoBlue: czystszy,
wydajniejszy, nowoczesny

Modele Transit i Transit Custom z nowym silnikiem 2,0 EcoBlue wyróżniają
się nowym chromowanym wykończeniem dolnej osłony chłodnicy

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

wał również wzrost w pierwszych czterech miesiącach br., sprzedając w Europie łącznie 66 700 modeli Transit i Transit
Custom, co stanowi wzrost w stosunku
do ubiegłego roku o 18%. Wprowadzenie nowego silnika ma jeszcze bardziej
umocnić Forda na pozycji rynkowego lidera wśród samochodów dostawczych.
Zastosowanie zaawansowanego systemu oczyszczania spalin z wtryskiem
AdBlue pozwoliło na spełnienie wymagań normy Euro 6, która w przypadku samochodów dostawczych (osobowych) zacznie obowiązywać od września 2016 r.
Oprócz nowej gamy silnikowej modele
Ford Transit i Ford Transit Custom są
również dostępne z zaawansowanymi
układami wspomagania kierowcy, w tym
z systemem stabilizacji pojazdu podczas
bocznych podmuchów wiatru Side Wind
Stabilisation oraz systemem zapobiegania kolizjom Pre-Collision Assist z funkcją wykrywania pieszych Pedestrian Detection. Od końca 2016 r. klienci będą
mogli zamówić sześciobiegową przekładnię automatyczną w miejsce sześciobiegowej skrzyni manualnej, natomiast w modelach Transit Custom Kombi
w opcji dostępne będzie nowe tylne zawieszenie pneumatyczne.

405
1750–2000
385
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lają średnio już od 6,1 l/100 km, czyli
o 13% mniej niż w modelu sprzedawanym do tej pory. Nowy silnik ma zapewniać również wyższy komfort jazdy
na co dzień dzięki niższemu hałasowi
oraz charakterystyce pracy utożsamianej do tej pory głównie z samochodami
osobowymi.

© Ford

Zaprojektowany od nowa
silnik 2,0 EcoBlue TDCi to bardzo nowoczesna
konstrukcja, regulowany będzie na moce 105,
130 i 170 KM (odpowiednio 77, 96 i 125 kW)

Zaawansowane systemy
wspomagające kierowcę
Wraz z nowym silnikiem w modelach
Transit i Transit Custom pojawiają się
nowe, zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, które podnoszą komfort
i bezpieczeństwo jazdy. Samochody mogą
zostać opcjonalnie wyposażone w nowoczesne układy, które wykorzystują system kamer i radarów znany z samochodów osobowych Forda, jak np. Mondeo
i S-MAX.
System zapobiegania kolizjom PreCollision Assist z funkcją wykrywania
pieszych Pedestrian Detection ma na celu
ograniczenie skutków kolizji czołowej
lub potrącenia pieszego, a w niektórych
przypadkach może nawet pomóc kierowcy uniknąć takiego zdarzenia. Inteligentny tempomat (tempomat adaptacyjny), korzystając z pomocą kamery
skierowanej do przodu, pozwala na utrzymanie stałej odległości do poprzedzającego pojazdu. System rozpoznawania
znaków drogowych pokazuje na wyświetlaczu informacje dotyczące ostat-

niego zarejestrowanego ograniczenia
prędkości, zakazu wyprzedzania czy znaków odwołania zakazu.
Stosowany standardowo w obu modelach zmodernizowany układ elektronicznej kontroli stabilności ESC ma wiele
zaawansowanych funkcji, które pozwalają na zachowanie stabilności pojazdu
w ekstremalnych sytuacjach drogowych.
Wśród nich znalazły się 3 opatentowane
przez Forda funkcje:
• Side Wind Stabilisation – funkcja stabilizacji pojazdu podczas bocznych
podmuchów wiatru, uruchamiająca
hamulce po jednej stronie auta, aby
zredukować negatywne skutki nagłego podmuchu wiatru,
• Curve Control – funkcja odpowiedzialna za bezpieczne i stabilne przyhamowanie samochodu po zbyt szybkim wejściu w zakręt, np. podczas
zjazdu z autostrady,
• Roll Stability Control – funkcja zapobiegająca nadmiernym przechyłom
i wywróceniu się pojazdu poprzez
odpowiednie sterowanie momentem
obrotowym silnika oraz hamulcami
przy każdym kole.
Nabywcy Transita mogę również zamówić system Ford SYNC 2 z nowym
6-calowym kolorowym ekranem o wysokiej rozdzielczości oraz ze sterowaniem
głosowym, umożliwiającym obsługę telefonu, systemu audio oraz nawigacji
satelitarnej przy użyciu komend głosowych. W modelach Transit Custom wyposażonych w system SYNC standardem jest
Liczba wariantów rozstawu osi, wysokości
dachu czy rodzaju kabiny oraz ekonomika
eksploatacji i dobre osiągi sprawiają,
że w 2015 r. Ford Transit był
w Europie najchętniej kupowanym
samochodem dostawczym
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nowy kolorowy wyświetlacz o przekątnej
4 cali, który zastępuje wyświetlacz 3,5-calowy stosowany do tej pory.

Nowości ciąg dalszy
Pod koniec tego roku nabywcy modeli Transit z napędem na przednie koła
oraz modeli Transit Custom będą mogli
zamówić sześciobiegową przekładnię
automatyczną SelectShift, zapewniającą
komfortową eksploatację w warunkach
miejskich. Skrzynia będzie współpracować z nowym silnikiem EcoBlue, co ma
w efekcie zapewnić płynną pracę, dużą
wydajność – potęgowaną w wybranych
wersjach przez system Auto-Start-Stop
– i dobre osiągi pojazdów. Kierowca będzie oczywiście mieć możliwość manualnej zmiany biegów za pośrednictwem
przycisków umieszczonych na dźwigni.
Kolejną nowością, rzadko spotykaną
w tym segmencie, jest tylne zawieszenie pneumatyczne, które zostało opracowane specjalnie dla modelu Transit
Custom przy zachowaniu standardów
wytrzymałościowych obowiązujących
w segmencie samochodów użytkowych.
W modelach Kombi M1 będzie możliwe
utrzymanie stałego prześwitu podczas
jazdy z obciążeniem, przy wysokim poziomie komfortu typowym dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym.

Transity na trasie
Krążąc po autostradach i drogach lokalnych w okolicach Monachium, mieliśmy możliwość zapoznać się z możliwoś-

| TECHNIKA |
ciami Forda Transita i Transita Custom
– Ford przygotował do testów kilkanaście pojazdów we wszystkich regulacjach
nowego silnika EcoBlue 2,0 TDCi i w wielu
wersjach nadwoziowych, różniących się
rozstawem osi, wysokością nadwozia,
rodzajem kabiny i wyposażeniem. Słowem: pełna gama możliwości. Samochody były solidnie załadowane, zatem
wrażenia z jazdy dotyczyły jak najbardziej
rzeczywistych warunków eksploatacji.

wych rozpędzanie było bardzo powolne
i wręcz wymuszało redukcję przełożenia.
Tak naprawdę silnik „ożywał” dopiero po
przekroczeniu 1200–1300 obr/min.
Ford w swoim nowym silniku zastosował dość ciekawą strategię ochrony
jednostki napędowej (a może dwumasowego koła zamachowego?) przed zadławieniem (zgaśnięciem) wynikającym z jazdy
ze zbyt małą prędkością obrotową. Podczas typowego hamowania silnikiem kie-

stylu jazdy ekonomicznej. W przypadku
nowego silnika Ford EcoBlue 2,0, pracującego pod maskami Transita i Transita
Custom, po dojściu do prędkości obrotowej ok. 1000 obr/min sterownik podejmował decyzję o konieczności „ratowania” silnika przed zgaśnięciem i zwiększał
dawkowanie paliwa. Reszta już była konsekwencją wynikającą z konfiguracji
przełożenia na konkretnym biegu i przełożenia przekładni głównej oraz promie-

Jak to w dostawczaku: drzwi tylne z możliwością
otworzenia o 270°, szerokość między nadkolami
pozwala na poprzeczne wstawienie europalety
nawet w mniejszym modelu Transit Custom

Na początek pochwały. Uznanie wzbudza bardzo dobre zestrojenie zawieszenia, niezależnie od wielkości modelu.
Samochody doskonale prowadziło się
w zakrętach, niezbyt uciążliwe były również podmuchy wiatru czy też pokonywane nierówności drogi. Jedynie podczas
jazdy po drodze o regularnie rozmieszczonych śladach łączeń kolejnych odcinków asfaltu dawało się odczuć niewielkie drgania całego samochodu, jakby
wymuszenie od drogi spowodowało minirezonans zawieszenia.
Podczas jazdy, niezależnie od prędkości, w kabinie panowały bardzo komfortowe warunki akustyczne – zero drażniących dźwięków, typowy i niezbyt głośny
szum opon czy powietrza na lusterkach
i gdzieś w oddali pomruk pracującego silnika. Można było swobodnie prowadzić
rozmowę lub słuchać radia przy niewielkim czy też średnim nastawieniu
poziomu głośności.
Były też zaskoczenia. Mimo wystarczającej mocy silnika w trakcie jazdy dawała się odczuć dość słaba elastyczność
silnika pracującego na najwyższych biegach (5. I 6.), co w praktyce oznaczało,
że przy niskich prędkościach obroto-

Niezastąpione w codziennej eksploatacji: solidne odbijacze z magnesami zabezpieczające
otwarte drzwi przed przypadkowym zamknięciem lub uszkodzeniem nadwozia

Nowy silnik Ford EcoBlue do oczyszczania
spalin potrzebuje AdBlue – zbiornik to ponad 20 l, co wystarcza na przejechanie
ponad 10 tys. km

rowca zdejmuje nogę z gazu i przy włączonym biegu pozwala na stopniowe
zmniejszanie prędkości, by w końcowym
etapie zredukować bieg lub wcisnąć
sprzęgło. W tym czasie dawkowanie paliwa jest zerowe, co jest istotą wykorzystania swobodnego toczenia się i tego

nia tocznego koła w układzie napędowym
– np. na 6. biegu minimalna prędkość
jazdy podtrzymywana przez sterownik
wynosiła ok. 45 km/h, na biegu 5 było
to ok. 40 km/h.
System start-stop działał bardzo sprawnie, gaszenie i uruchamianie silnika przebiegało bez żadnych szarpnięć i można
było bardzo sprawnie ruszyć po zatrzymaniu (np. na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną). Podczas jazd okazało się,
że tempomat adaptacyjny wymaga specjalnego włączenia, natomiast wartością
domyślną ustawień jest tempomat pracujący w trybie zwykłym, czyli bez kontroli odległości od pojazdu poprzedzającego. Wydaje się, że raczej naturalnym
ustawieniem powinien być tryb adaptacyjny (ACC), gdyż bezsprzecznie zapewnia to większe bezpieczeństwo jazdy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Renaud Dehillotte

Jens Ocksen

Z początkiem lipca br. otrzymał awans na stanowisko European Sales
Director. Będzie odpowiadał za działania firmy w zakresie marketingu
i sprzedaży w Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech,
na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, w Rosji, Polsce, Belgii i Turcji.
Ukończył Uniwersytet w Bordeaux. Ma licencjat z zarządzania i stopień
magistra administracji (MBA). W DAF Trucks pracuje od 2003 r.
Początkowo został zatrudniony na stanowisko kontrolera finansowego
w oddziale firmy we Francji, a następnie przeniósł się do Wielkiej
Brytanii. W 2012 r. awansował na dyrektora zarządzającego DAF
Trucks Polska i pełnił tę funkcję do tego roku. Na nowym
stanowisku będzie podlegał Richardowi Zinkowi, członkowi zarządu
odpowiedzialnemu za marketing i sprzedaż.

Od 2014 r. prezes zarządu Volkswagen Poznań oraz członek kierownictwa
marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Kieruje projektem Crafter
we Wrześni. Z wykształcenia inżynier technologii produkcji Uniwersytetu Technicznego w Hanowerze. Doświadczenie zdobywał m.in. kierując produkcją w fabryce Volkswagena na Tajwanie, po powrocie do
Hanoweru pełnił funkcje kierownicze w działach zajmujących się montażem modeli LT, T4 oraz T5. W latach 2003–2006 kierował działem
zapewnienia jakości ds. pojazdów i silników koncernu Volkswagen SA
i był odpowiedzialny za decyzje o rozpoczęciu produkcji Volkswagena
w ośrodkach na całym świecie. Od czerwca 2006 r. kierownik produkcji w Volkswagen Poznań, a w latach 2007–2010 prezes i członek
zarządu ds. techniki. Od 2010 r. członek kierownictwa zakładu Volkswagen Samochody Użytkowe w Hanowerze, w latach 2012–2014 r.
członek zarządu marki Volkswagen Samochody Użytkowe ds. produkcji
i logistyki. Z zamiłowania rowerzysta i podróżnik. Żonaty, ma córkę.

Robert Gałązka

Adam Sikorski

Od czerwca br. jako prezes zarządu i dyrektor generalny szefuje polskiemu oddziałowi Nexteer Automotive, czyli globalnemu koncernowi
produkującemu elektryczne układy kierownicze m.in. dla BMW,
Fiat Chrysler Automobiles, Forda, General Motors czy PSA Group.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ma certyfikat Leadership
Development Executive – INSEAD. Zdobywał doświadczenie zawodowe, zarządzając regionalnymi oddziałami takich koncernów, jak
m.in. Valeo, Areva (później Schneider Electric) i EDF. Tworzył też
nowe oddziały wymienionych firm, budując zespoły doświadczonych
menedżerów pracujących w Polsce i za granicą. Na nowym stanowisku
pokieruje zespołem niemal 1500 pracowników w zakładach
w Gliwicach i Tychach.

W 2015 r. objął funkcję prezesa zarządu PZL Sędziszów, firmy wytwarzającej produkty filtracyjne. Jest absolwentem Akademii Polonijnej
w Częstochowie. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe Executive
MBA, a w 2013 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów Executive
Doctor of Business Administration – EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 1992 r. współtworzy grupę kapitałową Unimot, która działa na terenie Polski, Europy
i całego świata. W 1999 r. został prezesem zarządu Unimot Truck
sp. z o.o., a w 2010 r. objął funkcję dyrektora UC Energy Ltd w Nikozji.
Reprezentuje Unimot Express od chwili jej założenia. Funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Unimot SA pełni od 2011 r. Pasjonuje
go tematyka przywództwa i rozwoju osobistego. Od 2015 r. jest
certyfikowanym członkiem The John Maxwell Team.
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zaprosili nas
Firma Elwico na konferencję prasową „Wyższa
klasa podnoszenia” .
Volvo Group Trucks na finał konkursu The Drivers’ Fuel Challenge na torze w Bednarach.
Volvo Polska na spotkanie biznesowe pt.
„Zrównoważone rozwiązania dla transportu
publicznego” w ramach Wrocław Global
Forum
Ford na prezentację nowych silników i technologii zastosowanych w samochodach z rodziny Transit Custom i Transit.
Sieć Premio Opony-Autoserwis na zawody
dziennikarskie w mechanice samochodowej,
zorganizowane z okazji 10-lecia firmy.

Daimler Buses na spotkanie dla mediów
połączone z prezentacją nowinek targowych
IAA i przedstawieniem mobilnych rozwiązań
koncernu dla transportu publicznego.
Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego na
konferencję inaugurującą europejską kampanię TyreAware.
Iveco na premierę nowego Stralisa XP&NP
w Madrycie.
Gulf Polska na uroczystość ogłoszenia planów dotyczących przyszłości marki oraz globalnego partnerstwa z klubem piłkarskim
Manchester United.

W SIERPNIU NA ANTENACH

ORAZ

Sierpień w „Na osi” będzie kontrastowy, bo w programie znajdą się pojazdy nowiutkie i oldtimery,
a obok tematów związanych z bolączkami w branży pojawią się relacje z motoryzacyjnych
wystaw i kolorowych zlotów.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

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

sponsor
programu

1. odcinek sierpniowy
Iveco Eurocargo z przyczepą; system
dookólnego monitoringu pojazdu ProViu;
druga część relacji z kieleckich targów
Autostrada Polska 2016; leciwe pojazdy
wojskowe o żywym temperamencie;
nie do końca zgodna z wzorcem
ciężarówka amerykańska i jej kierowca.

2. odcinek sierpniowy
Iveco Daily z najnowszą, ośmiobiegową
przekładnią Hi-Matic; skąd się wzięły
normy czystości spalin; czar minionych lat
na wystawie Auto Nostalgia 2016;
militaria w naturalnym rozmiarze i ich
miniaturowe repliki; strażackie spotkanie
w Główczycach, czyli zlot Fire
Truck Show.

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

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek sierpniowy
Renault T z kabiną Maxispace; jak MAN
wspomaga edukację dzieci w zakresie
bezpiecznego udziału w ruchu; rolnicza
maszyneria prosto z USA, czyli nowości
Johna Deere’a; do czego przewoźnicy
wykorzystali 12. zlot Qualitium
Master Truck.

4. odcinek sierpniowy
MAN z ciągle jeszcze nowym silnikiem
D38; jak przeciwdziałać niepożądanemu
zjawisku drogowej agresji; DAF i jego
kierowca, czyli pracująca dwójka; pojazdy,
które budziły największy podziw na zlocie
Qualitium Master Truck.

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

Zapraszamy do oglądania!
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