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Napędzani ideami
Pod koniec lipca br. Komisja Europejska opublikowała ważny
dokument – jest to „Europejska strategia mobilności niskoemisyjnej”, w której opisano, w jaki sposób można będzie
w najbliższej przyszłości zmniejszyć emisję dwutlenku
węgla w europejskim transporcie.

Z

godnie z przysłowiem o stole i nożycach
szybko pojawiło się oświadczenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Motoryzacyjnych ACEA.
Czytamy w nim, iż przemysł motoryzacyjny jest całkowicie zaangażowany w obniżanie swojego śladu węglowego we wszystkich
segmentach biznesowych, począwszy od samochodów osobowych, a na ciężarowych skończywszy. Ku memu zadowoleniu w oświadczeniu tym pojawiła się jednak drobna uwaga
– że strategia nakreślona przez Komisję Europejską kładzie główny nacisk na transport drogowy, a konieczne jest bardziej zbilansowane
podejście, proporcjonalnie obejmujące wszystkie sposoby transportu, także transport kolejowy, morski i lotniczy. Wskazano również na
niezwykłą rolę, jaką w promowaniu alternatywnych paliw i źródeł napędu może odgrywać
– i powinna – właściwie przygotowana infrastruktura. Bez niej do 2030 r., czyli perspektywy czasowej ujętej w komunikacie KE,
penetracja rynkowa pojazdów o zerowej lub
ultraniskiej emisji będzie zdecydowanie
poniżej obecnych oczekiwań.
Pojawia się też temat odgrzany – urzędnicy z Brukseli interesują się wyłącznie nowymi
środkami transportu i zaawansowanymi technologiami w nich stosowanymi, zapominając
o starych, mocno wyeksploatowanych flotach
samochodów osobowych i ciężarowych, szkoleniach kierowców i poprawie infrastruktury.

Osobiście bardzo kibicuję ostatnim wydarzeniom związanym z nowymi technologiami
takimi jak platooning, czyli konwoje połączone,
pojazdy autonomiczne czy elektryczne samochody dystrybucyjne. Ta rewolucja dzieje się
tu i teraz, na naszych oczach, jednak nikt z decydentów z KE nie ocenia właściwie tego procesu i jego skali, czego efektem jest brak
jakichkolwiek znaczących rozwiązań wspierających o wymiarze prawnym. Szkoda.
Tymczasem czekając na właściwe decyzje
urzędników, z przyjemnością przyglądać się
będę najnowszym rozwiązaniom dotyczącym
zrównoważonej, ekologicznej i ekonomicznie
opłacalnej mobilności – ta tematyka i innowacje z nią związane będą z pewnością przeważały na wrześniowych targach pojazdów
użytkowych IAA w Hanowerze. Motto targów
to „Driven by ideas”, co można by przetłumaczyć jako „Napędzani ideami”.

Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny

| BIZNES |

WIELKA SIÓDEMKA
UKARANA. PRZEWOŹNICY IDĄ DO SĄDU
rawie 3 miliardy euro muszą zapłacić
producenci ciężarówek za zmowę, która
łamała unijne zasady konkurencji. Do
ustawiania cen przyznali się: MAN, Daimler, DAF,
Volvo/Renault i Iveco. Wobec Scanii, która jako
jedyna wypiera się układu, trwa jeszcze postępowanie.
© P. Muskała
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ELEKTRYCZNY NISSAN DLA NAUKOWCÓW
niwersytet Wrocławski otrzymał od
urzędu miasta Nissana e-NV200. Miasto
użyczyło naukowcom pojazd na kilka
lat w ramach działań na rzecz poprawy jakości
powietrza.

U

Elektryczny Nissan będzie wykorzystywany
w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery
Uniwersytetu Wrocławskiego jako element mobilnej stacji pomiarowej. Stacja jest elementem
projektu, który ma na celu zbudowanie systemu dostarczającego informacji o zagrożeniach
związanych z niekorzystną pogodą i zanieczyszczeniami atmosfery. Oprócz stacji pomiarowej
powstają więc też geoportal, aplikacja mobilna
oraz tablice informacyjne, które będą dostarczały
prognozy jakości powietrza i warunków biometeorologicznych.

Według zapewnień producenta elektryczny
Nissan może przejechać na jednym ładowaniu
170 km. Do jego napędu służy silnik elektryczny
o mocy maksymalnej 80 kW (109 KM). Prąd zapewnia litowo-jonowy akumulator o pojemności 24 kWh i napięciu znamionowym 360 V.
Standardowe ładowanie z domowego gniazdka
230 V trwa 12 godzin, jednak przy użyciu szybkiej ładowarki samochód na specjalnych stacjach
szybkiego ładowania można doładować w zaledwie 30 minut. Nissan e-NV200 zabiera na
pokład 5 osób i od 2,3 do 3,2 m3 ładunku, z powodzeniem zmieści więc cały sprzęt pomiarowy. Pod względem aranżacji wnętrza e-NV200
nie różni się od swoich braci napędzanych silnikami spalinowymi, jest to więc samochód o dobrych parametrach użytkowych.
(PM)

Grzywny to jednak nie koniec kłopotów „wielkiej
siódemki”. Zdaniem prawników zmowa producentów windowała ceny pojazdów o około 20%
względem normalnej, konkurencyjnej ceny. Wyrok Komisji Europejska dał zielone światło firmom,
które zechcą dochodzić prywatnych roszczeń. Inaczej mówiąc: wszyscy, którzy w latach 1997–2011
kupili ciężarówki nieuczciwych producentów mogą
teraz iść do sądu i domagać się odszkodowania.
We wszystkich krajach UE kancelarie specjalizujące się w sprawach TSL szykują się do pozwów.
W Holandii kancelaria MKB-Claim zaczęła zbierać
chętnych do procesowania się jeszcze przed
ogłoszeniem wyroku. Również polscy prawnicy mówią o przygotowaniach do procesów zbiorowych
przewoźnicy kontra producenci.
Jest jeszcze jedna dobra wiadomość dla polskich
firm. Do końca 2016 r. Polska musi wdrożyć unijną
dyrektywę regulującą dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Zmiany wniesione przez nowe przepisy powinny dodatkowo ułatwić walkę w sądzie. (KW)

KTO DA WIĘCEJ?
aldex – szwedzki producent sprzęgieł, systemów zawieszenia
i układów hamulcowych jest na sprzedaż. Dotychczas jako potencjalnych kupców wymieniano SAF Holland i ZF Friedrichshafen AG.
Niedawno zaś do tego grona dołączył Knorr-Bremse – koncern zaopatrujący
wszystkich dużych producentów pojazdów użytkowych w systemy hamulcowe i sterujące.

H

Pojawienie się niemieckiego giganta od razu podgrzało atmosferę. Knorr-Bremse jest gotów zapłacić 110 koron szwedzkich za akcję Haldexu. To więcej niż oferta ZF (100 koron za akcję) i SAF Holland (94,42 korony za akcję).
Nie wiadomo, jak zachowają się akcjonariusze i zarząd Haldexu teraz, gdy
do gry wkroczył Knorr-Bremse. Wcześniej wydano już oficjalne komunikaty,
że ZF ma największe szanse na finalizację transakcji. Dlatego ZF początkowo

deklarował, że niezależnie od rozwoju sytuacji nie zapłaci wyższej kwoty za
akcje. Przedstawiciel firmy twierdził w mediach, że oferta 100 koron za akcję jest godziwa i odpowiednio odzwierciedla długoterminową wartość
połączenia ZF i Haldexu.
Jednak zapewne za sprawą nowego oferenta 14 września ZF ogłosił, iż jest
w stanie zaoferować 110 koron za akcję, a zaledwie kilka dni później wywindował cenę do 120 koron. Wkrótce okaże się, czy Knorr-Bremse będzie
licytował jeszcze wyżej.
Niezależnie czy ostatecznym nabywcą Haldexu zostanie Knorr-Bremse, czy
ZF, obie firmy mają na tyle silną pozycję na rynku, że sytuacja na pewno znajdzie się pod kontrolą instytucji antymonopolowych.
(KW)
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100 NACZEP WIELTON
WE FLOCIE LINK
ink, bardzo prężna polska firma z sektora
TSL, podpisała kontrakt na zakup 100 nowych naczep Wieltonu. Spółka rozbudowała już swoją flotę do ponad tysiąca jednostek
transportowych i zakłada dalszy rozwój. Specjalizuje się w transporcie międzynarodowym całopojazdowym FTL, częściowym LTL oraz transporcie
krajowym.

L

„Jestem przekonany, że naczepy Wieltonu pozwalają polskim firmom transportowym zdobywać kolejnych zadowolonych klientów” – komentuje Włodzimierz Masłowski, wiceprezes zarządu
Wielton SA.

© Wielton

Przekazanie naczep –
Włodzimierz Masłowski
z Wieltonu i Przemysław
Wąsowski z Link

„Głównymi atutami firmy Wielton są elastyczność i indywidualne podejście do klienta, przede
wszystkim w zakresie rozwiązań stosowanych
w naczepach. Procentuje to dobrą współpracą
i wzajemnym zrozumieniem. Pozwala także opra-

cować spersonalizowane rozwiązania techniczne,
dostosowane do projektów realizowanych przez
naszą firmę oraz do potrzeb naszych klientów” –
mówi Przemysław Wąsowski, kierownik działu
Obsługi Transportu Link.
(KW)

Pojazd wyposażono w napęd elektryczny o mocy
75 kW, a jego zasięg – zależnie od zastosowań
– waha się od 80 do 270 km. Jest bezemisyjny
i niemal bezgłośny. Dzięki temu może być użytkowany nawet wtedy, gdy obowiązują ograniczenia
ruchu, np. do nocnych dostaw w dzielnicach
mieszkalnych. Zarządzanie procesem logistycznym
ułatwi spedytorowi system telematyczny, zbierający i analizujący dane na temat podróży, obecnej lokalizacji oraz ładunku.

zamawianie elementów i konieczność zaopatrzenia samochodu przez mechanika, nie będą już
potrzebne.

CENTRUM INFORMACJI
NA KOŁACH
ciągu najbliższych pięciu lat Mercedes-Benz wyda pół miliarda euro
na rozwijanie swojego programu
„adVANce”. W jego wyniku ma powstać Vision
Van – dostawczak inteligentny, napędzany energią elektryczną i naszpikowany nowymi technologiami. Prototyp samochodu zaprezentowano na
początku września podczas specjalnego pokazu
w Stuttgarcie.
Vision Van ma być rozwiązaniem idealnie dopasowanym do cyfrowo-internetowych czasów,
w których żyjemy. Z analiz socjologicznych wiadomo, że do 2030 r. ponad 2/3 światowej populacji będzie mieszkać w miastach i korzystać z internetu, na potęgę kupując różne produkty i zamawiając
gotowe posiłki. A to oznacza, że szybka dostawa
w ciasnych miejskich uliczkach okaże się dla kurierów wyzwaniem przyszłości.
Dlatego dla Vision Vana zaprojektowano zautomatyzowaną przestrzeń ładunkową, która sama
będzie wybierać i podawać kierowcy odpowiednią przesyłkę. Elementem wyposażenia będą też
drony dostawcze, które drogą powietrzną dostarczą przesyłkę klientowi. Kurier w tym czasie
dostarczy inną paczkę osobiście. Mercedes wylicza, że automatyzacja rozładunku i wykorzystanie drona skrócą czas potrzebny na ostatni etap
dostawy o ponad 50%.

© Mercedes Benz

W

W ramach programu „adVANce” Mercedes pracuje też nad automatyzacją serwisu swojej floty.
W niedalekiej przyszłości komputer będzie zgłaszał
potrzebę nowej części dla danego pojazdu, realizował pobranie jej z magazynu, a robot przeprowadzi ekspresową wymianę. Etapy pośrednie,
takie jak weryfikacja stanu magazynowego, ręczne

Nad wcieleniem w życie założeń „adVANce” pracuje osobna, nowa jednostka w Mercedesie, zakorzeniona w środowisku start-upów.
„W ciągu sześciu miesięcy osiągnęliśmy najlepsze wyniki w historii Mercedes-Benz Vans. To zapewnia nam doskonałe podstawy do wzmacniania
pozycji naszego oddziału aut użytkowych w przyszłości” – powiedział Volker Mornhinweg, szef Mercedes-Benz Vans, podczas Van Innovation Campus
w Stuttgarcie, dodając: „Zmieniamy auta dostawcze
w inteligentne, skomunikowane centra informacji
na kołach. Jak dotąd nasze podejście nie ma sobie
równych w sektorze pojazdów użytkowych”. (KW)
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© MAN

dowlanej, ale samochód sprawdzi się też w innych
zastosowaniach. Oprócz klasycznych nadwozi
zamkniętych i przeszklonych furgonów będzie
można wybrać podwozia w wersji z pojedynczą
i podwójną kabiną (te ostatnie z zabudowami fabrycznymi w najróżniejszych odmianach).

MAN TGE, BLIŹNIAK
CRAFTERA
AN szykuje się do wprowadzenia na
rynek swojego pierwszego samochodu dostawczego. Model TGE będzie miał swoją premierę na tegorocznych targach IAA w Hanowerze. Do seryjnej produkcji
trafi w kwietniu 2017 r., a w sprzedaży w Polsce
prawdopodobnie pojawi się jesienią.

M

Ponieważ MAN jest jedną z marek wchodzących w skład koncernu Volkswagena, dostawczak
z lwem w logo jest niemal identyczny z Volkswagenem Crafterem II generacji. Oba samochody
będą produkowane w fabryce Volkswagena we
Wrześni. Dzielą większość podzespołów, w tym
jednostki napędowe i skrzynie biegów, a różnice
między nimi są kosmetyczne.

Nowy TGE występuje w wariantach z dwoma
rozstawami osi, trzema wysokościami dachu
i trzema długościami nadwozia. Zakres długości zaczyna się od 5983 mm przez 6833 mm,
a sięga do 7388 mm. Warianty wysokości pojazdu to: 2340 mm, 2575 mm i 2800 mm. Odpowiednia kombinacja długości i wysokości daje
maksymalną objętość przestrzeni ładunkowej na
poziomie 18,3 m3.

Wariant o najmniejszej dmc. to 3 t, maksymalna
wynosi natomiast 5,5 t. MAN kieruje swój nowy
produkt głównie do sektora logistyki i branży bu-

Czterocylindrowy silnik Diesla opracowano ze
szczególnym uwzględnieniem „ciężkich” wymagań eksploatacyjnych pojazdu użytkowego. Gama
silników o pojemności 1968 cm3 obejmuje warianty o mocy 75 kW (102 KM), 90 kW (122 KM),
103 kW (140 KM) oraz 130 kW (177 KM). Do wyboru jest napęd przedni, tylny lub na wszystkie koła.
Każdy wariant występuje z 6-biegową skrzynią manualną albo z 8-biegowym „automatem”. (KW)

cały rok dojazdów do hurtowni i na budowy,
położone często przy nieutwardzonych drogach,
takie rozwiązanie bardzo ułatwia kierowcom pracę.

zawierającą wymagania dla pojazdu co do mocy
silnika, momentu obrotowego, układu hamulcowego czy wyposażenia, a także masy całkowitej”.

„Dla przewoźnika w ostatecznym rozrachunku liczy
się tylko koszt kilometra, przekładający się na wynik firmy” – mówi Roman Rutecki, prezes Budmat
Transport. – „Przed decyzją o wyborze sprawdzaliśmy wszystko bardzo dokładnie: oprócz kosztów eksploatacji czy dostępności serwisu przygotowaliśmy precyzyjną specyfikację techniczną

„Kabina jest wygodna, wszystko jest tu w takim
miejscu, w jakim powinno być” – dodaje Jarosław
Lewandowski, kierowca z Budmat Transport,
który niedawno przesiadł się do Renault Trucks D
z innego pojazdu. –„Kolejna zaleta samochodu to
bardzo dobra zwrotność – w naszej pracy wjeżdżanie w ciasne wjazdy to codzienność”. (KW)

EKONOMICZNE
I WYGODNE
lotę firmy Budmat Transport z Płocka zasiliło dziesięć nowoczesnych pojazdów
dystrybucyjnych Renault Trucks D 16 MED
4×2 o dmc. 16 t. Napędzane są sześciocylindrowymi silnikami DTI 8 o pojemności 7,7 l, osiągającymi maksymalną moc 280 KM i rozwijającymi
maksymalny moment obrotowy 1050 Nm w zakresie od 950 do 1600 obr/min. Napęd jest przekazywany na tylne koła przez zautomatyzowaną
skrzynię biegów Optitronic 6AS 800 (6 zsynchronizowanych biegów w przód i 1 wsteczny). Pojazdy mają hamulec wydechowy o mocy 120 kW
przy 2800 obr/min).
Trzystulitrowy zbiornik paliwa gwarantuje bardzo
dobry zasięg. Dla zapewnienia mobilności – np.
na placu budowy – wyposażono je także w blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi. Ze
względu na specyfikę pracy, wymagającą przez

© Renault Trucks
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Optymalizacja kosztów

Marek Rutka

użytkowania i własności pojazdów

zasy, w których po ładunek o masie kilku ton wysyłano dalekobieżny
zestaw z naczepą czy przyczepą,
minęły już bezpowrotnie. Oczywiście
nadal takie sytuacje mogą mieć miejsce,
ale tylko wówczas, gdy priorytetem jest
szybkość dostawy, a nie jej koszt. Tego
rodzaju sytuacje mają jednak wyłącznie
charakter incydentalny i zazwyczaj są
spowodowane przez czynniki niezależne,
jak np. awaria pojazdu czy nagła decyzja
zleceniodawcy transportu.
W realiach rynku transportowego – co
istotne nie tylko w naszym kraju – o wiele
częstszym zjawiskiem jest wykonywanie
transportu pojazdami o mniejszej ładowności w stosunku do tej, jaka widnieje
w ich dowodzie rejestracyjnym.
O ile działania służb kontrolnych, takich jak Inspekcja Transportu Drogowego
(ITD) czy jej niemiecki odpowiednik BAG
(Bundesamt für Güterverkehr), skutecznie ograniczyły liczbę przeładowanych
ciężarówek, o tyle problem samochodów
dostawczych zarejestrowanych do 3,5 t
dmc. i swoją rzeczywistą masą znacznie
przekraczających tę wartość jest zjawiskiem bardzo częstym – żeby nie powiedzieć powszechnym. Trudno bowiem

© GS Meppel

Najpoważniejszym składnikiem kosztu transportu samochodowego jest oczywiście
paliwo. O ile jednak możliwości redukcji wydatków na paliwo są dość ograniczone,
o tyle wpływ na pozostałe składniki kosztów jest już znacznie większy.

Przykład konstrukcji dostosowanej do wąskich i ciasnych placów manewrowych w fermach
drobiu. Własny podnośnik widłowy znacznie usprawnia prace przeładunkowe i oszczędza czas

przypuszczać, że np. Fiat Ducato czy Renault Master z dodatkową sypialnią,
skrzynią ładunkową o pojemności 8–10
europalet i ładownością zawartą w dowodzie rejestracyjnym, wynoszącą około
1 t, zawsze przewozi wafle ryżowe czy
styropian. Celem zakupu i eksploatacji
takich samochodów jest przede wszystkim uniknięcie opłat za przejazd drogami (tzw. myta), możliwość kierowania
z kategorią B prawa jazdy oraz – w większości przypadków – brak konieczności
rejestrowania czasu pracy kierowcy.

Należy podkreślić, że przewozy przeładowanymi samochodami dostawczymi
są nie tylko niebezpieczne dla samego
kierowcy i innych uczestników ruchu, ale
to także przykład nieuczciwej konkurencji. Firma transportowa dysponująca ciężarówkami o odpowiednim dla przewozu
tego rodzaju ładunków tonażu i ponosząca
z tego tytułu większe koszty – zarówno
zakupu, eksploatacji pojazdów, jak i wynagrodzenia kierowców – nie jest w stanie konkurować wysokością stawki z przeładowanymi autami o dmc. do 3,5 t.
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Jednym ze sposobów optymalizacji
kosztów transportu jest odpowiednie
dopasowanie środka transportu do parametrów konkretnego ładunku. Zadanie to jest trudne do realizacji, gdy zlecane do przewozu ładunki każdorazowo
różnią się wielkością (objętością) i masą.
W tego typu przypadkach najlepszym
rozwiązaniem jest dysponowanie różnorodną flotą pojazdów. W sytuacji gdy się
jej nie posiada, ekonomicznie uzasadnione
może być wynajęcie takiego dopasowanego środka transportu lub zlecenie usługi
transportowej podwykonawcy, który takim sprzętem dysponuje.
W korzystniejszej sytuacji są ci przewoźnicy, którzy mają zawarte długoterminowe kontrakty na przewozy konkretnych ładunków, np. spaletyzowanych,
sypkich czy płynnych. W takich przypadkach odpowiedni dobór taboru jest
znacznie ułatwiony i to pod każdym względem. Chodzi tu zarówno o jego parametry
użytkowe, jak i stronę finansowo-kosztową przedsięwzięcia. Przewoźnik może
bowiem dokonać najbardziej dla niego
korzystnego wyboru wariantu posiadania lub użytkowania taboru, czyli zakupu za gotówkę, na kredyt, leasingu czy
wynajmu długoterminowego. Mimo że
w przypadku środków transportu o dmc.
powyżej 3,5 t obecnie najczęstszą formą
jest leasing (decyduje się na niego ponad połowa klientów), to coraz większą
popularnością cieszy się wynajem długoterminowy. Na tę ostatnią formę decyduje się średnio co dziesiąty klient. Do
zalet wynajmu należy zaliczyć możliwość wliczenia opłat w koszty działalności, a miesięczne opłaty są zazwyczaj
niższe niż w przypadku leasingu. Zazwyczaj minimalny okres, na jaki wypożyczany
jest pojazd, wynosi 24 miesiące, ale zdarzają się także umowy krótsze.

© Scania

Transport „szyty na miarę”

Boczne drzwi do ładowni ograniczają
zużycie energii potrzebnej do utrzymania
temperatury w zabudowie chłodniczej.
To także przykład na ograniczenie
kosztów eksploatacji

Warto podkreślić, że bardzo często instytucje leasingowe i firmy wypożyczające
pojazdy oferują usługi zarządzania lub
wsparcia zarządzania flotą pojazdów. To
dobre rozwiązanie, gdy przewoźnik nie
ma własnej – odpowiedzialnej za to – komórki organizacyjnej. Coraz bardziej popularną formą jest FSL (full service leasing), czyli przejęcie przez firmę udzielającą
długoterminowego wynajmu wszystkich
spraw związanych z serwisowaniem i obsługą pojazdu, m.in. napraw, przeglądów,
ubezpieczenia, wymiany opon itp.

Wymagający klient
Warto podkreślić, że coraz więcej zleceniodawców usługi przewozowej oczekuje czegoś więcej niż tylko sprawnej
realizacji zadania. Klienci wymagają np.
tego, aby usługa realizowana była po-

-----

Najważniejsze cechy leasingu i wynajmu długoterminowego
Leasing

Wynajem długoterminowy

Raty wliczane są w koszty działalności
Jedna miesięczna faktura uwzględniająca wszystkie koszty
Niezaliczanie pojazdu do środków trwałych
Sprawdzanie zdolności leasingowej
Obniża zdolność kredytową przedsiębiorcy

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

Możliwość wykupu pojazdu po okresie trwania umowy
Nie jest sprawdzana zdolność kredytowa
Nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorcy

jazdem/pojazdami konkretnej marki lub/i
w określonym kolorze (malowaniu), a także
o określonym maksymalnym wieku (np.
do 10 lat). Przykładem stosowania w praktyce tego rodzaju wymagań jest jedna
z wiodących sieci dyskontów, której transport dystrybucyjny realizowany jest pojazdami marki Mercedes-Benz i Fuso,
a jedna z sieci sprzedających meble i artykuły wyposażenia wnętrz wymaga, aby
kabiny ciężarówek były ciemnoniebieskie,
natomiast same pojazdy nie starsze niż
10 lat. Sporo uwagi marce pojazdów,
jakimi realizowany jest transport, poświęcają przede wszystkim firmy branży
motoryzacyjnej. Do sieci dealerskiej Mercedes-Benz nowe samochody dowożone
są autotransporterami wyłącznie tej niemieckiej marki. Podobnie jest w przypadku transportu nowych kombajnów
zbożowych z płockiej fabryki Case New
Holland, który realizowany jest ciągnikami Iveco (obie marki należą do tego
samego właściciela).
Spełnienie tego rodzaju wymagań
przez przewoźnika nie jest problemem,
pod warunkiem że umowa zawierana
jest na wystarczająco długi czas – z reguły nie mniejszy niż 24–36 miesięcy.
Rośnie liczba zleceniodawców, którzy
od przewoźnika oczekują jeszcze bardziej rozbudowanej realizacji usługi przewozowej. Przykładem takiego podejścia
jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, które podpisało
z firmą Michalczewski sp. z o.o. kontrakt na 10-letnie świadczenie kompleksowej usługi przewozowej w ramach
komunikacji miejskiej. Po stronie zleceniobiorcy pozostają wszystkie kwestie
z tym związane – od zakupu nowych au-
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W przypadku firm zajmujących się
świadczeniem usług transportowych
związanych z budownictwem jednym ze
sposobów na zminimalizowanie sytuacji, w jakiej tabor nie będzie w pełni wykorzystywany, jest rezygnowanie z zabudów instalowanych na stałe na podwoziach
ciężarówek na rzecz montażu ich na naczepach. Tak dzieje się nie tylko w przypadku wywrotek, ale także betonomieszarek i – co ważne – nie jest to zjawisko
charakterystyczne wyłącznie dla naszego
rynku, ale coraz częstsze dla niemieckiego czy austriackiego.

Popularny outsourcing
Wynajem długoterminowy zyskuje na
popularności nie tylko w przypadku
ciężarówek, ale też naczep

Sposobem na ograniczenie kosztów
działalności firmy transportowej jest
outsourcing niektórych usług na rzecz
innych wykonawców. Outsourcing najczęściej obejmuje obsługę serwisową
i naprawczą, serwis oponiarski, mycie
i konserwację taboru, a także obsługę
kadrowo-płacową i księgową. Pamiętać
jednak należy, że o ile w przypadku niewielkich firm posiadających flotę kilku czy
kilkunastu pojazdów outsourcing prawie zawsze jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem, o tyle w przypadku większych firm tak już nie musi być. Wówczas
należy poważnie rozważyć stworzenie
własnego zaplecza technicznego i administracyjnego.

© Kögel

Jednym ze sposobów ograniczenia kosztów jest właściwe
dobranie środka transportu do
rodzaju i wielkości przewożonego ładunku

tobusów (łącznie zakupiono 69 nowych
pojazdów) po ich obsługę, konserwację,
garażowanie, wynagrodzenia dla kierowców i zaplecze obsługowe (łącznie
blisko 200 osób).

Trudny rynek
W odróżnieniu od rynku niemieckiego
czy brytyjskiego długoletnie umowy zawierane na świadczenie usługi przewozowej są jeszcze dość rzadkie. Z tego też
względu wielu przewoźników, kupując
na potrzeby realizacji umowy tabor, stara
się zminimalizować ryzyko związane z jej
ewentualnym nieprzedłużeniem lub, co
gorsze, wcześniejszym rozwiązaniem

Summary
(w tym ostatnim przypadku często przewidziane są kary umowne, ale nie pokrywają one całości strat przewoźnika).
Tego rodzaju podejście widoczne jest
w ciężkim transporcie dystrybucyjnym,
w którym najlepiej sprawdzałyby się
ciągniki siodłowe z krótką dzienną kabiną, podczas gdy do tych celów kupowane
są ciągniki do transportu długodystansowego z kabiną sypialną. Powodem takich wyborów jest trudność w odsprzedaży ciągników z dzienną kabiną, gdy
kontrakt zostanie zakończony. Stąd też
w naszych realiach nie dziwi, że do obsługi
budów wykorzystywane są ciągniki dalekobieżne współpracujące z naczepami
wywrotkami.

One of the ways to optimize transport costs is a proper configuration
of the vehicle to the parameters of
particular load. This is a difficult
task, especially when each journey
means a different size and weight
of the load. Then the best solution
is to have a diversified fleet of vehicles. Another way to reduce the
operating costs of the transport company is outsourcing certain services
to other contractors. Outsourcing is,
however, more cost-effective solution for smaller fleets.
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Funkcja automatycznego hamowania
przed przeszkodą daje
szansę uniknięcia wypadku
polegającego na najechaniu
na tył poprzedzającego
pojazdu

Piotr Muskała

Po pierwsze – bezpieczeństwo
Komfort, ekonomika, ekologia i wzornictwo to niezwykle istotne,
niezbędne cechy każdego nowoczesnego pojazdu, lecz priorytetem
konstruktorów zawsze pozostaje bezpieczeństwo.

O bezpieczeństwie decyduje też
informacja – kierowca
ma dostęp np. do monitoringu ciśnienia
w kołach

© Tyrepress

amochody użytkowe przejeżdżają
zwykle wielokrotnie więcej kilometrów niż samochody osobowe,
a ich kierowcy, choć niewspółmiernie
bardziej doświadczeni i lepiej wyszkoleni
niż kierowcy osobówek, są statystycznie
narażeni na popełnienie większej liczby
błędów spowodowanych zmęczeniem,
monotonią jazdy po autostradzie, czasem
także rutyną. Duże gabaryty i masa pojazdów użytkowych powodują, że skutki
wypadków z ich udziałem są zazwyczaj
bardziej tragiczne niż samochodów osobowych. Autobusy i autokary przewożą
dużą liczbę osób, a więc bezpieczeństwo
jest w ich przypadku jeszcze istotniejsze.
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Wśród najczęstszych przyczyn wypadków w policyjnych statystykach można
znaleźć takie kategorie, jak nadmierna
prędkość, niedostosowanie prędkości do
warunków drogowych, brawura, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe zachowanie kierowcy wobec
pieszego, nieprawidłowe wyprzedzanie,
niezachowanie bezpiecznej odległości
między pojazdami. Wciąż istotną przyczyną wypadków jest w Polsce również
prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Natomiast stan techniczny pojazdu lub nagła
awaria podzespołów notowane są w policyjnych statystykach stosunkowo rzadko.
Widać więc, że większość kategorii zagrożeń w ruchu drogowym związana jest
bezpośrednio z umiejętnościami i sposobem zachowania kierowcy.
Dużo jest prawdy w stwierdzeniu,
że jedną z głównych przyczyn wypadków
w Polsce jest fatalny system szkolenia
kierowców połączony z ich przekonaniem o własnych niezwykle dużych umiejętnościach. Wystarczy podać przykład
okresowych szkoleń kierowców zawodowych wymaganych przez prawo. Szkolenia te nie obejmują zajęć praktycznych
z zakresu techniki bezpiecznej jazdy, a poziom zajęć teoretycznych jest w wielu ośrodkach wręcz żenujący. W efekcie kierowcy i przedsiębiorcy marnują czas.

© Volvo Trucks

Zagrożenia

Martwe pole przyczynia się do powstania wielu
kolizji, a w przypadku dużych ciężarówek także
wypadków. Współczesne pojazdy mają czujniki
wykrywające obiekty w martwym polu

Wielokrotnie na łamach „Samochodów
Specjalnych” opisywaliśmy podstawowe
systemy wspomagające bezpieczeństwo,
takie jak ABS, ASR czy stabilizację toru
jazdy (ESP, ESC). Tym razem skupimy się
na nowych rozwiązaniach, które powoli
stają się standardem, a pomagają wyeliminować znaczną część przyczyn wypadków związanych z dekoncentracją bądź
zmęczeniem kierowców zawodowych.
Na pierwszym miejscu warto właśnie wymienić system wspomagania koncentracji kierowcy. Rozwiązanie takie
oferują już w seryjnych pojazdach niektórzy producenci ciężarówek i autobusów. System złożony z kamer i czujników

reklama

Elektronika w służbie
bezpieczeństwa
Zagrożeniom w ruchu drogowym
można częściowo zapobiec, stosując odpowiednie środki z zakresu bezpieczeństwa czynnego, inne są na tyle trudne do
przewidzenia, że należy zastosować systemy podnoszące bezpieczeństwo bierne,
aby zminimalizować ryzyko konsekwencji
ewentualnego zdarzenia drogowego. Dlatego rozwój technologii związanej z bezpieczeństwem w pojazdach użytkowych
(ale podobnie również w samochodach
osobowych) prowadzony jest dwutorowo.
Rozwój technologii związanej z bezpieczeństwem czynnym w ostatnich latach pozwolił producentom ciężarówek
i autobusów zaproponować klientom systemy mogące zapobiec części zagrożeń
na drodze i w prosty, ale skuteczny sposób znacznie poprawić bezpieczeństwo.
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Ważnym, choć niedocenianym
przez wielu czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest ergonomia miejsca pracy kierowcy

w trybie ciągłym monitoruje kondycję
psychofizyczną kierowcy i potrafi rozpoznać zwiększające się zmęczenie (np.
mikrozaśnięcia). W razie rozpoznania
dekoncentracji prowadzącego system
ostrzega go za pomocą symbolu graficznego na wyświetlaczu i/lub sygnału
dźwiękowego, zalecając przerwę w jeź-

dzie. Z pewnością natomiast przerywa
mikrozaśnięcia będące najgroźniejszym
wrogiem kierowców zawodowych podróżujących po autostradach.
Kolejnym systemem jest monitor
pasa ruchu. Tego rodzaju systemy kontrolują pozycję pojazdu w odniesieniu do
pasa ruchu i ostrzegają kierowcę w przypadku niezamierzonego przekroczenia
linii wyznaczającej pas. Ostrzeżenie może
być przekazywane wizualnie, dźwiękowo

lub w postaci wibracji odpowiedniej strony
fotela. Monitorowanie odbywa się za pomocą kamer podłączonych do systemu
rozpoznającego oznakowanie poziome.
Te dwa systemy pomagają zapobiec wypadkom spowodowanym przez dekoncentrację bądź zaśnięcie za kierownicą.
Oprócz tego coraz powszechniej stosuje się aktywne tempomaty – systemy
pozwalające na utrzymanie zadanej, bezpiecznej odległości od poprzedzającego

© Daimler

Kamery i radary montowane we współczesnych ciężarówkach pozwalają na wyeliminowanie wielu błędów kierowcy, ale nie powinny stać
się przyczyną zmniejszenia jego koncentracji na drodze

©

MAN

reklama
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Blokada
alkoholowa

pojazdu. Aktywny tempomat, wykorzystując informacje na temat prędkości względnej i odległości od
poprzedzającego pojazdu zebrane za pomocą radaru
zainstalowanego w przedniej części pojazdu, steruje
w razie potrzeby dawkowaniem paliwa lub pracą układu hamulcowego tak, aby utrzymać zadaną odległość.
Są również systemy wspomagające nagłe hamowanie, pozwalające na całkowite zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą. Przykładem takiego systemu
jest Active Brake Assist 4 stosowany w samochodach
Mercedes-Benz. System może zapobiec kolizji pojazdu z nieruchomą przeszkodą poprzez pełne hamowanie, reaguje również (ostrzeganie i/lub hamowanie) na wtargnięcie pieszego oraz ostrzega
o przeszkodach (piesi, rowerzyści, słupki i znaki drogowe) znajdujących się w martwym polu podczas pokonywania zakrętów. Podobnymi systemami dysponują również inni wiodący producenci.
Typowo działanie układu polega na wygenerowaniu ostrzegawczego sygnału dźwiękowego. Równocześnie układ hamulcowy zostaje przygotowany do
natychmiastowego działania w celu skrócenia czasu
ewentualnej reakcji. Następnie w przypadku dalszego
braku reakcji ze strony kierowcy następuje uruchomienie układu hamulcowego w trybie hamowania
awaryjnego.
Dużym zagrożeniem przy wyższych prędkościach
są nagłe awarie ogumienia. Dlatego producenci oferują układy monitoringu ciśnienia w oponach, pozwalające z wyprzedzeniem wykryć rozszczelnienie opony i w wybranych sytuacjach nawet zapobiec
jej pęknięciu podczas jazdy. Dodatkowo monitoring
i prawidłowe utrzymanie ciśnienia w ogumieniu pozwala na wydłużenie trwałości opon i obniżenie
zużycia paliwa.
W przypadku dużych pojazdów użytkowych wiele
drobnych zdarzeń i kolizji drogowych wynika z istnienia tzw. martwego pola. Takie sytuacje mają
miejsce najczęściej podczas manewrowania, w szczególności w trakcie cofania, skrętu bądź zmiany pasa

Nowy Fassi – mały, ale mocny
Wraz z początkiem września na polskim
rynku zadebiutował najnowszy model żurawia Fassi – lekki F40B. Zastąpi żurawie
F40A i F38A, które zostają wycofane ze
sprzedaży.
Projektanci F40B dołożyli starań, by nowy model
zachował ten sam moment udźwigu, co jego bezpośredni poprzednik (czyli 4 tm), ale był od niego
znacznie lżejszy. W rezultacie nowy Fassi waży
tylko 530 kg, a więc o całe 100 kg mniej od modelu F40A. Jest też o ok. 9% niższy i węższy.
Dzięki niewielkim gabarytom zostawia więcej
miejsca na zabudowę i wyposażenie pojazdu. To
udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy muszą
na ciężarówce zmieścić dodatkowo dużą partię
towaru.
Inne parametry żurawia to: kąt obrotu 370°, maksymalny wysięg 9,3 m i maksymalne ciśnienie
robocze 240 bar. Dostępny jest w wersjach z maksymalnie czterema ramionami wysuwanymi hydraulicznie i opcjonalnie z ramionami wysuwanymi ręcznie.

news

Fassi 40B został stworzony z myślą o zastosowaniach miejskich: można go montować na niewielkich samochodach dostawczych, które mogą
wjechać w wąskie uliczki na starówce. Sprawdzi
się np. w branży budowlanej, komunalnej i wodociągowej.
Przy jego produkcji wykorzystano stal o najwyższej
wytrzymałości, nowoczesne technologie i zaawansowaną matematykę. Na przykład najważniejsze części maszyny – odlewy, kolumna i podstawa kolumny – zostały zaprojektowane przy
zastosowaniu analizy FEM, która pozwala precyzyjnie obliczyć optymalny stosunek wagi do mocy.
Aby żuraw pracował bezawaryjnie przez wiele
lat, zamontowano w nim minimalną ilość elementów elektronicznych, które – jak wskazuje
praktyka – najgorzej znoszą upływ czasu.

Najnowszy
Fassi jest nieduży,
wąski i lekki, ale jego
moment udźwigu to aż 4 tm

© Fa

ssi

„Dzięki solidnemu wykonaniu i prostej konstrukcji po Fassi F40B można spodziewać się wielu lat
niezawodnego działania” – twierdzi Łukasz Olszewski, koordynator sprzedaży w firmie Hewea.
Fassi Gru S.p.A. to rodzinna, włoska firma z 60-letnią tradycją. We własnych zakładach produkuje wyłącznie żurawie. Kontroluje każdy etap
ich powstawania i korzysta tylko z podzespołów
renomowanych europejskich producentów, takich
jak Bosch Rexroth, Scanreco, HBC-radiomatic
i Hydrocontrol.
Hewea, firma z siedzibą w Bykowie pod Wrocławiem, współpracuje z Fassi od roku 1997 i jest
jedynym importerem tych żurawi do Polski. (KW)
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ruchu. Zagrożenie dotyczy jednak nie
tylko ryzyka uszkodzenia pojazdu, ale
także potrącenia pieszego znajdującego
się w martwym polu. Dlatego producenci zdecydowali się na zastosowanie
urządzeń wspomagających, takich jak
kamery czy też czujniki cofania. Nowym
rozwiązaniem jest elektrycznie ustawiane
lustro boczne z funkcją nastawu do manewrowania.
W najnowszych samochodach Mercedes-Benz spotkamy tzw. asystenta
skrętu. System ten został opracowany,
aby pomóc kierowcy podczas manewrów
wymagających szczególnej uwagi, zwłaszcza w mieście, gdzie kierowca musi skupić uwagę jednocześnie na wielu czynnikach. Rozwiązanie to stanowi także
część systemu ABA 4. System, według
zapewnień producenta, pozwala na wykrywanie obecności pieszych, rowerzystów i nieruchomych przeszkód w martwym polu. Asystent skrętu wykorzystuje
czujniki radarowe montowane przed tylną
osią ciężarówki. Czujniki obejmują swoim
zasięgiem całą długość prawej strony
pojazdu i wykrywają obiekty, które znajdują się do dwóch metrów przed pojazdem. Jeżeli „kolizyjny” obiekt znajduje
się z prawej strony, w bocznej strefie monitorowania, kierowca otrzyma w postaci
świecącej na żółto lampki LED informację o jego obecności. Gdyby kierowca
zignorował ostrzeżenie, lamka zapala
się na czerwono i świeci z większą intensywnością. Dodatkowo z boku rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Asystent
skrętu sprawdza się nie tylko podczas
skrętu w boczną ulicę (wykrywanie pieszych i rowerzystów), ale może również
pomóc przy zmianie pasa ruchu. Zdaniem konstruktorów rozwiązanie to pozwali na ograniczenie liczby wypadków
dużych pojazdów z udziałem pieszych
i rowerzystów aż o 1/3.

Przepisy
Innowacje w zakresie bezpieczeństwa wprowadzane przez wiodących producentów znajdują powoli odzwierciedlenie w przepisach prawa. Zgodnie
z wymogami Unii Europejskiej od listopada 2015 r. obowiązkowe jest wyposażenie w system hamowania awaryjnego
wszystkich nowo wyprodukowanych samochodów ciężarowych dwu- i trzyosiowych o dmc. > 8 t. Z kolei system
utrzymania pasa ruchu jest obowiąz-
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Mimo nieodpowiedzialności i lekkomyślności niektórych
kierowców systemy wspomagające bezpieczeństwo sprawdzają się – statystyki wypadków mówią same za siebie: pojazdy z nowoczesnymi systemami rzadziej uczestniczą w zdarzeniach drogowych.
Część funkcjonalności stosowanych seryjnie systemów
bezpieczeństwa wykorzystano do stworzenia koncepcji pojazdu
autonomicznego, który w założeniu ma być najbezpieczniejszym rozwiązaniem, wykluczającym całkowicie błędy człowieka
wynikające ze zmęczenia czy znużenia. Jednak na wprowadzenie samochodów autonomicznych do seryjnej produkcji musimy jeszcze poczekać. Rozwój systemów wspomagających jest
jednym z najważniejszych priorytetów przyświecającym konstruktorom pojazdów użytkowych.

Nie mniej ważne niż czynne jest bezpieczeństwo bierne

reklama
kowy w dwu- i trzyosiowych pojazdach ciężarowych powyżej 3,5 t. Od listopada 2018 r. będzie obowiązywał w Unii kolejny, drugi poziom bezpieczeństwa dotyczący m.in. skuteczności hamowania.

Podsumowanie

© Daimler

Bezpieczeństwo powinno być podstawą funkcjonowania
każdej firmy transportowej. Niezależnie od tego, jak dobrze
wyposażone w systemy wspomagania bezpieczeństwa są
współczesne samochody użytkowe, wciąż nic nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności. Niestety wraz z rozwojem systemów wspomagających bezpieczeństwo rośnie też przekonanie kierowców, że systemy wyratują ich z każdej niebezpiecznej
sytuacji.

Konstrukcja każdego dużego pojazdu powinna uwzględniać
zarówno bezpieczeństwo jego pasażerów, jak również mniejszych pojazdów uczestniczących w kolizji
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Testery KTS Truck firmy Bosch
to wszechstronne urządzenia diagnostyczne pomagające w naprawie samochodów ciężarowych,
autokarów i naczep

Wszechstronne urządzenie
diagnostyczne Bosch KTS Truck
Moduł diagnostyczny KTS Truck pozwala na przeprowadzenie diagnostyki
i odczytanie kodów błędów. Oprócz tego urządzenie umożliwia przeprowadzenie
napraw, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla serwisów
producenta pojazdu oraz zaprogramowanie i skonfigurowanie ręczne danego
sterownika, co robił dotychczas producent systemu.

prócz zadań podstawowych, jak odczytywanie i kasowanie kodów błędu sterowników silnika oraz zerowanie interwałów przeglądowych, KTS Truck oferuje również
wiele funkcji i procedur diagnostycznych, na podstawie których można np. ocenić stan techniczny
całego silnika czy podzespołów takich jak wtryskiwacze. Natomiast po wymianie podzespołów
można przeprowadzić ich regulację i adaptację.
Za przykład może tu posłużyć wprowadzanie do
pamięci sterownika kodów nowych wtryskiwaczy.

Pneumatyka i hamulce
W branży ciężarowej częstym problemem jest
pneumatyka czy sterowane przez tę pneumatykę
hamulce. Niestety wiele testerów oferowanych
na rynku nie radzi sobie z tym problemem. Tester
KTS Truck komunikuje się ze wszystkimi głównymi
systemami pneumatycznymi takich producentów
jak Knorr-Bremse, Wabco, Haldex. Oczywiście
korzystając z testera, w układach pneumatycznych
można regulować zawieszenie, kasować interwały
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diagnostyczne, liczniki regeneracji osuszacza czy
wykonywać adaptację nowego osuszacza.
Mechanik posiadający wiedzę na temat systemów
pneumatycznych może za pomocą KTS Truck zrobić naprawdę wiele. Dla tego urządzenia standardowe usterki nie stanowią żadnego problemu.
Możliwa jest również realizacja procedur, takich
jak zgranie parametrów z uszkodzonego modulatora hamulców i wgranie do nowego modułu,
które były dotychczas zarezerwowane tylko dla autoryzowanych serwisów. W zaawansowanych

| PROMOCJA |
Przykład jednego
z ekranów roboczych
testera diagnostycznego KTS Truck

serwisach układów pneumatycznych KTS Truck
daje możliwość ręcznego konfigurowania modulatorów hamulcowych, czyli jest to robione tak
samo jak w fabrykach naczep i przyczep.

Diagnoza skrzyni biegów
Kolejną zaletą modułów KTS Truck jest możliwość diagnozy i kalibracji podzespołów skrzyń
biegów. W przypadku skrzyń biegów ZF tester po-

zwala nawet na diagnozę skrzyń biegów za pomocą odczytów położeń poszczególnych wybieraków i porównania odczytanych wymiarów
z tabelą wymiarów wzorcowych. Urządzenie pozwala również na wgranie nowego oprogramowania, a w razie uszkodzenia sterownika pomaga
w skopiowaniu danych i wgraniu nowego.
Dodatkowe opcje, jakie oferuje moduł KTS Truck,
to możliwość podłączenia zamiast tabletu warsztatowego DCU 220 komputera stacjonarnego lub

reklama

laptopa za pomocą Bluetooth o zasięgu do 100 m.
KTS Truck ma wbudowane menu w języku polskim, a większość funkcji diagnostycznych działa
bez użycia internetu.
W testerze jest możliwość rozszerzenia oprogramowania o graficzne przedstawienie elementów
systemów Denoxtronic oraz Diesel (ESItronic D).
Możliwe jest również korzystanie z przewodu uniwersalnego multipin dla każdego rodzaju gniazda
(np. w przypadku uszkodzenia gniazda OBD, niestandardowych zabudów lub braku przewodu
dedykowanego).
Program sterujący ESItronic Truck oprócz diagnozy
sterowników zawiera także informacje techniczne,
takie jak schematy elektryczne, instrukcje serwisowania i napraw oraz informacje o systemach.
Program ten dostarcza wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia pełnej diagnostyki,
kompletnego serwisowania i skutecznej naprawy.
Pakiet oprogramowania sprawdzi się w naprawach
europejskich samochodów dostawczych, pojazdów ciężarowych, autobusów i przyczep. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji katalogi części
zamiennych wraz z informacjami ZF Services,
w tym informacje serwisowe oraz instrukcje montażu i demontażu produktów ZF.
Zdjęcia: © Bosch
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Redukcja
współczynnika oporu
powietrza to obecnie
coraz częstsze działania
w kierunku obniżenia
zużycia paliwa
i emisji CO2

© Daimler

Oszczędności
na wiele sposobów
Marek Rutka
W przypadku transportu długodystansowego wydatki na paliwo
stanowią od 35 do 40% całkowitego kosztu posiadania pojazdu tzw.
TCO (Total Cost of Ownership). Sposobów na zmniejszenie zużycia
paliwa w transporcie drogowym jest wiele.
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ie wszystkie sposoby obniżania
zużycia paliwa przez pojazd są
łatwe w realizacji i przynoszą
długotrwałe afekty. Warto jednak próbować, ponieważ przekładają się one zarówno na wymierne korzyści ekonomiczne, jak i te dla środowiska naturalnego.
Według danych Komisji Europejskiej samochody ciężarowe powyżej 3,5 t dmc.
i autobusy odpowiadają za 25% ogólnej
emisji CO2 powodowanej przez transport
drogowy. W latach 1990–2010 emisja CO2
przez tego rodzaju pojazdy wzrosła o 36%.
Obecnie działania Unii Europejskiej zmierzają do ograniczenia do roku 2050 emisji
gazów cieplarnianych – w tym CO2 w całym sektorze transportowym o 60% w porównaniu ze stanem z roku 1990.
Zdecydowanie najbardziej skuteczną
metodą ograniczenia emisji CO2 przez
silniki spalinowe jest… ograniczenie ich
apetytu na paliwo. O tym, jak wielki postęp dokonał się w tym zakresie, najlepiej świadczy to, że od 1965 r. średnie
zużycie paliwa na 1 tonokilometr w przypadku transportu ciężarowego zmniejszyło
się o około 60% (w tym czasie w życie
weszło 6 norm emisji spalin).

Mniejszy opór
Warto podkreślić, że zarówno podczas niedawnej prezentacji zmodernizowanego Iveco Stralis, jak i premiery
najnowszej Scanii serii S i R przedstawiciele obu firm akcentowali, że podczas
prac badawczych istotnym zagadnieniem była kwestia zmniejszenia oporu
powietrza.
Przypomnieć należy, że z sytuacją,
w której projektanci ciężarówek wiele
uwagi poświęcali sprawom redukcji
współczynnika oporu powietrza, branża
miała już do czynienia w latach 80.
ubiegłego wieku. To wówczas powszechne stały się badania w tunelach aerodynamicznych. Efektem tych działań było
wprowadzenie wielu elementów zewnętrznych redukujących opór powietrza, np. bocznych i dachowych deflek-

© M. Rutka
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Dzięki zastosowaniu wielu rozwiązań
technicznych w układzie napędowym,
teletechnice i pakietów poprawiających własności aerodynamiczne
w nowym Iveco Stralis zmniejszono
zużycie paliwa o ok. 11%

torów (owiewek) czy zintegrowanych
z kabinami zderzaków. Przez ostatnie
dwie dekady niektóre z tych poprawiających aerodynamikę elementy zostały
nieco zapomniane przez klientów. Taki
los spotkał m.in. instalowane między
pierwszą a kolejną osią/osiami osłony
boczne. W ostatnim czasie wyraźnie widoczny jest jednak powrót do rozwiązań
konstrukcyjnych i wyposażenia dodatkowego poprawiającego aerodynamikę
pojazdu i kompletnych zestawów. Dowodem na to jest oferowanie przez wszystkich liczących się producentów ciągników siodłowych kompletnych zestawów
osłon redukujących współczynnik oporu
powietrza. Podobne rozwiązania ograniczające opór powietrza oferują także
producenci naczep używanych w transporcie długodystansowym. Przykładem
takiego rozwiązania jest układ deflektorów OptiFlow Tail firmy Wabco przeznaczonych do montażu w naczepach

furgonowych. Według danych Wabco wykorzystanie tylnych spoilerów pozwala
zmniejszyć zużycie paliwa przez zestaw
o około 1,1 l/100 km i zredukować o około
2,8 t roczną emisję CO2 do atmosfery.
Warto pamiętać, że wszelkie działania
zmierzające do zmniejszenia współczynnika oporu powietrza (takie jak instalacja spoilerów przeznaczonych do konkretnego modelu pojazdu) mogą zostać
zniwelowane przez np. montaż dodatkowych elementów zakłócających opływ
powietrza, jak np. ramy z halogenami dachowymi czy dodatkowe przednie zderzaki, tzw. kangury.
Równie ważnym parametrem wpływającym na zużycie paliwa jest masa
własna pojazdu, stąd też rośnie zainteresowanie rozwiązaniami, które ją ograniczają, np. aluminiowe felgi czy lżejsze,
a równie wytrzymałe ramy naczep. Należy pamiętać, że niższa masa własna
oznacza większą dopuszczalną ładowność,
a ta z kolei większą pracę przewozową
przy tym samym przebiegu. Mniejsza
masa własna to także korzyść w przypadku jazdy niezaładowanym pojazdem.

Kompleksowe działania
Realne znaczące i długotrwałe ograniczenie zużycia paliwa w przypadku
transportu drogowego nie jest możliwe
bez podjęcia jednoczesnych działań w kilku
obszarach. Muszą one obejmować kwes-
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Volvo Trucks
od lat organizuje konkurs, w którym liczy się
jak najniższe zużycie
paliwa

malna realizacja działań we wszystkich
wymienionych obszarach nie jest możliwa bez odpowiedniego doradztwa technicznego i szkoleniowego.

Profesjonaliści dla profesjonalistów
Jak podkreślają przedstawiciele firm
oferujących takie wsparcie, coraz więcej
klientów docenia zalety profesjonalnej
konfiguracji pojazdu (m.in. wersji, wyposażenia, zabudowy itp.) uwzględniającej
rzeczywiste warunki jego eksploatacji.
Jednym z wymiernych efektów tego rodzaju doradztwa na etapie konfiguracji
pojazdu jest wyraźne zmniejszenie liczby
zamawianych pojazdów samowyładowczych i betonomieszarek o układzie napędowym 8×8 na rzecz podwozi 8×4. Co
prawda możliwości pokonywania trudnego terenu przez pojazdy o układzie
napędowym 8×4 są mniejsze niż 8×8,
jednak w praktyce sytuacje, w których
napęd wszystkich osi jest niezbędny, są
sporadyczne i nie rekompensują wyższej

System przewidywania profilu drogi na podstawie danych otrzymywanych za pośrednictwem GPS pozwala na ekonomiczne
sterowanie pracą zautomatyzowanej skrzyni biegów
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ceny zakupu pojazdu ani jego mniejszej
ładowności i większego zużycia paliwa.
Fachowe doradztwo podczas zakupu
coraz bardziej doceniają także nabywcy
żurawi przeładunkowych i podestów załadowczych. Jak podkreślają sprzedawcy
tego typu urządzeń, znacznie więcej niż
jeszcze kilka-kilkanaście lat temu jest
klientów, którzy oczekują dobrania urządzenia „na miarę” ich realnych codziennych potrzeb, a nie sprzętu, którego maksymalne możliwości wykorzystają kilka
razy do roku. Zdaniem sprzedawców do
niezdecydowanych klientów najlepiej
przemawia rachunek ekonomiczny i wyliczenie, że cięższy o 100–150 kg podest
załadowczy nie tylko zmniejsza dopuszczalną ładowność, ale też powoduje wzrost
zużycia paliwa w całej wieloletniej perspektywie eksploatacji pojazdu. Według
badań przeprowadzonych przez specjalistów z firmy Scania optymalna specyfikacja pojazdu – a więc działania wyłącznie
„na papierze” – pozwala zmniejszyć eksploatacyjne zużycie paliwa o 3 do 5%.
© DAF

tie techniczne, takie jak stan techniczny
i parametry użytkowe pojazdu, specyfikę
realizacji zadania przewozowego (ruch
miejski, transport lokalny, długodystansowy itp.) oraz przyzwyczajenia i technikę jazdy kierowcy.
Zaprezentowana przed kilkoma laty
przez firmę Scania koncepcja redukcji zużycia paliwa i emisji CO2 obejmuje cztery
obszary działań, które podjęte i zrealizowanie łącznie mogą przynieść zakładane efekty:
• pojazd – zoptymalizowany pod względem zużycia paliwa,
• szkolenie – nauka jazdy oszczędnej
i efektywnej,
• follow-up – ciągłe doskonalenie,
• maintenance – dbałość o niskie zużycie paliwa (właściwy stan techniczny
pojazdu).
Wymienione powyżej obszary działań
mają charakter uniwersalny i w praktyce
dotyczą każdego rodzaju transportu drogowego i oferowane są przez wszystkich
producentów. Co jest bardzo istotne, opty-

| TRANSPORT |

Trudne przyzwyczajenia

Opieka i technika
Nawet najlepiej wyszkolony kierowca
nie jest w stanie osiągnąć znacznej redukcji zużycia paliwa, jeśli stan tech-

wającym na opory toczenia jest klasa
zainstalowanych opon. W przypadku najnowszych opon firmy Michelin potrójnej
klasy A , które charakteryzują się zmniejszonym oporem toczenia, możliwe jest
obniżenie zużycia paliwa nawet o 1,5%,
co 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.
W osiągnięciu zadowalającej redukcji zużycia paliwa we współczesnych
ciężarówkach kierowca nie jest zdany
wyłącznie na siebie. Z pomocą przychodzą
mu coraz bardziej rozbudowane rozwiązania informatyczne i telematyczne.

© Bridgestone

Przysłowie mówi, że przyzwyczajenie
jest drugą naturą człowieka. Jak twierdzą
instruktorzy zajmujący się doskonaleniem
techniki jazdy, jest ono bardzo aktualne
w odniesieniu do kierowców.
Obecnie wszyscy liczący się producenci ciężarówek i ich przedstawiciele
w Polsce prowadzą szkolenia z zakresu
doskonalenia techniki jazdy – zarówno
pod kątem bezpieczeństwa, oszczędności
paliwa, jak i ograniczenia zużycia eksploatacyjnego pojazdu. Z rozmów przeprowadzonych przez autora artykułu z instruktorami doskonalenia techniki jazdy
wynika, że najlepszym sposobem na

– nawyki całkowicie powróciły u kierowcy.
Rozwiązaniem tego problemu okazuje się
monitorowanie zużycia paliwa i systematyczny kontakt kierowcy z instruktorem,
który pomoże wyeliminować nieprawidłowe nawyki tego pierwszego. Z doświadczenia wielu firm transportowych
wynika, że szkolenie i późniejsze cykliczne
wsparcie kierowcy przez instruktora może
zmniejszyć realne zużycie paliwa nawet
do ponad 20%.

Zastosowanie opon o zmniejszonym oporze toczenia, jak np. Ecopia
firmy Bridgestone, pozwala obniżyć zużycie paliwa o ok. 5%

Summary
zmianę negatywnych nawyków kierowcy
jest pokonanie tego samego odcinka drogi
najpierw przez szkolonego kierowcę,
a później instruktora, a następnie porównanie ich zużycia paliwa. Nie brak przypadków, kiedy nieodpowiednia technika
jazdy kierowcy może prowadzić do większego o 20–30% zużycia paliwa niż u doświadczonego instruktora. Ze statystyk
wynika, że redukcja zużycia paliwa przez
pojazd, którego kierowca ukończył szkolenie doskonalenia techniki jazdy, wynosi
średnio 7–12%. Problem jednak w tym,
że taki wynik utrzymuje się jedynie przez
około miesiąc po odbyciu szkolenia, by po
48 miesiącach dawne – nieekonomiczne

niczny pojazdu i jego przygotowanie do
drogi będą nieodpowiednie. Stąd też
ważnym elementem szkoleń z zakresu
doskonalenia techniki jazdy jest zwrócenie uwagi m.in. na odpowiednie ustawienie deflektora dachowego, geometrii
kół pojazdu, układu hamulcowego, stanu
filtrów i ciśnienia powietrza w oponach.
Zadbanie o prawidłowy stan tych elementów może przyczynić się do ograniczenia
zużycia paliwa nawet o ponad 5%.
Obszernym tematem, również istotnym, jeśli chodzi o obniżenie zużycia
paliwa, jest ogumienie. Oprócz zadbania o właściwą geometrię kół i ciśnienie
w oponach ważnym parametrem wpły-

In the case of long-distance transport
fuel costs represent 35% to 40% of
the TCO (total cost of ownership) of
the vehicle.
There are many ways to reduce fuel
consumption in road transport. One
of them is e.g. reduction in the drag
coefficient of tractors and semi-trailers. In addition, savings can be
achieved by reducing the weight of
the vehicle, keeping the vehicle in
proper technical condition and training the drivers.
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Premium kontra no-name
Renata Pawliszko
W ostatnich latach wiele mówi się o bardzo tanich oponach, importowanych
do Polski przeważnie z krajów Dalekiego Wschodu lub Rosji. Z tego powodu
szukamy odpowiedzi na pytanie: jak to jest z oponami tego typu?

zym różnią się od opon premium?
Na ile znaczące są różnice w zakresie ich trwałości, przebiegów,
oporów toczenia czy możliwości bieżnikowania? O próbę odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy ekspertów.

Patryk Jasik,
Regional Field Engineering Manager
w Bridgestone

Zasadniczą różnicą między oponami premium a no-name są zastosowane technologie. W oponach premium stosowane są
najnowsze rozwiązania, które maksymalizują osiągi opon przy użyciu wysokojakościowych materiałów potrzebnych
do ich produkcji (np. elementy stalowe,
tekstylne czy mieszanki gumowe). Przekłada się to na wytrzymałość i trwałość
opony. Opony no-name, które zwykle
cechuje niższa cena, wyprodukowane
są z niższej jakości materiałów, a to z kolei ma znaczny wpływ na trwałość opony,

jej szybsze zużycie i mniejszą odporność
na uszkodzenia. W konsekwencji może
być to powodem większych kosztów podczas późniejszej eksploatacji.
Producenci opon premium pracują nieustannie nad obniżeniem oporów toczenia.
Można je osiągnąć przez zastosowanie
nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz
zmiany na poziomie składu mieszanki
opon. Na przykład technologia slim bead
(w przypadku opon ciężarowych Bridgestone) zmniejsza ich wagę w zależności
od typu opony o ok. 1,5 kg, redukując pośrednio opory toczenia o 2%. Przykładem
rozwiązania ingerującego w skład mieszanki jest natomiast technologia nanoProTech, dzięki której zmiany struktury
mieszanki na poziomie molekularnym
obniżają zdolność nagrzewania się gumy,
co wpływa również na obniżenie oporów
toczenia.
Różnice między oponami premium a no-name widać także w przypadku bieżnikowania, czyli tzw. drugiego życia opony.

Każdy producent opon ciężarowych ma w swoim portfolio opony przeznaczone do zastosowania w różnych segmentach transportu. Z tego względu
ogumienie możemy podzielić na:
• opony premium, które cechuje wysoka cena zakupu. W zamian, oprócz
opony wysokiej jakości, klient otrzymuje również obsługę serwisową
na najwyższym poziomie. Jest to tzw. wartość dodana, oferowana wraz
z produktem. Ogumienie z tej półki cenowej użytkowane jest w zdecydowanej większości przez świadome kosztów firmy transportowe,
które starannie kalkulują koszt przejechania jednego kilometra;
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Kluczem do sukcesu w tym względzie
jest karkas, czyli upraszczając, opona ze
zużytym bieżnikiem. Przed procesem
bieżnikowania musi on przejść surową
weryfikację jakościową. W specjalnym
urządzeniu (sherograf) karkas jest badany
pod kątem wszelkiego rodzaju uszkodzeń
i rozwarstwień wewnętrznych.
W przypadku zakupu opon typu premium klient może korzystać z rozwiązań
biznesowych przeznaczonych dla flot
transportowych w ramach programu Total Tire Care. Program ten odpowiada na
zapotrzebowanie floty w zakresie wydłużenia cyklu życia opony i obniżenia
kosztu na kilometr (Total Tyre Life), gdzie
kluczem jest karkas premium z możliwością bieżnikowania.
Kolejnym elementem programu jest Total Tyre Systems oferujący rozwiązania
IT do zarządzania i kontrolowania stanu
ogumienia we flocie. Ostatnim elementem jest kompleksowa obsługa serwisowa (Total Tire Services) w ramach

• opony typu medium, czyli tzw. produkty środka;
• opony budżetowe to produkty ekonomiczne sprzedawane po niższej cenie, z którą wiąże się też bardziej ograniczony zakres serwisowania.
Oprócz wymienionych segmentów coraz większy udział w rynku zyskują opony
ciężarowe dostępne w bardzo niskich cenach (na potrzeby artykułu nazywamy je no-name ze względu na słabą rozpoznawalność marki). W przypadku tych opon klienci nie mogą liczyć na jakąkolwiek wartość dodaną.
Ich sprzedaż odbywa się wyłącznie w oparciu o cenę.
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Opony marki
Windpower do samochodów ciężarowych
produkowane przez firmę
China National Chemical
Corporation

ogólnoeuropejskiej sieci serwisów partnerskich Bridgestone, co gwarantuje flotom obsługę najwyższej jakości, włączając w to pełną gamę najwyższej jakości
opon. Serwisy należące do sieci są profesjonalnie wyposażone we wszelkie
urządzenia do obsługi opon, zarówno
w stacjonarnych miejscach obsługi, jak
i w samochodach serwisowych. W dobie
rozwiązań just in time szanujące się
firmy transportowe nie mogą sobie pozwolić na spóźnienia, ryzykując kary i stawiając pod znakiem zapytania przyszłe
umowy z kontrahentami. Dlatego najtańszy produkt bez rozwiązań serwisowych może okazać się dużo bardziej
kosztowny dla floty.
Warto jednak pamiętać, że tak duże zróżnicowanie produktowe sprawia, że każdy
klient może znaleźć na rynku ogumienie spełniające jego wymagania jakościowe i cenowe.

Janusz Krupa,
menedżer marketingu
opon użytkowych Polska-Ukraina
w firmie Goodyear

Oferta tanich marek na pierwszy rzut oka
może wydawać się konkurencyjna i dla
wielu klientów atrakcyjna pod względem cenowym. Jednak bardzo często po
zapoznaniu się z parametrami dotyczącymi
m.in. długości przebiegów lub oporów toczenia okazuje się, że mimo wyższego
kosztu początkowego ogumienie uznanych producentów, takich jak np. Grupa
Goodyear, ma lepszy współczynnik jakości do ceny. W takiej sytuacji bardzo

silny nacisk kładziony jest właśnie na
edukację klientów i zwracanie uwagi na
możliwie jak najlepsze dopasowanie oferty
do ich indywidualnych potrzeb, zwłaszcza że różnice pomiędzy produktami dostępnymi w różnych widełkach cenowych mogą sięgać nawet 50%.
Produkty premium w ogólnym ujęciu
gwarantują użytkownikowi zdecydowanie więcej korzyści w relacji do pozostałych segmentów rynku. Przy normalnej, zgodnej z zaleceniami producenta
opon, eksploatacji użytkownik tego rodzaju ogumienia uzyska najniższy koszt
w przeliczeniu na jeden przejechany kilometr. Oprócz tego w cenę zakupu wliczone jest pełne wsparcie klienta przez
producenta w zakresie serwisowania,
monitorowania, bieżnikowania lub wezwania pomocy drogowej. Ponadto, jak
pokazują wyniki niezależnych testów,
opony ciężarowe klasy premium zapewniają najbardziej zrównoważone osiągi
pod każdym względem (opory toczenia, hałas, przyczepność na mokrej nawierzchni). Płacąc więcej, zyskujemy
pewność, że na co dzień poruszamy się
pojazdem ciężarowym wyposażonym
w dobre i sprawdzone ogumienie. W rezultacie, mimo pozornie najwyższej ceny,
zakup produktów z segmentu premium
może się okazać najkorzystniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem
dla finansów firmy.

Produkty Grupy Goodyear opracowywane są m.in. w Europejskim Centrum
Innowacji Goodyear w Luksemburgu,
w którym nasi inżynierowie z identyczną
starannością tworzą ogumienie z segmentu premium, medium czy budżet.
Bardzo częstym zjawiskiem jest transfer rozwiązań z marek premium do produktów oferowanych w innych segmentach rynku. Oczywiście uzyskiwane
parametry eksploatacyjne różnią się
między sobą, jednak naszym głównym
celem jest zapewnienie klientowi maksymalnej satysfakcji z użytkowania produktów Grupy Goodyear, niezależnie od
budżetu, jakim dysponuje. Marki dostępne w naszym portfolio są powiązane
ze sobą od momentu powstania na desce kreślarskiej do wprowadzenia ich na
rynek. Jest to nasz niewątpliwy wyróżnik, który pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad ogumieniem
tworzonym przez azjatyckich producentów. Oczywiście nie możemy deprecjonować żadnego produktu, dlatego też
zachęcam do monitorowania naszych
opon oraz uzyskiwanych przez nie parametrów, a następnie, aby móc dokonać
najlepszego wyboru, zestawienie ich z wynikami ogumienia innych marek.

Zdjęcie: © R. Pawliszko
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Nadwozia furgonowe Schmitz M.KO
Firma EWT Truck & Trailer Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
coraz bardziej wymagających klientów, oferuje szeroką gamę produktów
marki Schmitz Cargobull AG, takich jak naczepy chłodnicze, plandekowe
i samowyładowcze oraz nadwozia furgonowe, które klient może
dostosować do swoich wymagań transportowych.

ależy podkreślić, że dział konstrukcyjny
fabryki Schmitz Baltic jest w stanie przygotować bardzo niekonwencjonalne, innowacyjne rozwiązania, które spełnią wszelkie
potrzeby i wymagania firm transportowych.
Dzięki możliwościom litewskiej fabryki Schmitz Baltic w Panevéys dla nadwozi furgonowych firma
może przygotować zabudowę z elastycznym kształtowaniem wnętrza. Wszystko po to, aby dystrybucja towarów odbywała się zgodnie z planem
podczas dostarczania do poszczególnych punktów
na trasie.

Indywidualne podejście
Cechą charakterystyczną zabudowy M.KO jest
elastyczny podział zabudowy: stabilna poprzeczna
ściana działowa i jej składane segmenty oraz przesuwana zasłona pasowa – te nieruchome i rucho-

me wbudowane elementy służą do dostosowania wnętrza nadwozia do indywidualnych wymagań transportowych. Elementy ściany działowej
o różnej szerokości można łatwo ustawiać za pomocą szyn, w sytuacji kiedy nie jest konieczne ich
używanie, można je przesunąć do pozycji spoczynkowej. Przesuwane segmenty ściany działowej
umożliwiają idealny podział wnętrza do poszczególnych zadań transportowych. Szyny do mocowania ładunku są wpuszczone w ściany zabudowy, dzięki temu można optymalnie zabezpieczyć
ładunek, nie powodują one uszkodzenia towarów i ułatwiają utrzymanie higieny.
Dzięki zastosowaniu podłużnych ścian działowych
możliwy jest jednoczesny załadunek i rozładunek
w dwóch lub więcej strefach temperatury. Tym
samym dostęp do ładunku umieszczonego w kilku
strefach temperatury oszczędza czas podczas załadunku i rozładunku. Do jednego miejsca jednym
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pojazdem klient może dostarczyć towar, który
wymaga transportu w różnych temperaturach.
Zachowanie wymagań termicznych zapewniają panele izolacyjne Ferroplast, a za zapewnienie różnych
temperatur w poszczególnych strefach odpowiadają dodatkowe parowniki sufitowe.
W zabudowach chłodniczych temperatury panujące
wewnątrz osiągają –25°C. Nieumyślne zamknięcie drzwi przez osobę postronną, gdy we wnętrzu
zabudowy znajduje się pracownik magazynu lub
kierowca, może doprowadzić do szybkiego wychłodzenia organizmu. Biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa osoby znajdującej się we
wnętrzu pojazdu, możliwe jest wyposażenie w awaryjne otwieranie drzwi zabudowy M.KO od środka
– zarówno tylnych, jak i bocznych.
Zdjęcie: © Schmitz Cargobull
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Konkurs The Drivers’ Fuel
Challenge zakończony

Katarzyna Biskupska

Miedzynarodowy konkurs The Drivers’ Fuel Challenge – organizowany przez Volvo
Trucks od 2011 r. – przyciągnął w tym roku ponad 12 000 kierowców zawodowych
z 42 krajów, chcących sprawdzić swe umiejętności w jeździe racjonalnej.
Zwycięzcą V edycji został Czech Tomáš Horčička.

oszty paliwa stanowią ok. 1/3 całkowitych kosztów firmy transportowej. By prowadzić naprawdę
ekonomiczną działalność transportową,
nie wystarczy jednak dysponować nowoczesnym samochodem ciężarowym,
potrzebny jest również dobry kierowca.
Konkurs The Drivers’ Fuel Challenge
ma na celu pokazanie, jak wiele zależy
od odpowiednio wyszkolonego kierowcy.
Okazuje się bowiem, że jeśli kierowca
jeździ racjonalnie, można zaoszczędzić
nawet do 10% na kosztach paliwa, co
w dłuższej perspektywie daje konkretne,
wymierne kwoty.

Pokonać konkurencję
W Polsce rozegrane zostały dwa finały
– polski i regionalny. W finale polskim
udział wzięło 15 najlepszych kierowców
wyłonionych wiosną br. w eliminacjach
odbywających się w wybranych punktach dealersko-serwisowych Volvo
Trucks. Następnie kierowcy ci spotkali
się 9 czerwca br. na torze Bednary k. Poz-

nania i walczyli o atrakcyjne nagrody
oraz kwalifikację do następnego etapu
konkursu – finału regionalnego na poziomie rynku Baltic Sea Market (BSM).
Trzech najlepszych Polaków: Piotr Krahel
z firmy A-Z Transport (1. m-ce), Rafał Baran z Tabsol i Tomasz Kowalski z Tomtrans Transport International (odpowiednio 2. i 3. m-ce) rywalizowało dzień
później z 12 finalistami z Estonii, Litwy,
Łotwy i Ukrainy – krajów rynku BSM –
o nowe Volvo V40 i udział w finale światowym. Zwycięzcami finału regional-
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nego zostali: Litwin Mindaugas Tumas
(1. m-ce), Polak Piotr Krahel (2. m-ce),
Łotysz Andrejs Sefers (3. m-ce). Trzej finaliści rynku BSM pojechali do Göteborga
w Szwecji, by razem z 25 najlepszymi
kierowcami z całego świata wziąć udział
w finale globalnym The Drivers’ Fuel
Challenge 2016, rozegranym w dniach
8–9 września br.

Zarówno w trakcie finału polskiego,
jak i regionalnego kierowcy pokonywali
trasy konkursowe na torze zamkniętym
w Bednarach zestawem składającym się
z Volvo FH oraz załadowanej naczepy
Wielton.
Na torze zostało przygotowane duże
miasteczko ruchu drogowego. Były więc
znaki drogowe, ograniczające prędkość
i informujące o ostrych zakrętach. Rozstawiono pachołki, które wyznaczały tor
jazdy, była ciasna szykana, wjazd na bardzo strome wzniesienie, ciasne zakręty,
przejścia z lewej strony na prawą, jazda po
śliskiej nawierzchni – wszystko po to, by
wybrać najlepszego technicznie kierowcę.

© Volvo Trucks

Równe szanse w Bednarach

Klasyfikacja finału polskiego: 1. Piotr Krahel, A-Z Transport – 22,91 l/100 km, 31 min 31 s
(z lewej), 2. Rafał Baran, Tabsol – 23,24 l/100 km, 29 min 56 s (z prawej), 3. Tomasz
Kowalski, Tomtrans Transport International – 23,33 l/100 km, 31 min 55 s (w środku)

Zgodnie z regulaminem dla wszystkich okrążeń na trasie testowej obowiązywał limit czasowy. Ograniczenie takie
było istotne, gdyż jazda powinna być
naturalna, racjonalny styl jazdy bowiem

reklama

pozwala dojechać i dowieźć towar na
czas – bez limitu czasowego uczestnicy
jechaliby nienaturalnie i bardzo powoli.
„Czas został oszacowany w taki sposób,
by można było komfortowo jeździć racjo-
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Do dyspozycji uczestników oddano zestawy konkursowe:
Volvo FH 4×2 500 KM Medium ze skrzynią biegów I-Shift oraz
naczepą plandekową Wielton o masie całkowitej 37 t

Zwycięzca regionu BSM Mindaugas Tumas
z Litwy osiągnął zużycie paliwa 23,05 l/100 km
w czasie 31 min 57 s. Drugi w klasyfikacji Piotr
Krahel uzyskał 23,19 l/100 km i 31 min 38 s,
a trzeci Andrejs Sefers z Łotwy –
23,71 l/100 km i 31 min 51 s

Średnia prędkość też ważna

© Volvo Trucks

Podczas finału ogólnoświatowego na
torze testowym Volvo Trucks w Göteborgu uczestnicy mieli do pokonania
trasę o długości 6,9 km (w czasie 12 min
30 s). Dodatkowo zawodnicy, którzy ukończyli swój przejazd przed upływem okreś-

nalnie, ale nie jest to czas pozwalający na
opieszałość za kierownicą. Kierowca musiał zatem starannie zaplanować jazdę,
przewidując swoje manewry” – skomentował Łukasz Kurcbard, sędzia główny
finału. Paliwo zużyte w trakcie konkursu
odczytywane było ze wskazań programu
Dynafleet.
W finale krajowym uczestnicy mieli
do przejechania 16 km (3 okrążenia lotniska) i limit czasowy wynosił 27 min.
W finale regionalnym natomiast trasa
wzbogacona zostala o dodatkowe kółko
o wyższym stopniu trudności i wynosiła
21 km, a czas został zawężony do 32 min.
„W finale regionalnym jechali mistrzowie
mistrzów. Różnice w czasie przejazdu
kierowców liczone były w pojedynczych
sekundach, rekordzista zmieścił się w czasie krótszym od limitu jedynie o 0,7 sekundy, mierzonym urządzeniem do pomiarów torowych” – podkreślił Łukasz
Kurcbard.

Łukasz Kurcbard,
sędzia główny finału
w Bednarach

Wart podkreślenia jest fakt,
że wielu kierowców uzyskało
wynik ex equo – mistrzostwem jest przejechanie 40-tonowym zestawem kilkunastu kilometrów i zużycie
co do jednej setnej litra tyle
samo paliwa. Pamiętajmy,
że między mistrzem i wicemistrzem regionu różnica
wynosiła 0,03 litra. To jest
kropla w szklance, dosłownie
jeden podmuch wiatru więcej czy jeden ruch kierownicą
więcej. Ci kierowcy jeżdżą
absolutnie idealnie.
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Podczas finałowych zmagań w Bednarach
kierowcom, właścicielom firm transportowych
i przybyłym dziennikarzom zapewniono różne
atrakcje. Jeden z partnerów akcji – Wielton SA
– przygotował mobilne muzeum w zaaranżowanej do tego celu naczepie, gdzie zainteresowani mieli okazję poznać z bliska 20-letnią historię wieluńskiego producenta. W mobilnym
muzeum emitowano multimedia, m.in. film
dokumentujący otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego, a tablety z aplikacją augmented
reality (rzeczywistość rozszerzona), łączące
świat rzeczywisty z przygotowanym komputerowo, umożliwiły odbycie wirtualnego, chronologicznego spaceru po historii firmy:
od założenia do chwili obecnej.

lonego czasu, otrzymywali bonusowe
punkty. Warunkiem powodzenia w konkursie było osiągnięcie dużej prędkości
średniej przy jak najniższym zużyciu paliwa. Reprezentujący Polskę Piotr Krahel uzyskał drugi najniższy wynik zużycia
paliwa w pierwszej porannej rundzie
kwalifikacyjnej, jednak do zakwalifikowania się do dalszej rywalizacji zabrakło
mu punktów bonusowych za czas prze-
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jazdu. Zwycięzca Czech Tomáš Horčička
osiągnął zużycie paliwa 2,9 l/100 km
w czasie 10 min 40 s. Po doliczeniu bonusowych punktów ostateczny wynik to
2,04 l/100 km. Oprócz tytułu Mistrza
Świata Ekonomicznej Jazdy otrzymał dwuosobowe zaproszenie na dowolny wyścig
Formuły 1 jako gość specjalny.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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W daleką
podróż
z Alcoa
Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednej decyzji – wyboru kutych aluminiowych
felg Alcoa. Wraz z globalnym wzrostem emisji CO2 coraz większą wagę
przykłada się do pojazdów ekologicznych. Rzeczą kluczową stało się sukcesywne
zmniejszanie ich masy.

u właśnie wkracza Alcoa ze swoimi felgami z kutego aluminium. Czy wiesz, że
felgi Alcoa są nawet o 47% lżejsze od felg
stalowych, dzięki czemu można „odchudzić” pojazd
nawet o 394 kg? Aby zilustrować to lepiej, dodajmy,
że zmniejszenie masy pojazdu o 100 kg może przynieść ok. 1000 euro dodatkowych zysków w szczególności we flotach, w których dba się o oszczędność paliwa. Wymiana felg stalowych na aluminiowe
w 12-kołowym zestawie ciężarówki z przyczepą obniży wagę całego pojazdu aż o 230 kg. Inwestycja może zwrócić się już po 18 miesiącach.
Felgi Alcoa lepiej rozpraszają ciepło i mają mniejsze
bicie promieniowe, dzięki czemu opony zużywają
się wolniej. Na trwałość opon wpływa także temperatura robocza felg Alcoa niższa o 22°C od temperatury roboczej felg stalowych. Aluminiowe felgi
Alcoa to także brak konieczności częstego usuwania nalotów, rzadszy demontaż i wymiana.
Jeśli chodzi o emisję CO2, zastąpienie felg stalowych w 12-kołowym zestawie felgami Alcoa to
13,3 tony CO2 mniej w całym okresie eksploatacji
pojazdu. Wliczono tu również niższą emisję dwu-

tlenku węgla w procesie produkcji felg. Zaskakujące,
że jedna felga z kutego aluminium o wadze 23,5 kg
może obniżyć emisję CO2 aż o 1100 kg.
Felgi Alcoa są bardzo mocne i aż pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych. Wyniki testów wykazały, że krawędź felgi Alcoa odkształca się o 5 cm
przy obciążeniu 71 200 kg, podczas gdy felga
stalowa podobnie odkształci się przy obciążeniu
już zaledwie 13 600 kg. Znany w branży motoryzacyjnej japoński test JWL jest kolejnym przykładem, że felgi Alcoa dowodzą swojej wyższości
nad innymi produktami. Test symuluje najechanie ciężarówki jadącej z prędkością 50 km/h na
wysoki krawężnik. Przeprowadza się go, zrzucając obiekt o masie 910 kg na ogumione koło.
Felgi Alcoa wychodzą z tej próby bez szwanku, podczas gdy felgi stalowe ulegają znacznej deformacji połączonej ze zniszczeniem opony.
Te wszystkie korzyści przemawiają za stosowaniem felg aluminiowych. W swojej ofercie Alcoa
ma wysokiej jakości felgi idealnie dopasowane do
codziennych potrzeb użytkowników. Nasz faworyt nazywa się Dura-Bright EVO. Produkt ten to
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wyjątkowo łatwe w utrzymaniu felgi o przepięknym połysku. Aby utrzymać połysk, felgi wystarczy myć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Dura-Bright nie jest powłoką, lecz specjalną,
opatentowaną przez Alcoa techniką obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki której zewnętrzne
wykończenie staje się integralną częścią felgi.
Powierzchnia felgi nie jest podatna na odpryskiwanie, pękanie, łuszczenie i korozję, jak w przypadku powłok standardowych.
Alcoa ma rozległą sieć dystrybutorów na terenie
całej Europy. Dystrybutorem felg Alcoa w Polsce
są firmy: Krysgum (+48 512 72 56 86, k.piotrowska@krysgum.com.pl, www.felgikrysgum.pl)
oraz RI-FA Handel Częściami Samochodowymi
sp. z o.o. Polska (+48 602 19 61 25, rifa.kaluza@rinnen.pl).
Więcej informacji o felgach Alcoa na stronie
www.alcoawheelseurope.com lub www.facebook.com/alcoawheelseurope.

Zdjęcia: © Alcoa
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Piotr Muskała

Ewolucja systemów
zarządzania flotą
Zarządzanie flotą pojazdów to duże wyzwanie. Technologie GIS, GPS i GSM
pozwalają na stworzenie systemów zdalnego zarządzania flotą, które dają
przewoźnikom możliwości optymalizacji pracy, a co za tym idzie także
zwiększenia korzyści ekonomicznych.
arządzanie flotą pojazdów użytkowych jest skomplikowane ze
względu na mnogość często trudnych do przewidzenia czynników decydujących o jej funkcjonowaniu. Efektywność zarządzania przekłada się wprost na
kondycję finansową każdej firmy transportowej. W małych firmach rodzinnych
realizowane jest najczęściej przez właściciela, który przy pomocy własnej wiedzy,

doświadczenia i telefonu komórkowego
oraz wsparciu zaufanych, doświadczonych
kierowców ustala (często na bieżąco) zadania przewozowe dla poszczególnych
pojazdów i kierowców. Jednak w przypadku dużych flot liczących kilkanaście,
kilkadziesiąt lub kilkaset pojazdów taki
sposób zarządzania jest zupełnie niemożliwy. Tu z pomocą przychodzą kompleksowe systemy zarządzania bazujące
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na złożonych rozwiązaniach teleinformatycznych, coraz powszechniejsze na
naszym rynku transportowym.

Zarządzanie flotą pojazdów
Zarządzanie flotą, nazywane czasem
również zarządzaniem taborem, oznacza
dążenie do synergii pomiędzy alokacją
i przepływem środków transportu, zaso-

Jak w szwajcarskim zegarku
W ekonomii logistyki powiedzenie „czas to pieniądz” wydaje się prawdziwsze niż gdziekolwiek indziej. Fakt jest taki: pojazd, który stoi, nie zarabia pieniędzy. Z kolei utrzymanie floty pojazdów jest bardzo
kosztowne. Składa się na nie cały szereg zobowiązań,
począwszy od rat leasingowych, przez koszty ubezpieczenia, paliwa, opłaty drogowe, opłaty ekspoloatacyjne
(naprawy, przeglądy, części), aż po koszty osobowe
– wynagrodzenia kierowców, zaplecza technicznego
i personelu zarządzającego. W związku z tym optymalne zarządzanie flotą stanowi często być albo nie
być dla firm transportowych.
Wraz z rozwojem technologii przesyłu danych
i pokładowych systemów diagnostycznych pojawiły
się na rynku telematyczne systemy zarządzania flotą
oferujące cały zestaw funkcji ułatwiających i przyspieszających zarządzanie pojazdami. Do najpowszechniej występujących funkcji systemów zarządzania flotą zalicza się m.in. planowanie i analizę
tras przejazdu, dynamiczną obsługę zleceń transportowych, rejestrację parametrów eksploatacyjnych,
monitoring i kontrolę czasu pracy kierowców (w odniesieniu do przepisów), monitoring zużycia paliwa,
kontrolę pokładowych systemów bezpieczeństwa
(np. podłączenia i stanu naczepy, ciśnienia w opo-
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bów ludzkich i innych (np. paliw) uzyskanej w celu
optymalizacji zadań logistycznych floty z uwzględnieniem kryteriów czasu, efektywności, kosztów oraz
lokalizacji. Mówiąc inaczej, chodzi o całość zagadnień związanych z zarządzaniem środkami transportu, a więc w sporym uproszczeniu:
• przydział pojazdów i kierowców do zadań
• przydział ładunków do pojazdów
• nadzór nad serwisem
• nadzór nad gospodarką paliwową.
Efektywne zarządzanie flotą pojazdów użytkowych
wymaga wykorzystania dobrego oprogramowania
komputerowego. Istnieje wiele aplikacji służących do
obsługi zarządzania flotą pojazdów. Część z nich to
rozwiązania standardowe, oferowane przez producentów sprzętu do zarządzania flotą, czasem (szczególnie gdy odbiorcą są duże firmy) oprogramowanie
powstaje na zamówienie. Systemy zarządzania flotą
pojazdów oferują również producenci samochodów
ciężarowych, autobusów i naczep. Te jednak skupiają
się bardziej na technicznych aspektach eksploatacji
floty, zapewniając możliwość zdalnej diagnostyki
usterek czy optymalizacji zużycia paliwa, mniejszą
wagę przykładając do kwestii organizacji przewozu.
We współczesnych metodach zarządzania flotą pojazdów rozwinęła się nowa tendencja polegająca na
kompleksowym podejściu do zarządzania, a poszczególne problemy łączy się w duże bloki zagadnień, np.: bieżąca lokalizacja pojazdów, ewidencja
czasu pracy kierowców, planowanie tras oraz pomiar
i kontrola parametrów eksploatacyjnych pojazdu.
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Outsourcing

© Scania

Na rynku pojawiła się również oferta
obejmująca kompleksowe zarządzanie
flotą przez firmy zewnętrzne, zwykle
powiązane z sektorem bankowym. Rozwiązanie takie polega na obsłudze floty
wraz z dostarczeniem pojazdów w formie
leasingu, długoterminowego wynajmu
itp. Klient, podpisując umowę z zarządcą
floty, decyduje się wówczas na ustaloną
kwotę, w ramach której otrzymuje po-

System zarządzania flotą gromadzi dane o stylu jazdy kierowcy
i pozwala na dostosowanie parametrów pracy wybranych podzespołów pojazdu (np. skrzyni biegów) do warunków drogowych (przyczepność nawierzchni, spadek drogi itp.)

Przewoźnicy mają możliwość zdalnego monitorowania
efektywności pracy wszystkich pojazdów we flocie

© MAN

nach, wysięgników, dźwigów). Systemy
te mają również możliwość bezpośredniej komunikacji z kierowcą pojazdu za
pomocą np. specjalnych aplikacji na
smartfony. Nowoczesne systemy zarządzania flotą obejmują również aspekty
związane z ochroną pojazdu i ładunku
przed kradzieżą (poprzez stały monitoring lokalizacji – tzw. geofencing –
oraz szybką, zautomatyzowaną łączność
z profesjonalnymi firmami ochroniarskimi i policją), zapewniają kierowcy
system nawigacji satelitarnej dopasowany do potrzeb danej firmy. Część funkcji systemów zarządzania flotą wiąże się
również z zarządzaniem personelem.
Systemy te pozwalają na monitoring
stanu paliwa, dając możliwość nie tylko
optymalizacji jego zużycia, ale również
informują kierownictwo firmy o wszelkich nadużyciach (np. kradzieży paliwa
ze zbiornika).

© Mercedes-Benz

Diagnostyka usterek
na odległość. Warsztat
w bazie przewoźnika
przygotuje odpowiednie narzędzia i części
do usunięcia awarii
jeszcze przed przyjazdem uszkodzonego
pojazdu
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jazdy oraz pełen zakres ich obsługi.
Wszelkie ryzyko związane z obsługą floty
(także ewentualnymi naprawami) ponosi dostawca. W ramach takiej usługi
otrzymuje się zwykle dodatkowe świadczenia, takie jak m.in.:
• obsługa techniczna
• opony (w tym dostarczenie, wymiana
na letnie i zimowe w odpowiednich
terminach itp.)
• obsługa kart paliwowych
• ubezpieczenie i likwidacja szkód
• assistance i samochód zastępczy
• raporty
• audyt flotowy.
Umowy outsourcingowe negocjowane są zawsze indywidualnie, a zakres
usług wchodzących w skład umowy dopasowywany jest do potrzeb klienta. Należy jednak pamiętać, że outsourcing
jest opłacalny tylko w przypadku dużych
flot. Z usług outsourcingowych korzystają firmy wykorzystujące pojazdy osobowe, jednak coraz powszechniej taki
sposób finansowania i obsługi floty stosują firmy wykorzysujące pojazdy użytkowe, zwłaszcza dostawcze. Czasem jed-

© Daimler

nak chodzi tylko o sposób finansowania
modernizacji floty. Dobrym przykładem
jest wykorzystanie takiego sposobu przez
przewoźników miejskich.

Podsumowanie

Współczesne systemy telematycznego
zarządzania flotą wykorzystują
powszechne smartfony
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Odpowiednie zarządzanie i skuteczna kontrola floty pojazdów pozwala na
znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania firmy. Takie oszczędności można
przeznaczyć np. na modernizację taboru,
podwyższenie płac czy obniżenie cen. Dlatego właśnie systemy zarządzania flotą
od dawna są codziennością w Europie Zachodniej, a i w Polsce stają się coraz powszechniejsze. Sprawniejsze zarządzanie
firmą i oszczędności, które można uzyskać, stosując telematyczne systemy zarządzania flotą, dają wymierne korzyści
finansowe. Być może właśnie inwestycja
w satelitarny system zarządzania flotą
pojazdów pozwoli firmom transportowym
przetrwać trudny okres i wygrać trudną
batalię, w której przeciwnikiem jest nie
tylko konkurencja, ale także rosnące
ceny paliw i opłat drogowych?

Zobaczyć, to uwierzyć:

Scania

nowej generacji
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Dariusz Piernikarski
Wielka premiera samochodu Scania nowej generacji odbyła się 23 sierpnia w Paryżu –
był to niewątpliwie kamień milowy w historii tego szwedzkiego producenta, chyba
największe wydarzenie w całej 125-letniej historii tej marki.

rand Palais (Wielki Pałac) to duża,
przeszklona hala wystawowa położona w paryskiej 8 dzielnicy.
Hala została zbudowana na wystawę
światową, która odbyła się w Paryżu
w 1900 r. Grand Palais zbudowano po
to, by Paryż mógł przyjąć jak najlepiej
wystawę Expo 1900. W 1993 r. ze względu na szeroko rozwinięte prace restauracyjne Grand Palais został zamknięty na
następne 12 lat. Ponowne otwarcie budynku odbyło się oficjalnie 24 września
2005 r.
Trudno byłoby chyba znaleźć równie
monumentalne miejsce, aby godnie zaprezentować samochód ciężarowy nowej
generacji i zmieścić przy tym ponad

1200 gości z 70 krajów – największą
publiczność zgromadzoną jednorazowo
na premierze pojazdu tej marki. Do paryskiego Grand Palais przybyli bowiem
politycy, wpływowi lobbyści, przedstawiciele zaprzyjaźnionych parterów biznesowych, pracownicy, dziennikarze oraz
– najliczniej – klienci. Zapewne dziesiątki
tysięcy zainteresowanych osób oglądało
transmisję na żywo w internecie.

Z relacji naocznego świadka
Niemal wszyscy goście oczekiwali
z pewnym napięciem, aby wreszcie zobaczyć ciężarówki, których ostateczny
wygląd był od miesięcy tematem wielu
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spekulacji, a na dodatek marketingowcy
Scanii w międzyczasie umiejętnie podgrzewali atmosferę, wypuszczając do
mediów bardzo skąpe przecieki… W końcu godzina zero wybiła. Na scenę wjechały dwa ciągniki: S730 i R500.
Zobaczyć, to uwierzyć. Oczom naszym ukazały się bardzo nowoczesne ciężarówki, o bardzo atrakcyjnej stylistyce,
które mogą wzbudzać uznanie nie tylko
swym wyglądem, ale również ekonomiką paliwową, gdyż Scania nowej generacji powinna spalać o 5% paliwa
mniej niż pojazd poprzedniej generacji
– takie zapewnienie słyszeliśmy wielokrotnie podczas premierowej prezentacji. Premiera nie dotyczyła wyłącznie sa-

.eu
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Dostępne opcje wyboru schowków zostały poszerzone ze
szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni i dostępności. Przestrzeń kabiny została rozplanowana tak, aby wykorzystać ją
w pełni. Schowki zaprojektowano z myślą o wygodzie kierowcy. Zależnie od potrzeb
można je uzupełnić półkami,
haczykami i siatkami oferowanymi w różnych konfiguracjach
w zależności od typu kabiny
i wybranej leżanki

Wnętrza nowych kabin zapewniają optymalną przestrzeń do prowadzenia i wypoczynku. Dzięki wszechstronnym możliwościom regulacji fotela wszyscy
kierowcy o wzroście od 150 do 200 cm
znajdą w niej idealną pozycję za kierownicą. Przesunięcie miejsca kierowcy do
przodu i w lewo pozwoliło na zwiększenie
widoczności. Ponadto słupki A zostały tak
zaprojektowane, aby kierowca miał dobrą
kontrolę nad tym, co dzieje się w newralgicznym obszarze naroży kabiny. Dla poprawy widoczności nieznacznie obniżono
także tablicę rozdzielczą

mych samochodów ciężarowych, które
pokazano na scenie, obejmowała bowiem kompletne rozwiązania transportowe, które ich dotyczą. Scania pokazała nie tylko nowe modele S oraz R, lecz
także bardzo szeroki zakres usług w niemal niezauważalny sposób zintegrowanych z działaniami warsztatów oraz firm
klientów marki.
Wszyscy byli jednomyślni w swym
uznaniu dla ogromu pracy, jaki włożono
w przygotowanie modelu nowej generacji, pochwałom jakości również nie
było końca, a to, czy stylistyka nowych
Scanii podobała się każdemu – no cóż,

o gustach się podobno nie dyskutuje…
Moim zdaniem jest to nadal niezaprzeczalnie Scania, projektantom udało się
zachować najważniejsze cechy charakterystyczne marki, do których od lat
zdążyliśmy się przyzwyczaić.
Ciężarówka nowej generacji to największy news produktowy Scanii w ciągu
ostatnich 21 lat – od czasu, gdy na rynek
wprowadzona została Scania 4 serii.
Wprowadzeniu w 2004 r. modeli R–P–T
nie towarzyszył tak wielki rozgłos. Chociaż długo oczekiwana premiera była
centralnym punktem wydarzenia, to
przekaz był znacznie szerszy. Był to bo-

SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2016 | 45

| TECHNIKA |

Paweł Paluch

,
dyrektor marketingu
Scania Polska S.A., kilka
minut po premierze
opowiada naszym
Czytelnikom o znaczeniu,
jaki nowy model Scania
będzie mieć dla branży
transportowej

Wprowadzenie na rynek pojazdu Scania
nowej generacji to największa i najbardziej imponująca inwestycja w 125-letniej historii Scania. Prace nad przygotowaniem nowego modelu były prowadzone
przez naszych najlepszych specjalistów
przez wiele lat, a ich wartość to ponad
2 miliardy euro. Wraz z udostępnieniem
nowego modelu i z dedykowanymi usługami Scania, wyznaczamy nowe standardy w branży transportowej, oferując
rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
Pierwsze pojazdy Scania nowej generacji będą pojawiać się w Polsce od końca
sierpnia. Do końca października będziemy dysponować około 40 samochodami. Pojazdy trafią do naszych deale-

rów i będą wykorzystywane jako samochody demonstracyjne. Będzie to dość
pokaźna flota z różnorodnymi konfiguracjami kabin i silników. Udostępnimy
pełne spektrum najbardziej popularnych
rozwiązań.
Co istotne, niezwykle popularny i ceniony przez naszych klientów obecny
model Scania będzie dostępny w sprzedaży do końca 2017 r. Nowy model będzie wchodził do naszej oferty stopniowo
i etapami będzie wypełniać naszą produkcję, aby do końca roku 2017 całkowicie zastąpić dotychczas produkowane
i sprzedawane modele.
Dzisiejsza premiera rozwiązań Scania
otwiera nowy rozdział w historii motoryzacji. Nie po raz pierwszy rozwijamy

pionierskie produkty i usługi, które zmieniają oblicze transportu. Już dziś ponad
210 tys. pojazdów Scania przemieszczających się po europejskich drogach
jest połączonych w ramach sieci przesyłania informacji. Rozwijamy również
technologię pojazdów autonomicznych.
A zatem, Scania nowej generacji może
być jednym z ostatnich tradycyjnych samochodów ciężarowych, nie powinno
więc dziwić tak duże zaangażowanie
i pieczołowitość z jaką pracowano nad
tym modelem.
Na paryską premierę zaprosiliśmy kilkudziesięciu klientów, którzy bardzo pochlebnie wypowiadali się o pojeździe
nowej generacji, ich opinia ma dla nas
kluczowe znaczenie. Warto podkreślić,
że klienci Scania wraz z premierą nowego
pojazdu otrzymują dostęp do dynamicznych kontraktów serwisowych, które będą
także proponowane wraz z samochodami dotychczasowej serii R. Kontrakty
te są dostosowywane do rzeczywistych
potrzeb użytkownika i faktycznych warunków eksploatacji. Obsługa serwisowa
jest w nich dopasowywana pod konkretne zastosowania. W Scania Polska
przygotowywaliśmy się do wprowadzenia nowego modelu od wielu miesięcy,
cala organizacja jest w pełni gotowa na
jego przyjęcie.

Zarówno kabina nowej Scanii, jak i jej szkielet przeszły w czasie prac rozwojowych wiele
różnorodnych, intensywnych testów. Przednia oś została przesunięta o 50 mm do przodu,
dzięki czemu zwis przedni jest krótszy, a pojazd nie pochyla się głęboko przy gwałtownym
hamowaniu, co wpływa również na obniżenie środka ciężkości. Podstawowe wyposażenie
pojazdów obejmuje hamulce tarczowe przy przedniej osi z siłownikami 30" – w praktyce
droga hamowania nowych ciężarówek Scania jest krótsza o 5%
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Zastosowane w nowych samochodach Scania
pasy bezpieczeństwa z napinaczami, nowe
kurtynowe poduszki powietrzne oraz poduszka
powietrzna w kierownicy w porównaniu z innymi
ciężarówkami istotnie zwiększają szanse przeżycia kierowcy i pasażera podczas dachowania.
Kurtyny boczne zostały zastosowane
w ciężarówkach po raz pierwszy

Do pojazdów z kabiną S można zamówić
dwa łóżka o szerokości 80 cm z najwygodniejszymi materacami. Dolne łóżko można
dodatkowo poszerzyć do 100 cm. Obaj kierowcy mogą spać w równie komfortowych
warunkach. Kabiny S zostały też wyposażone w dodatkową izolację oraz starannie
zaprojektowane, komfortowe rozwiązania
zapewniające najlepsze warunki do snu.
Poruszanie się wewnątrz kabiny S ułatwia
płaska podłoga

wiem idealny, ważny moment, aby zaprezentować wizję przyszłości, jaką ma
Scania, i wskazać na fundamentalną
zmianę w postrzeganiu tego, co w świecie transportowym jest ważne. Mówiąc
w dużym uproszczeniu, Scania wraz
z wprowadzeniem samochodu nowej
generacji pozycjonuje się jako firma patrząca z wyprzedzeniem w przyszłość,
skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów związanych z budową zrównoważonego transportu. Co najważniejsze – firma chce pełnić wiodącą rolę
w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju branży pojazdów użytkowych i sama
również ten zrównoważony transport
kształtować.

Wizja zrównoważonego transportu
„Razem możemy poprowadzić przejście do nowej ery zrównoważonego
transportu. Dziś to tylko początek” – tak
Henrik Henriksson, prezes i dyrektor
generalny Scania CV AB, w swoim przemówieniu zapewniał wszystkich zebra-

W nowej gamie samochodów ciężarowych Scania wszystkie silniki Euro VI
zostały wyposażone w ulepszone
układy sterowania silnikiem oraz gruntownie zmodernizowany osprzęt.
Bardziej wydajny układ chłodzenia oraz
nowe kabiny pozwalają ograniczyć
zużycie paliwa przeciętnie o 3%.
Do oferty Scania wprowadzono też
nową wersję 13-litrowego silnika
o mocy 500 KM. Udoskonalono zmianę biegów, dzięki czemu skrzynia
Scania Opticruise pozwala na szybszą
zmianę przełożeń, zapewniając niemal
stały moment obrotowy

nych na premierze oraz oglądających
transmisję na żywo. – „Ta ciężarówka to
kluczowy krok w kierunku naszej wizji
przyszłości. To nasze arcydzieło i symbol tego, co Scania może dziś uczynić najlepszego. To dowód poświęcenia na rzecz
budowania lepszych biznesów dla naszych klientów i lepszego i bardziej zrównoważonego świata dla nas wszystkich”
– dodał.
Po uroczystej premierze uczestnicy
mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z nowymi samochodami, jako
że dwóm Scaniom na głównej scenie towarzyszyła obszerna ekspozycja: kilka
dodatkowych pojazdów w różnych wersjach, przekroje kabin, silniki, inne detale
wyposażenia, prezentacje multimedialne,

także w systemie rzeczywistości rozszerzonej (AR – augmented reality).
Część tej obszernej wystawy znajdzie
się zapewne na ekspozycji Scanii na targach IAA w Hanowerze.
Komentarzom nie było końca – większość z nas zadawała sobie również pytanie: jak to jeździ? I o tym Szwedzi pomyśleli również – na testy prasowe na
przyfabrycznym torze i w okolicach Södertälje polska grupa dziennikarzy została zaproszona zaledwie tydzień po
paryskiej premierze. Moja relacja oczywiście w następnym numerze „Samochodów Specjalnych”.

Zdjęcia: © Scania
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© DAF Trucks Polska

Maciej Taniewski

,
dyrektor zarządzający
DAF Trucks Polska

Nie możemy osiąść na laurach
1 lipca 2016 r. stanowisko dyrektora zarządzającego DAF Trucks Polska objął
Maciej Taniewski, który od 2006 r. do czasu objęcia obecnej funkcji pracował
na stanowisku National Sales Managera w DAF Trucks Polska. Rozmawiamy z nim
o jego wizji zarządzania firmą.

„Samochody Specjalne”: Przede wszystkim proszę przyjąć gratulacje i życzenia
powodzenia w pracy na nowym stanowisku. Czy Maciej Taniewski jako dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska
ma już swój pomysł na prowadzenie
firmy? Czy w jej działaniach można coś
jeszcze poprawić? Macie przecież świetne wyniki…
Maciej Taniewski: Na pewno nie przewiduję żadnych wielkich rewolucyjnych
ruchów, tym bardziej że nasza organizacja w porównaniu z konkurencją jest najbardziej spłaszczona. Nie ma rozbudowanej sieci dyrektorów, a od dawna opieramy
się na pracy zespołowej. Polityka, która
była prowadzona przez moich poprzed-

ników, to nie były rządy jednostki, a zdecydowanie działania ukierunkowane na
wzmacnianie gry zespołowej.

Moim zdaniem macie najsilniejszą sieć
dealerską w Polsce.
Mamy przede wszystkim inną sieć dealerską. W pewnym momencie wszyscy
podejmowali decyzje strategiczne określające, jak ten biznes – dystrybucja i obsługa samochodów ciężarowych w Polsce –
powinien wyglądać. Część marek zdecydowała się na sprzedaż bezpośrednią,
budując własną sieć sprzedażową i przynajmniej w dużej części serwisową. My
wybraliśmy drugi model, czyli sieć opartą
na niezależnych dealerach. Oczywiście
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każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy – my skupiliśmy się na plusach. Jest
to biznes B2B, czyli musimy być blisko
klienta i taka sieć nam to gwarantuje.
Jeśli dealerem marki jest prywatna firma, która zainwestowała duże pieniądze,
to jest i będzie działać na rynku lokalnym. Nie jest to pracownik etatowy,
który dzisiaj jest, a jutro go nie ma.
Klient wymaga od nas dobrych kontaktów i dobrych warunków przede wszystkim po dostawie samochodu. Dostawa
samochodu to jest tylko ten miły moment, celebracja, kieliszek szampana,
okolicznościowe zdjęcie, uścisk dłoni…
Potem zaczyna się codzienna rzeczywistość i na rynku wygrywa ten, kto z tą
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szarą rzeczywistością sobie najlepiej radzi. DAF Trucks, mając niezależną sieć
dealerów, może być najbliżej klienta,
reagować szybko i elastycznie.

Mimo że maszyna sprzedażowo-serwisowa DAF-a działa dobrze od lat, o czym
świadczą statystyki, to może jednak
nowy dyrektor zechce coś zmienić?
Chociaż maszyna dobrze działa, to trzeba
ją przecież oliwić. Tak naprawdę sprowadza się to do tego, że musimy bardzo
szybko reagować na to, co dzieje się na
rynku. Przykładem jest specyficzny dla
polskiego rynku problem, jakim jest brak
kierowców, może inaczej: brak dobrych
kierowców. Między firmami transportowymi panuje duża konkurencja i każda
z nich skupia się na zwiększeniu marży
poprzez obniżenie kosztów.
Jak my możemy pomóc? Proponujemy
szkolenia kierowców. W tej chwili każdy
nowy samochód dostarczany jest do klienta wraz z usługą szkoleniową. Samochody stają się coraz bardziej skomplikowane, w standardzie wyposażenia
znalazło się bardzo wiele fajnych rozwią-

„Dostawa samochodu to jest tylko
ten miły moment, celebracja, kieliszek
szampana, okolicznościowe zdjęcie,
uścisk dłoni… Potem zaczyna się
szara rzeczywistość i na rynku wygrywa
ten, kto z tą szarą rzeczywistością
sobie najlepiej radzi”.
zań: zautomatyzowane skrzynie biegów,
retardery, ACC. Starzy kierowcy nie wiedzą jak lub nie chcą z tego korzystać. Nasze szkolenia pomagają uporać się z tym
problemem, realizujemy je na kilku etapach – wszystko po to, by właściciel firmy
miał jak najniższe koszty. Nasi klienci
widzą, że to ma sens i zapisują swoich
kierowców na dalsze etapy szkoleń.

Jednak nadal nic nie wiemy o wizji działania nowego dyrektora – Macieja Taniewskiego…

Chciałbym wykorzystać dotychczasowe
osiągnięcia i, na fali sukcesu, dynamiczniej rozwijać organizację wewnętrznie,
tak aby cały czas poprawiała się jakość
usług świadczonych przez naszych dealerów. Cały czas to kontrolujemy i stymulujemy ich do działania, używając
różnych narzędzi. To pozwala naszej organizacji być jak najbliżej naszych klientów, najbliżej rynku. Nie możemy osiąść
na laurach i powiedzieć: jest fajnie, jesteśmy liderem, nie robimy nic – bo wtedy
zaczniemy się cofać.

Ma Pan bardzo duże doświadczenie
w branży. Czy tak dobra znajomość realiów rynkowych i metod działania konkurencji ułatwia pracę?
Na pewno jest to pewien atut, ale staram się nie oglądać na to, co robi konkurencja. Staramy się robić wszystko po
prostu jak najlepiej. Musimy cały czas
analizować, czego wymaga od nas rynek
i jakie nasze działania zostaną najlepiej
przyjęte.
Czy jako dyrektor – Polak – zna Pan lepiej przewoźnika niż obcokrajowiec, dla
którego jest to tylko kolejny etap, epizod w karierze korporacyjnej?
Na pewno jest mi łatwiej, bo znam osobiście bardzo wielu przewoźników,
często się z nimi spotykam i dużo rozmawiamy o biznesie. Dzięki temu wiem,
czego oni od nas oczekują, co jest im potrzebne, a w efekcie możemy szybciej
reagować. Klient to nie jest kontrakt
spisany na papierze i jeden rekord w excelu, dla mnie to jest żywy człowiek,
którego znam, wiem, jaki jest model
jego biznesu i czego on oczekuje.
Wbrew pozorom firmy transportowe też
mają różne modele biznesu, różne schematy wymiany samochodów czy podejście do spraw obsługowych. Produkt
w postaci samochodu ciężarowego to
już nie wszystko, czego nasz klient chce.
Oczekują kontraktów serwisowych, ale
tych realnych, dostosowanych do polskich realiów, a nie wymyślonych gdzieś
daleko w centrali. Szkolenia też robimy
inaczej, bo na przykład wielu kierowców
jeżdżących w polskich firmach to Białorusini lub Ukraińcy, dlatego – gdy chcą –
szkolimy ich w języku rosyjskim. Kolejny ważny element to nasza gwarancja czasu naprawy z możliwością dostarczenia samochodu zastępczego czy
rozliczanie przebiegów z uśrednieniem

dla całej floty w ramach kontraktu. Jak
widać, idziemy bardzo mocno w stronę
oczekiwań przewoźników.

Co Pana zdaniem decyduje o konkurencyjności samochodów DAF?
Klientowi musi się przede wszystkim
opłacać kupić DAF-a i nie dotyczy to
tylko ceny samego pojazdu. Klienta interesuje koszt jednego kilometra, a kupując od nas samochód, szybko oceni, że

„Nie możemy osiąść na laurach
i powiedzieć: jest fajnie, jesteśmy
liderem, nie robimy nic – bo wtedy
zaczniemy się cofać”.
jest on niski. Tworzą go opłaty stałe, jak
rata miesięczna leasingu, kontraktu serwisowego, ubezpieczenia, podatki itd. Są
też koszty zmienne, wynikające z intensywności eksploatacji, takie jak paliwo
czy opłaty drogowe. Model biznesowy
w transporcie ewoluuje i firmy koncentrują się coraz częściej na tym, co robią
najlepiej, czyli na przewożeniu towarów.
Cała reszta, czyli samochody, ich obsługa,
staje się mniej istotne. Średni okres
użytkowania pojazdu się skraca – kiedyś
było to 5 lat, teraz po 3 latach klient chce
mieć już nowy. Te 3 lata to bezpieczny
okres, w którym można ciężarówkę spokojnie eksploatować, a mając kontrakt
serwisowy, można też niemal zupełnie
nie martwić się o jej stan techniczny.

Czego życzyłby Pan sobie na nowym
stanowisku?
Mam jedno biznesowe życzenie: aby rynek się rozwijał i polskim firmom transportowym wiodło się jak najlepiej. Wtedy
i my na tym skorzystamy. Oprócz tego
chciałbym mieć jak najsilniejszych, dynamicznych dealerów. Dealer musi walczyć tak samo zarówno o zdobycie rynku,
jak i z nami o jak najkorzystniejsze warunki współpracy. W efekcie wszystkim
się to opłaci – przewoźnikom, dealerom
i importerowi.
Tego Panu serdecznie życzę i dziękuję
za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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Oleje
coraz bardziej zaawansowane
Renata Pawliszko
Rozwój technologiczny jednostek napędowych oraz rygorystyczne przepisy
dotyczące ochrony środowiska wymuszają na producentach olejów silnikowych
stałe udoskonalanie swoich produktów. Jak w tej zmieniającej się
rzeczywistości wygląda relacja producent–klient?

ynamiczny rozwój silników do samochodów ciężarowych, autobusów oraz maszyn i urządzeń przemysłowych, spowodowany rosnącymi
wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, bardziej ekonomicznej pracy
urządzeń, wydłużanych interwałów serwisowych, sprawia, że oczekiwania co do
zastosowania paliw i olejów smarowych

o coraz lepszych parametrach jakościowych rosną. – „Producenci olejów stoją
obecnie przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Normy branżowe oraz wymogi
producentów silników i innych podzespołów nie tylko precyzują, ale i stale podnoszą wymagania stawiane producentom
olejów. Środek smarny powinien charakteryzować się maksymalną wytrzymałoś-
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cią w każdych warunkach oraz wysoką
wydajnością. Ponadto musi przyczyniać
się do zmniejszenia ilości spalanego paliwa oraz zapewnić jak najdłuższą żywotność podzespołów” – mówi Cezary
Wyszecki, ekspert techniczny w firmie
Shell Polska.
Kolejne oczekiwania i wymagania,
jakie dotyczą nowoczesnych olejów sil-

©

„Dodatki uszlachetniające nadają olejom wysoką jakość oraz chronią części silnika przed
działaniem między innymi wysokich temperatur, zapewniając odpowiednie parametry
eksploatacyjne przy znacznie wydłużonych przebiegach między wymianami”.

limitami emisji toksycznych gazów spalinowych, niższe tendencje tworzenia się
osadów, redukcję tworzenia się nagarów
na tłokach, większą stabilność w przypadku użycia w silnikach oraz kompatybilność z paliwami odnawialnymi”.

nikowych, wymienia Karolina Pantera
z działu badań i rozwoju w firmie ORLEN
Oil: „Dla samochodów ciężarowych w Europie producenci finalni, tzw. OEM (Original Equipment Manufacturer), wymagają obecnie olejów silnikowych, które
oprócz zapewnienia korzyści w dziedzinie ekonomiki zużycia paliwa zagwarantują również zgodność z najnowszymi

Olejowe dylematy
Przed jakimi „dylematami” stoją obecnie producenci olejów? Co w ich pracach
jest najważniejsze? Stałe udoskonalanie
produktu pod kątem trwałości, oszczędności paliwa czy może minimalizowanie
jego wpływu na układ oczyszczania spalin? Eksperci w tym zakresie zwracają
uwagę na kilka aspektów.
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Olej silnikowy jest nieodłączną częścią konstrukcyjną silnika. Z tego względu
musi również spełniać regulacje prawne
narzucane przez poszczególne kraje, jak
Stany Zjednoczone, Japonia czy kraje
Unii Europejskiej. – „Ta sytuacja oczywiście wpływa również na produkcję
olejów do pojazdów ciężarowych. Konstruktorzy pracują nad mniejszymi silnikami, które charakteryzuje wysoka
gęstość mocy. Miniaturyzacja przy zachowaniu dotychczasowych osiągów lub
ich zwiększeniu dotyczy nawet takich
elementów silnika jak miska olejowa.
Jej małe rozmiary wymagają stosowania
olejów syntetycznych o wyższej jakości,
które są odporne na degradację w wyniku działania wysokich temperatur” –
mówi Przemysław Szczepaniak, doradca
ds. olejów samochodowych z ExxonMobil Poland.
Oprócz tego wspomniane regulacje
związane z olejami w dużym stopniu
dotyczą emisji CO2, a także innych szkod-
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liwych substancji: cząstek stałych, tlenków azotu i tlenków siarki. Redukcja
emisji CO2 to przede wszystkim obniżenie zużycia paliwa. – „Elementem wpływającym na wielkość spalania wśród wielu
innych czynników jest także olej silnikowy, a przede wszystkim jego podstawowa cecha, jaką jest lepkość. Im większa lepkość tym większe opory trących
elementów i „bezproduktywne” zużycie
mocy pozyskiwanej z paliwa. Stąd bardzo silny nacisk konstruktorów silników
na stosowanie coraz mniejszych lepkości
np. olejów klasy SAE OW-20. Nie zapominajmy, że mniejsze lepkości w temperaturze normalnej pracy silnika to cieńszy film olejowy stanowiący podstawowe
narzędzie ochronne trących powierzchni.
Jest to jedno z największych wyzwań
technicznych dla konstruktorów silników i producentów olejów silnikowych”
– zaznacza Sławek Poszelężny, szef Biura
Rozwoju Produktowego w LOTOS Oil.
Inną zupełnie kwestią jest widoczny
coraz silniejszy rozwój paliw i napędów alternatywnych. – „To wiązałoby
się z ograniczonym zastosowaniem oleju
silnikowego, choć oczywiście oleje i smary
byłyby niezbędne w pracy innych podzespołów – łożysk lub skrzyń biegów –
mówi Przemysław Szczepaniak. – Zatem dalsze ograniczanie emisji szkodliwych substancji przez pojazdy zasilane
paliwami tradycyjnymi staje się coraz
trudniejsze. Przyszłość motoryzacji w tradycyjnym wydaniu pozostaje trochę tajemnicą, ale pojawienie się nowych lub
zmodyfikowanych rozwiązań w silniku
lub jego osprzęcie, ograniczających wpływ
transportu na środowisko, na pewno będzie wymagało współpracy producenta
pojazdu z takimi firmami jak ExxonMobil” – dodaje.

Przyszłość przyszłością, a jak głosi
popularne powiedzenie: życie toczy się
tu i teraz. W myśl niego – choć najważniejszy obecnie kierunek rozwoju olejów
do samochodów ciężarowych to zwiększanie energooszczędności pojazdu przy
zachowaniu kompatybilności z układami
oczyszczania spalin – to według Piotra
Niemca, koordynatora Biura Analiz Rynkowych LOTOS Oil, realnym dylematem,
przed którym stoją obecnie producenci

„Producenci olejów stoją obecnie
przed wieloma trudnymi wyzwaniami.
Normy branżowe oraz wymogi producentów silników i innych podzespołów
nie tylko precyzują, ale i stale
podnoszą wymagania stawiane
producentom olejów”.
olejów, jest jednak harmonogram wdrożenia do swoich ofert olejów o najnowszej specyfikacji jakościowej według
API, która zostanie opublikowana jeszcze w bieżącym roku.

Filtry i katalizatory
W celu spełnienia rygorystycznych
norm emisji spalin producenci silników i pojazdów ciężarowych zastosowali w swoich produktach wiele różnorodnych rozwiązań technologicznych
umożliwiających osiągnięcie wskaza-

nych w poszczególnych normach limitów
szkodliwych substancji uwalnianych do
atmosfery.
Z tego względu silniki pojazdów ciężarowych są najczęściej wyposażone jednocześnie w katalizatory utleniające, filtry
cząstek stałych DPF oraz układy redukcji SCR. W niektórych rozwiązaniach korzysta się również z recyrkulacji spalin
EGR. Niestety w wyniku spalania oleju
powstają szkodliwe produkty uboczne
(popiół siarczanowy, związki siarki i fosforu), które negatywnie oddziałują na
katalizatory oraz mogą powodować blokowanie filtrów DPF.
Aby uniknąć takiej sytuacji, producenci olejów opracowali oleje tzw. Low
SAPS o niskiej zawartości substancji zawierających popiół siarczanowy (będący
głównym nośnikiem własności zasadowych oleju niezbędnych do neutralizowania kwaśnych produktów spalania paliw),
fosfor (składnik dodatku przeciwzużyciowego) i siarkę. Dla przykładu: oleje klasy
E6 według klasyfikacji ACEA charakteryzują się zawartością siarki nie większą
niż 0,3%, zawartością fosforu nie większą
niż 0,08% oraz zawartością popiołów siarczanowych nieprzekraczającą 1%.
Za jakość pracy silnika oraz trwałość
katalizatorów i filtrów DPF odpowiadają
dwa składniki – pakiet dodatków i olej
bazowy. – „Dodatki uszlachetniające nadają olejom wysoką jakość oraz chronią
części silnika przed działaniem między
innymi wysokich temperatur, zapewniając
odpowiednie parametry eksploatacyjne
silnika przy znacznie wydłużonych przebiegach między wymianami” – uzupełnia
Karolina Pantera.
Dodatki kontrolują większość z podstawowych funkcji oleju, czyli odpowiadają za własności smarne, przeciw-

reklama
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LOTOS Oil

Mobil

LOTOS Turdus Powertec 1100 15W-40 to zaawansowany technologicznie olej silnikowy typu SHPD (Super High Performance
Diesel) o obniżonej zawartości tzw. SAPS. Przeznaczony głównie
do smarowania wysokoobciążonych silników Diesla samochodów
ciężarowych wyposażonych w układy oczyszczania spalin, przystosowanych głównie do spełniania normy emisyjnej Euro V i nowszych, w których producent zaleca stosowanie oleju spełniającego
wymagania klasy ACEA E9.
TURDUS Powertec 1100 15W-40 zapewnia bardzo dobre smarowanie silnika w każdych warunkach eksploatacyjnych, ogranicza
do minimum emisję cząstek stałych, pozwala na spełnienie wymagań emisyjnych, zapewniając bezpieczną pracę elementów
układu wydechowego.
Klasyfikacje i normy fabryczne producentów: API CJ-4/SM,
ACEA E9, MB 228.31, VDS-4, M3575, RVI RLD-3, DQC III-10 LA,
MTU Typ 2.1, CES 20081

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 to całkowicie syntetyczny, wysokowydajny olej do wysokoobciążonych silników Diesla, który chroni silnik pojazdów niskoemisyjnych oraz zapewnia większe możliwości
w zakresie oszczędności paliwa oraz inne korzyści związane ze stabilnym funkcjonowaniem silnika, takim jak trwałość, ochrona systemu emisji i wydłużone okresy między wymianami oleju.
Najnowsze technologie zastosowane w oleju silnikowym Mobil
Delvac 1 LE 5W-30 zapewniają jego skuteczne działanie, dzięki czemu
produkt ten sprawdza się w pojazdach komercyjnych wykorzystywanych w sektorze drogowym i przemysłowym. Zaawansowana
technologicznie formulacja oleju gwarantuje bardzo dobrą wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych, zapewniając jednocześnie ochronę systemu kontroli spalin.
Klasyfikacje i normy fabryczne producentów: API CJ-4, CI-4 Plus,
CI-4, SN, ACEA E6, E7, E9, Jaso DH-2, Cat ECF-3, CES 20081,
DAF wydłużone przebiegi, Ford WSS-M2C171-E, MB 235.28,
MB 228.51, MB 228.31, M3677, M3477, M3271-1, VDS-4,
VDS-3, Voith Retarder Oil Class B, DQC IV-10 LA, Detroit Fluids
Specification 93K218, Mack EO-O Premium Plus, MTU Typ 3.1,
RVI RLD-3, RLD-2, RGD, RXD, Scania Low Ash

Inny olej, Turdus Powertec 5100 10W-40, to zaawansowany technologicznie olej silnikowy typu UHPDO (Ultra High Performance Diesel Oil) o obniżonej zawartości tzw. SAPS. Przeznaczony jest
głównie do smarowania wysokoobciążonych silników Diesla samochodów ciężarowych wyposażonych w układy oczyszczania
spalin, przystosowanych głównie do spełniania norm emisyjnych
Euro IV i Euro V, w których producent zaleca stosowanie oleju o jakości opartej na wymaganiach dla klasy ACEA E6.
Turdus Powertec 5100 10W-40 zapewnia bardzo dobre smarowanie
silnika w każdych warunkach eksploatacyjnych, utrzymuje w czystości współpracujące elementy, spełnia również standardowe lub
wydłużone interwały wymiany w zależności od zaleceń producenta
samochodu.
Klasyfikacje i normy fabryczne producentów: API CI-4, ACEA E6,
E7, MB 228.51, M3477, M3271-1, DQC III-10 LA, VDS-3, Mack
EO-N, RVI RLD-2, MTU Typ 3.1

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 to najwyższej jakości olej do silników Diesla, który przyczynia się do przedłużenia żywotności silnika
w najbardziej nawet wymagających warunkach eksploatacji drogowej, zapewniając wysokie osiągi w nowoczesnych silnikach,
w tym silnikach wyposażonych w system recyrkulacji spalin (EGR)
oraz systemy obróbki spalin z filtrami cząsteczek stałych (DPF) i z katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC). Całkowicie
kompatybilny z wcześniejszymi olejami Mobil Delvac MX ESP
10W-30 chroni też starsze silniki konwencjonalne. Produkt opracowano, stosując technologię dodatków trymerowych i mieszany
pakiet detergentów. Oprócz doskonałego zapobiegania gęstnieniu
oleju powodowanemu narastaniem osadów sadzy oraz dzięki stabilności rezerwy alkalicznej (TBN) przy długich okresach między wymianami, technologia oleju Mobil Delvac ESP 10W-30 zapewnia
również odporność na zużycie oleju, utlenianie, korozję i zużycie
ścierne, a także na osady wysokotemperaturowe.
Klasyfikacje i normy fabryczne producentów: CJ-4, CI-4 Plus,
CI-4, CH-4, SM, CG-4, CF, ACEA E7, E9, Cat ECF-3, Jaso DH-2,
CES 20081, VDS-4, VDS-3, MB 228.31, DQC II-10 LA, M3575,
Mack EO-O Premium Plus, RVI RLD-3

ORLEN Oil

Shell

Platinum Ultor Futuro 15W-40 jest przeznaczony do wszystkich typów silników Diesla, także tych niskoemisyjnych. Szczególnie zalecany do silników z recyrkulacją gazów wydechowych, gdzie zastosowano nowoczesne technologie zmniejszające emisję szkodliwych
substancji do atmosfery. Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obróbki spalin (EGR, DOC, DPF, SCR) i został opracowany
w celu przedłużania żywotności filtrów cząstek stałych (DPF). Dzięki
nowoczesnej technologii Mid SAPS oraz zastosowaniu oleju bazowego Gr. II (niska zawartość siarki) pozwala na spełnienie przez
silniki wymagań norm emisji spalin Euro VI i Euro V oraz EPA Tier
I i II. Platinum Ultor Futuro 15W-40 gwarantuje wydłużenie okresów wymiany oleju, dzięki czemu obniża koszty eksploatacji silnika.
Bardzo dobre właściwości lepkościowe umożliwiają łatwy rozruch zimnego silnika oraz dobrą pompowalność oleju w niskich
temperaturach.
Klasyfikacje i normy fabryczne producentów: API: CJ-4, CI-4
Plus, CI-4, SM, CF, ACEA E9, E7, M3575, VDS-4, RVI RLD-3,
Mack EO-O Premium Plus, MB 228.31, CES 20081, MTU Typ
2.1, Cat ECF-2, ECF-3, Detroit Diesel C 93K218, Global DHD-1,
Jaso DH-1,2,MAZ, ISUZU

Olej Shell Rimula R6 LME 5W-30 opracowano zgodnie z zastrzeżoną
przez producenta technologią dodatków Low SAPS. Olej dzięki
technologii Adoptive Additive zapewnia silnikowi należytą czystość.
Shell Rimula R6 LME 5W-30 powstał w oparciu o syntetyczny olej
bazowy wyprodukowany w technologii PurePlus. Zastosowana
technologia dodatków zapewnia wysoki poziom czystości kluczowy dla trwałości silników. Natomiast bardzo wysoki wskaźnik
lepkości i stabilność lepkości skutecznie zapewniają długą bezawaryjną pracę silnika oraz utrzymanie parametrów eksploatacyjnych gwarantowanych przez producenta pojazdu. Olej Shell Rimula
R6 LME 5W-30 jest odpowiedni do pojazdów z silnikami spełniającymi wymagania normy ograniczenia emisji zanieczyszczeń na
poziomie Euro VI, Euro V, Euro IV.
Klasyfikacje i normy fabryczne producentów: API CJ-4, CI-4,
CH-4, CG-4, CF-4, CF, ACEA E6, E4, MB 228.51, CES 20081,
M3477, M3271-1, MTU Typ 3.1, VDS-4, RVI RLD-3, DQC IV-LA,
Iveco NG2, Mack EO-O Premium Plus, spełnia wymagania DAF
dla E6, Cat ECF-3, Jaso DH-2.

Platinum Ultor Perfect 5W-30 to produkt typu Ultra High Performance Diesel Oil (UHPD) powstały z połączenia syntetycznego
oleju bazowego oraz zaawansowanego technologicznie systemu
dodatków uszlachetniających typu Low SAPS. Pozwoliło to zarówno na osiągnięcie maksymalnej ochrony jednostki napędowej,
jak i wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji nowoczesnych systemów obróbki spalin, stosowanych w pojazdach spełniających
normy Euro V i Euro VI oraz EPA Tier 4. Zastosowanie komponentów obniżających tarcie między współpracującymi elementami zapewnia spadek zużycia paliwa oraz zwiększenie mocy jednostki napędowej. Platinum Ultor Perfect 5W-30 przeznaczony jest do
stosowania w nowoczesnych konstrukcjach silników pojazdów
ciężarowych, wyposażonych w systemy obróbki spalin, takie jak
recyrkulacja spalin EGR, filtry cząstek stałych (DPF). Jego własności
niskotemperaturowe pozwalają na ochronę jednostki napędowej
również podczas zimnego startu silnika w warunkach zimowych,
gdy jest ona najbardziej narażona na awarie na skutek niedostatecznego smarowania. Odpowiedni do zastosowania w pojazdach
z silnikami zasilanymi CNG.
Klasyfikacje i normy fabryczne producentów: API CJ-4, SN,
ACEA E6, E7, E9, Scania LA, MB 228.51, M3477, M3677,
VDS-4, Mack EO-O Premium Plus 07, RVI RLD-3, CES 20078,
CES 20081, MB 228.31, Detroit Diesel Extranet 93K218,
DQC IV-10 LA, Jaso DH-2, MTU TYP 3.1, VDS-3

Shell Rimula R6 LM 10W-40 opracowano zgodnie z zastrzeżoną
przez producenta technologią dodatków Low SAPS. Olej dzięki
technologii Adoptive Additive zapewnia silnikowi należytą czystość.
Shell Rimula R6 LM 10W-40 powstał w oparciu o syntetyczny olej
bazowy wyprodukowany w technologii PurePlus, co pozwala na
wydłużenie trwałości oleju i silnika. Sprawdzone w silnikach pojazdów podczas przemierzania milionów kilometrów oleje Shell Rimula R6 LM 10W-40 gwarantują użytkownikowi wiele korzyści. Do
najbardziej istotnych należą: zapobieganie blokowaniu filtrów
cząstek stałych w układach wydechowych, co daje znaczne obniżenie
zużycia paliwa, redukcję kosztów obsługi poprzez wydłużenie przebiegów oraz utrzymanie silnika w czystości i zabezpieczenie przed
zużyciem. Shell Rimula R6 LM 10W-40 to syntetyczny olej LowAsh
przeznaczony do stosowania we wszystkich typach silników samochodów ciężarowych, maszyn roboczych i pojazdów kolejowych.
Odpowiedni dla flot mieszanych z silnikami spełniającymi wymagania
normy ograniczenia emisji zanieczyszczeń na poziomie Euro VI,
Euro V oraz silnikami z wcześniejszymi normami Euro IV i Euro III.
Klasyfikacje i normy fabryczne producentów: API CJ-4, CI-4,
CH-4, CG-4, CF-4, CF, ACEA E6, E4, MB 228.51, CES 20071,
M3677, M3477, VDS-3, RVI RLD-2, DQC IV-LA, TLS E6,
Mack EO-N, Scania Low Ash
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zużyciowe, odporność na ścinanie oraz
utlenianie, rozproszenie produktów zużycia
oleju, a także spalanie paliw. – „Zmieniona chemia tych dodatków może mieć
wpływ na ochronę silnika i jest to obok
wcześniej wspomnianych także istotne
wyzwanie technologiczne” – dodaje Sławek Poszelężny.

A co klient na to?
Nowoczesne i zaawansowane technologicznie oleje oferują – jak deklarują
producenci – liczne korzyści. Czemu zatem wielu przewoźników wybiera najtańsze rozwiązania? Czym klienci się
kierują, wybierając najlepszy ich zdaniem olej silnikowy?
Cezary Wyszecki: „Niestety nie ma
jednej odpowiedzi na to pytanie. Wiele
osób uważa, że nie ma znaczenia, jaki
olej wlewa się do silnika, natomiast inni
kupują dany produkt z przyzwyczajenia.
Na decyzje zakupowe często wpływają
także silne argumentacje sprzedawców,
którzy przekonują klientów, że cena za
litr jest kluczowa, a także promocje i szum
informacyjny. Można wymieniać jeszcze
wiele innych czynników, ale już te pokazują złożoność procesu docierania z informacją i zawiłości procesu decyzyjnego ostatecznych użytkowników”.
Co w takim razie jest istotne dla
klientów? W jaki sposób wybierają olej
do swoich samochodów ciężarowych? –
„Rodzaj i jakość oleju stosowana w ba-

zach transportowych przede wszystkim
zależy od parku samochodowego. Dla samochodów już wysłużonych, niemających
skomplikowanych rozwiązań, przewoźnicy często starają się zaoszczędzić i sto-

„Elementem wpływającym na wielkość
spalania wśród wielu innych czynników
jest także olej silnikowy, a przede
wszystkim jego podstawowa cecha,
jaką jest lepkość. Im większa lepkość
tym większe opory trących elementów
i »bezproduktywne« zużycie mocy
pozyskiwanej z paliwa”.
sują oleje o niższych parametrach fizykochemicznych, niekoniecznie uznanych
marek. Trzeba jednak mieć świadomość,
że olej ma istotny wpływ na pracę oraz
żywotność silnika, co oznacza, że zaniedbanie może powodować skrócenie
eksploatacji pojazdu. Dlatego często są
to pozorne oszczędności. Dla nowszych
pojazdów przewoźnicy zazwyczaj stosują
zalecane przez producenta oleje o od-

56 | WRZESIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes

powiednich klasach jakości i lepkości
potwierdzone aprobatami producenta”
– podkreśla Karolina Pantera.
Wydaje się zatem, że zasadniczą kwestią – można nawet powiedzieć „jak zwykle”
– jest aspekt finansowy oraz osobiste
przekonania. – „Wiele firm transportowych podejmuje decyzje zakupowe, kierując się szybką chęcią zysku i zwrotem
z inwestycji. Widząc w cenniku tani olej
mineralny, bez zastanowienia odrzucają
zakup droższych, ale lepszych produktów
syntetycznych, które przynoszą udokumentowane korzyści w postaci ograniczonego zużycia paliwa oraz wydłużenia
okresów serwisowych. Podczas imprez
branżowych spotykamy różnych klientów. Ci, którzy zdecydowali się przejść
z olejów mineralnych na syntetyki, nie
zamierzają wycofać się ze swojej decyzji.
Innym najwyraźniej brakuje odwagi, by
zrobić pierwszy krok, wymagający wyłożenia większych pieniędzy na starcie
i dający satysfakcję dopiero podczas liczenia kosztów operacyjnych na koniec
miesiąca. Pamiętajmy również, że część
firm transportowych nadal ma starszy park
samochodowy. Trudniej im rywalizować
z dobrze zorganizowanymi przewoźnikami międzynarodowymi, ale z powodzeniem oferują usługi na rynku lokalnym. W ich przypadku stosowanie oleju
mineralnego jest uzasadnione zarówno
ekonomiczne, jak i ze strony techniki
motoryzacyjnej” – podsumowuje Przemysław Szczepaniak.
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Crafter
Dariusz Piernikarski

– nowy wymiar Volkswagena
Volkswagen Samochody Użytkowe w Offenbach koło Frankfurtu
8 września zaprezentował licznie zgromadzonym przedstawicielom
mediów branżowych nowego dostawczego Craftera. Oficjalna premiera
nastąpi 2 tygodnie później na targach IAA w Hanowerze.

olkswagen Crafter w najnowszym
wcieleniu to całkowicie nowa konstrukcja. Po zakończeniu kooperacji Volkswagena z Daimlerem (Sprinter
był w pewnym sensie bratem Craftera,
oba samochody powstawały w tej samej
fabryce w Düsseldorfie) przyszedł czas
na nowy model. Jak ogólnie wiadomo,
nowy Crafter produkowany będzie w gigantycznej, ultranowoczesnej fabryce
zbudowanej przez niemiecki koncern
w Białężycach koło Wrześni. Zatem
śmiało można powiedzieć, że nowy Crafter jest made in Poland. Pierwsze egzemplarze mają trafić do sprzedaży w listopadzie 2016 r., tymczasem w polskiej
fabryce, której oficjalne otwarcie zaplanowano na 24 października, rozkręcana
jest produkcja – pierwsze samochody trafią przede wszystkim do dealerów VW.

Z perspektywy klienta
Nowy Crafter został skonstruowany
na podwoziu, które przeprojektowano
w bardzo gruntowny sposób – wprowadzono m.in. elektromechaniczny układ
kierowniczy, a silniki w wersji Euro 6 faza
C są bardziej niezawodne i paliwooszczędne, zostały zoptymalizowane zarówno
pod kątem długich podróży, jak i trudnej
eksploatacji w warunkach ruchu miejskiego. Producent nie zapomniał, że jest
to samochód przeznaczony dla profesjonalistów. Przygotowano wiele przemyślanych rozwiązań ułatwiających przewożenie ładunków różnego rodzaju oraz
wykonywanie zabudów, zarówno we
wnętrzach jednobryłowego furgonu, jak
i kompletnych rozwiązań transportowych
montowanych na ramie podwozia.

Kierowca znalazł się w centrum uwagi
– przeprojektowano kokpit, wprowadzono
wiele praktycznych schowków, naturalnie wszystko zgodnie z zasadami ergonomii i w najwyższej jakości wykonania.
Istotne jest to, że nowy Crafter był projektowany z uwzględnieniem sugestii
klientów znających wszystkie wady i zalety samochodów dostawczych z codziennych i bardzo zróżnicowanych warunków eksploatacji.
Widać, że opracowując bryłę zewnętrzną, projektanci Volkswagena solidnie
przyłożyli się do pracy. Nie dziwi też, że
nowy model natychmiast przywołuje skojarzenia z mniejszym bratem, czyli Transporterem szóstej generacji. Linie nadwozia poprowadzono dynamicznie, zgodne ze
współczesnymi trendami, wykorzystano
również sporo tych samych komponentów.
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W 100-letniej
stalowni w Offenbach
w uroczystej premierze
uczestniczyło ponad
350 dziennikarzy
z całego świata:
9 września nowy
Volkswagen Crafter
pojawił się,
by zdobywać
rynek

Każdy znajdzie swojego Craftera
Producent przygotował wiele odmian
konstrukcyjnych i wersji wyposażenia.
Jako dostawczy van (furgon) lub osobowo-towarowe kombi nowy Crafter dostępny jest w 3 wariantach długości:
5986 mm, 6836 mm lub 7391 mm (tylko
furgon) i wysokości: 2355 mm, 2590 mm
lub 2798 mm (tylko furgon). Są jeszcze
wersje do zabudowy z pojedynczą lub po-

(najmniejsza to 9,9 m3), przy czym całkowita długość podłogi to 4855 mm, a szerokość między nadkolami tylnymi wynosi
1380 mm – są to wymiary wiodące w tej
klasie pojazdów. Załadunek nowego Craftera nie powinien stanowić większego
problemu, gdyż przesuwne drzwi odsłaniają otwór o szerokości 1311 mm, a próg
(wersja z przednim napędem) jest na
wysokości tylko 570 mm. Tylne drzwi
można oczywiście odchylić o 270°. W ty-

Podczas premiery prasowej
Craftera w Offenbach dr Eckhard
Scholz – prezes zarządu Volkswagen Commercial Vehicles – wyjaśniał: „Opracowanie nowego Craftera było unikatową okazją, aby
uniknąć jakichkolwiek kompromisów, a jednocześnie bazować na
naszym wieloletnim doświadczeniu w tym segmencie rynku.
Nowy Crafter stanowi fuzję
skoncentrowania na produkcie
i skoncentrowania na kliencie.
Innymi słowy, opracowaliśmy ten
samochód z perspektywy klienta”.
Nawet dość pobieżne oględziny
samochodów pokazanych
podczas premiery potwierdzają
to stwierdzenie

dwójną kabiną o różnych długościach,
oferowane także z zabudowami fabrycznymi (skrzynia, kontener, wywrotka).
Z praktycznego punktu widzenia nowy
Crafter robi wrażenie ze względu na wysoką funkcjonalność i przygotowanie do
różnych zastosowań. Furgon z przednim
napędem (dmc. 3–4 t) może mieć ładownię o maksymalnej pojemności 18,4 m3

powej wersji z ładownią 11,3 m3 (L3H3)
zmieszczą się 4 europalety lub 6 standardowych ruchomych kontenerków.
Ładunek da się zabezpieczyć praktycznie
w dowolnym położeniu, można w tym celu
wykorzystać mocowane do podłogi, ścian
bocznych, sufitu i ściany działowej specjalne szyny – profile stosowane w transporcie lotniczym.
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W zawieszeniu przednim zastosowano
klasyczne kolumny McPhersona, sztywna
oś przednia występuje w 5 wariantach,
zawieszona na resorach parabolicznych,
przewidziano również możliwość montażu resorów o charakterystyce progresywnej. Wspomniany wcześniej elektromechaniczny układ kierowniczy (pierwszy
raz w tym segmencie) zapewnia precyzyjne prowadzenie i doskonałe własności
manewrowe, niezależnie od obciążenia.
Uniwersalna podłoga ładowni może
być wyposażona w specjalne zaczepy do
montażu zabudowy (opcja), dzięki czemu
możliwe jest przeniesienie do nowego
Craftera zabudowy warsztatowej i wyposażenia specjalistycznego z wcześniej
eksploatowanego samochodu. W oferowanym opcjonalnym wyposażeniu fabrycznym znalazły się takie urządzenia,
jak np. druga sprężarka do wykorzystania w zabudowach chłodniczych, dodatkowy akumulator (4 warianty), drugi
układ klimatyzacji lub dodatkowy wymiennik ciepła do zasilanych paliwem
układów ogrzewania stacjonarnego.
Nowy Crafter może też być fabrycznie wyposażony w moduł telematyczny
FMS Fleet Management Interface, współpracujący z większością ogólnie dostępnych na rynku systemów zarządzania
flotą. Ułatwi to zintegrowanie Craftera
z istniejącymi już flotami.

Kierowca w centrum uwagi
Kierowca powinien również czuć się
komfortowo, gdyż konfigurując Craftera,
można wybierać spośród 3 wariantów zawieszenia foteli z ergonomicznym zawieszeniem AGR, regulowanym wspar-
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ciem kręgosłupa w części lędźwiowej
i nawet funkcją masażu. Do standardowego wyposażenia należą elektryczne
podnośniki szyb i centralny zamek ze
zdalnym sterowaniem. Podczas prezentacji wiele uwagi poświęcono omówieniu
na nowo rozplanowanych ergonomicznych schowków – na telefon, tablet, laptop, a nawet składaną miarkę, rękawice
robocze i wiele innych przedmiotów typowo przewożonych przez kierowców.

niejsze niż odpowiedniki stosowane dotychczas. Wszystkie silniki standardowo
wyposażono w system start-stop.
Montowany poprzecznie 2-litrowy silnik TDI (EA 288 Commercial), specjalnie przygotowany do Craftera, jest dostępny w wersjach z napędem przednim,
w 3 wariantach mocy: 75 kW (102 KM),
103 kW (140 KM) lub jako BiTurbo TDI
o mocy 130 kW (177 KM). Silnik ten został pochylony o 8° do przodu, co poKokpit opracowano
od nowa, przygotowując go tak, aby
maksymalnie ułatwić
pracę kierowcy i zapewnić mu maksymalny komfort
podróży

Nowy Crafter został wyposażony
w wiele nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy. Wśród nich można
wymienić aktywny system utrzymania
pasa ruchu (Lane Assist), asystenta parkowania (Park Assist), system wspomagający manewrowanie z przyczepą (Trailer Assist) czy system wspomagający
prowadzenie przy silnym wietrze bocznym (Side Wind Assistant). Wśród innych
opcjonalnych rozwiązań jest np. aktywny
tempomat z funkcją zatrzymania (ACC
Follow to Stop), system wspomagania
hamowania awaryjnego, automatyczny
system hamowania po wystąpieniu kolizji (Automatic Post-Collision Braking)
czy system automatycznego przełączania świateł (drogowe/mijania). To oczywiście nie wyczerpuje obszernej listy –
po szczegóły odsyłamy do dokumentacji technicznej.

Ekologia i ekonomika
Silniki EU6 bazują konstrukcyjnie na
stosowanej w pojazdach Volkswagena
platformie modułowej MDB (Modular
Diesel Platform/Baureihe), zostały przy
tym zoptymalizowane pod kątem wymagań stawianych jednostkom napędowym
pojazdów użytkowych, a producent zapewnia, że są średnio o 15% oszczęd-

dmc., koła pojedyncze lub podwójne) z silnikiem umieszczonym wzdłużnie (z dodatkową regulacją na 90 kW/122 KM).
W zależności od wersji silniki będą kojarzone z 6-biegową skrzynią manualną
(MQ 500 lub ML 410) lub 8-biegową skrzynią automatyczną (AQ 450 lub AL. 550).

Podsumowując
Wydaje się, że Volkswagen Crafter
pojawia się na rynku we właściwym momencie. Jesteśmy bowiem świadkami
gwałtownego rozwoju segmentu ekspresowych dostaw miejskich, wynikającego
między innymi z rosnących obrotów sektora handlu internetowego e-commerce.
Nowy Crafter pasuje optymalnie do stawianych mu zadań – zadowolić powinien
zarówno olbrzymie firmy kurierskie, jak
i przedsiębiorców prowadzących swój
własny, niewielki biznes – niekonieczne
transportowy, a bardziej rzemieślniczy,
w którym samochód jest jedynie niezbędnym narzędziem ułatwiającym realizację innych zadań.

Nowy Crafter ma zapewnić niższe koszty eksploatacyjne wynikające z niższego zużycia paliwa oraz
wydłużonych okresów międzyprzeglądowych i mniejszego zużycia poszczególnych komponentów

zwoliło na zwiększenie przestrzeni dostępnej dla kierowcy, a także obniżenie
wysokości podłogi o 100 mm w stosunku
do pozostałych wersji.
Od połowy 2017 r. oferowana będzie
również wersja Craftera z napędem na
wszystkie koła (4Motion, 3,5–4 t dmc.)
z silnikiem montowanym poprzecznie oraz
wersja z napędem na koła tylne (3,5–5,5 t

Dzięki swej rzeczywiście dopracowanej funkcjonalności i ergonomii powinien
zadowolić nie tylko właścicieli patrzących
głównie na koszty eksploatacji, ale również kierowców, bo uczyni ich codzienną
pracę łatwiejszą i bardziej wydajną.

Zdjęcia: © Volkswagen
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Andreas Schmitz
jest przewodniczącym zarządu
Schmitz Cargobull AG i odpowiada
za strategię korporacyjną, relacje
z mediami (PR), rynki wschodzące,
joint venture Schmitz Cargobull
Wuhan (China) oraz usługi
okołoproduktowe (Value Added
Services)

Stawiamy na partnerstwo
Największy europejski producent naczep Schmitz Cargobull zaprezentował
w lipcu swoją najnowszą ofertę produktową przygotowywaną na targi IAA
w Hanowerze. Podczas tego wydarzenia o bieżącej strategii firmy
rozmawialiśmy z Andreasem Schmitzem.

„Samochody Specjalne”: Jak ocenia Pan
obecną sytuację na rynku europejskim?
Czy będziemy świadkami dalszych przetasowań, przejęć czy integracji?
Andreas Schmitz: Wydaje mi się, że na
rynku europejskim nadal działać będzie
wielu małych producentów budujących
pojazdy, które moglibyśmy określić jako
specjalne czy specjalistyczne. Jest też
jasne, że branża transportowa bardzo
potrzebuje takich producentów. Schmitz
Cargobull choć jest największym producentem, nie jest w stanie pokryć tak
szerokiego spektrum produktowego, jakie jest potrzebne na rynku.

Tak więc będzie dużo firm specjalistycznych, ale również będą ci wielcy
producenci, jak my, oferujący pojazdy
najwyższej jakości, ale budowane według
pewnych standardów czy też w ramach
systemów modułowych.

Czy taki gigant jak Schmitz Cargobull
jest w stanie zaoferować produkt masowy dobrej jakości, ale jednocześnie
maksymalnie dopasowany do potrzeb
użytkownika?
Korzyści wynikające z masowej produkcji klient otrzymuje niejako od ręki. Są
to pojazdy przetestowane, niezawodne,
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w których nie występują raczej przykre
niespodzianki eliminujące je nagle z eksploatacji. Ta niezawodność jest dla klienta
bardzo ważna. Nieplanowana awaria naczepy kosztuje często o wiele więcej niż
różnica w cenie wynikająca z zakupu
pojazdu wyższej jakości. Jestem przekonany, że to są te zalety naszych produktów, które klient dostrzega już na
pierwszy rzut oka.
Równie ważny jest serwis, który tak jak
i standaryzowane części zamienne jesteśmy w stanie zapewnić na terenie całej
Europy. Gdy klient chce sprzedać swój
pojazd, powiedzmy po 5–7–8 latach eks-

.eu
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ploatacji, pojawiają się dla niego kolejne
korzyści. Najważniejszą będzie wysoka
wartość przy odsprzedaży wynikająca
głównie z faktu, że nawet dla starszych
naczep używanych dostępne są i nadal
produkowane części zamienne. Gorzej
jest, gdy nie tylko użytkownik, ale sam
producent nie wie dokładniej, co w tej
tańszej naczepie zostało zabudowane.
Wydaje mi się, że coraz więcej klientów
zauważa i rozumie już tę różnicę, zwłaszcza w grupie średnich i większych flot.
Ci klienci, którzy zwracają szczególną
uwagę na swoje koszty, są tego doskonale świadomi i wiedzą, jak należy doceniać jakość. Oni – tak jak i my – muszą
zmierzyć się z konkurencją i chcą odnieść
sukces. Zakup naszych produktów z pewnością im w tym pomoże.

Czyli jako producent masowy Schmitz
Cargobull jest głównie zorientowany na
duże floty zajmujące się również transportem towarów na masową skalę, bez
miejsca na indywidualne rozwiązania
szyte na miarę.
Nie jest to słuszne stwierdzenie. Niemal
wszystkim klientom, czy to potrzebującym naczepy kurtynowej, chłodni czy wywrotki, jesteśmy w stanie zaproponować
pojazd zbudowany w naszym systemie
modułowym. Istotą jest to, że w tym
systemie istnieje tyle wariantów i opcji,
że w efekcie można skonfigurować naczepę prawie dokładnie taką, jakiej potrzebują. Ktoś kiedyś policzył, że mamy
w programie 36 milionów różnych kombinacji. Jeśli jednak klient jest bardzo
wymagający i potrzebuje szczególnie
wyspecjalizowanego produktu, uczciwie
musimy odesłać go do konkurencji. Ale
z reguły – powiedziałbym, że jest to 98%
klientów – jesteśmy w stanie zaproponować pojazd będący satysfakcjonującym
rozwiązaniem jego problemu. Ważne jest
również to, że te wszystkie rozwiązania
szczególne, które zostały tam zastosowane, również zostały szczegółowo przebadane. Nic nie jest kwestią przypadku.
Wyznaczacie kierunki w branży naczepowej. Czy jest to związane z odpowiedzialnością, ryzykiem? Generalizując –
czy jest to trudne?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy
na uwadze wszystkie koszty ponoszone
przez naszych klientów, chcemy, aby
korzystając z naszych pojazdów, odnosili
w swoim biznesie sukcesy. Tym samym

musimy sobie dobrze uświadomić, czego
oni w rzeczywistości potrzebują. Przykładowo: gdy przychodzi do mnie któryś
z naszych konstruktorów, proponując
jakieś nowe rozwiązanie, zazwyczaj pytam go o to, czy jako użytkownik naczepy
chciałby, aby to, co proponuje, tam się
znalazło i jaką by przyniosło korzyść.
Argument, iż dzięki temu Schmitz może
zarobić, jest dla mnie nieprzekonujący.
Korzyści mają płynąć dla klienta. Tak to
u nas działa. W naszych pojazdach wykorzystujemy rozwiązania, które mają
przynosić oszczędności klientowi – może
nie od razu, może nie w pierwszym roku,
może też będzie musiał nieco więcej
zapłacić.

W jakim zakresie rozwój produktów to
rozwinięcie pomysłów podsuwanych
przez użytkowników?
Klienci miewają wspaniałe pomysły. Musimy uwzględniać wiele czynników kosztowych i ograniczeń technologicznych,
ale jeśli po drugiej stronie są korzyści
w postaci np. zwiększenia rentowności,

Wschodu, Rosja, Turcja, Chiny, kraje leżące w basenie Morza Śródziemnego, może
w dłuższej perspektywie także Indie.

Czy był to jedyny sposób na dalszy rozwój firmy Schmitz Cargobull? W Europie skończyły się możliwości?
W pewnym sensie tak. Na rynkach europejskich mamy stosunkowo wysokie
udziały rynkowe, a więc dalszy wzrost
w tym regionie jest bardzo trudny, choć
muszę przyznać, że stale wzmacniamy
naszą pozycję. Było to widoczne zwłaszcza w ostatnich latach. To, że chcemy
rozwijać się i aktywniej działać poza Europą, w żadnym wypadku nie oznacza,
abyśmy mieli zaniedbywać rynki europejskie. Europa jest naszym rodzimym
rynkiem, a więc najważniejszym.
Rynki pozaeuropejskie mają jednak inne
oczekiwania co do pojazdów. Czy zatem możliwe jest bezpośrednie przeniesienie tam naszych standardów?
Oferujemy tam pojazdy konfigurowane
i produkowane w oparciu o nasz program

„Korzyści wynikające z masowej produkcji klient otrzymuje niejako od ręki. Są to pojazdy
przetestowane, niezawodne, w których nie występują raczej przykre niespodzianki eliminujące je nagle z eksploatacji. Ta niezawodność jest dla klienta bardzo ważna”.
ułatwienia obsługi, wydłużenia trwałości,
to dokonujemy obliczeń i gdy rzeczywiście mamy pewność, że będzie to korzystne, rozpoczynamy prace nad pomysłem.

Schmitz Cargobull działa globalnie –
firma jest obecna nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w Turcji, Rosji, Chinach, eksportuje swoje pojazdy do wielu
krajów świata. Jakie wiążą się z tym
potencjalne szanse, a jakie zagrożenia?
Sądzę, że każdy nowy rynek i każdy
nowy produkt oznacza dla producenta
pewne ryzyko. Jednocześnie ważne jest,
aby nie marnować pojawiających się szans.
W naszej firmie – tak jak o tym mówiliśmy – zapadły decyzje, że nie ruszamy
do Ameryki Północnej i Południowej, ale
ruszamy na Wschód. Można powiedzieć
obrazowo, że chcemy być wszędzie tam,
gdzie możliwe jest dotarcie szlakiem lądowym, gdzie można dojechać z Europy samochodem. Będą to zatem kraje Bliskiego

modułowy. Różnice, jakie się pojawiają,
musimy uwzględniać – np. to, że stosowane jest w naczepach ogumienie bliźniacze, ale w takich przypadkach posiłkujemy się współpracującymi z nami
lokalnymi partnerami. My dostarczamy
na przykład kompletną chłodnię – skrzynię wraz z agregatem, a montaż osi z podwójnym ogumieniem zlecamy naszym
partnerom na miejscu. Trzeba działać
globalnie, ale bez uwzględnienia lokalnych uwarunkowań nie ma co liczyć na
powodzenie. Trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie: czy rzeczywiście
wszystkie komponenty musimy produkować samodzielnie? A może warto związać się z lokalnymi partnerami i działać
wspólnie? My stawiamy na partnerstwo.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Schmitz Cargobull
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Schmitz Cargobull:
Naczepy. Doskonałość.
Transport. Inteligencja
Dariusz Piernikarski

chmitz Cargobull jest liderem na
europejskim rynku naczep i przyczep nie tylko ze względu na liczbę
wyprodukowanych jednostek (49 948 szt.
w okresie obrachunkowym 2015/2016,
wzrost o 14%), ale także pod względem
innowacyjnym i kosztowym. Składa się
na to systematyczna i intensywna kontrola kosztów produkcji, optymalne struktury budowy wartości i stałe dążenie do
redukcji śladu węglowego. Opracowywane są własne rozwiązania techniczne
i technologie produkcji, do dyspozycji
klientów jest szeroka gama usług pozwalających na zwiększenie udziału wartości dodanej w całym rozwiązaniu transportowym. Te różnorodne działania
doskonale wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju transportu i przyszłej mobilności.

© Schmitz Cargobull

To tytułowe hasło przewodnie towarzyszyć będzie ekspozycji firmy Schmitz Cargobull
przygotowanej na targi IAA 2016. Największy europejski producent naczep nie
spoczywa na laurach i także w tym roku ma do pokazania wiele nowości.

Taką standardową naczepę z możliwością wyboru spośród wielu opcji wyposażenia klient może odebrać już 18 godzin po złożeniu zamówienia

Kurtynowe nowości
Dwa lata temu, także przed targami
IAA, wprowadzono innowacyjną technologię walcowania na zimno podłużnic
ramy stosowanej w naczepach kurtynowych S.CS w połączeniu ze skręcaniem.
Równie ważne było zastosowanie modularnego systemu budowy naczep Genios.
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Obecnie ramy z walcowanymi podłużnicami zaczęto również stosować
w naczepach S.CS Mega wyposażonych
w system zmiany wysokości wewnętrznej Genios. W naczepach mega podłużnica jest walcowana na całej długości,
przy czym w części przedniej jej wysokość wynosi tylko 90 mm. Wśród ciekawych elementów wyposażenia naczep
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Klejona podłoga jest równa
i ma nośność do 7,5 t nacisku
na oś wózka widłowego,
co ułatwia załadunek.
Brak połączeń śrubowych
podnosi jej trwałość.
Elastyczny klej polimerowy
nanoszony na odpowiednie
powierzchnie kontaktu paneli
podłogi z ramą jest odporny
na działanie agresywnych
czynników zewnętrznych,
w tym promieni UV

© Schmitz Cargobull

3,05 m, 2,85 m oraz 4×50 mm). Naczepa S.CS Mega po przemianie może
być łączona z ciągnikami o typowych wysokościach siodła.
Nowym elementem opcjonalnym wyposażenia naczep kurtynowych S.CS jest
klejona podłoga. Dzięki precyzyjnemu
prowadzeniu pojazdu na podwoziu systemu Moduos możliwe stało się zrezygnowanie z większości połączeń śrubowych służących do mocowania podłogi
do ramy. Użycie kleju i trwałe połączenie paneli podłogowych z ramą na tak
wielu powierzchniach w pewnym zakresie zwiększa też sztywność podwozia.
Efektem jest większa trwałość, obniżenie
kosztów eksploatacji (mniej napraw).
Dodajmy, że naprawa podłogi wykonywana jest w serwisie.

S.CS Mega z systemem Genios można
wymienić nogi podporowe o regulowanej wysokości oraz specjalne rozpórki
osłaniające pierwszą oś przed uszkodzeniami. Bardzo małe wysokości wsporników osi i zawieszenia pneumatycznego
pozwoliły na uzyskanie nisko położonego
pokładu ładunkowego (< 1000 mm).
Schmitz Cargobull, chcąc poszerzyć
opłacalność wykorzystania megi w jej
„drugim życiu”, przygotował pakiet pozwalający na konwersję naczepy S.CS
Mega (wysokość wewnętrzna 3050 mm)
na naczepę S.CS Uniwersal (2700 mm).
Wysokość siodła z 950 mm ulega zmianie na klasyczne 1150 mm, opony o rozmiarze 435/50 R19,5 zostają zastąpione
przez opony 385/65 R22,5, pozostawione
zostają przy tym tarcze hamulcowe o rozmiarze odpowiadającym 19,5-calowym
obręczom. Dopasowaniu podlega również zawieszenie pneumatyczne – wprowadzany jest tam specjalny element
(odbojnik) pozwalający na bezpieczne
zwiększenie skoku zawieszenia. Zmiana
rozmiaru opon oznacza zmianę wysokości wnętrza – służy do tego system Varios – maksymalna wysokość w części
przedniej to 3,05 m, minimalna 2,70 m
przy skoku 7×50 mm (tył odpowiednio

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
niektórych klientów, firma Schmitz Cargobull wprowadziła do swojej oferty możliwość składania zamówień ekspresowych.
Producent gwarantuje, że czas od momentu złożenia zamówienia do odbioru
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Czas to pieniądz

W stalowych wywrotkach izolowanych przeznaczonych
do transportu asfaltu Schmitz Cargobull wprowadził
nowe wielowarstwowe pokrycie izolacyjne. Jest ono
lżejsze (całkowity ciężar izolacji to 360 kg przy 60 mm
grubości), trwałe, a ze względu na budowę segmentową łatwe w naprawie i przygotowane do instalacji
mających obowiązywać wkrótce na rynku niemieckim
systemów pomiaru temperatury (4 punkty pomiaru,
wiązki elektryczne zintegrowane już wewnątrz
płaszcza izolacyjnego)
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pojazdu nie przekroczy 18 (!) godzin.
Oczywiście tak szybka realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie w oparciu
o system modułowy, klient ma możliwość
wyboru spośród wielu pakietów wyposażenia opcjonalnego, zatem może otrzymać pojazd w większości przypadków
zgodny z jego oczekiwaniami, pewne
ograniczenia dotyczą np. kolorystyki czy
ogumienia. Pojazdy produkowane i odbierane są w fabryce w Altenberge.

W wielu krajach Europy Schmitz Cargobull jest od lat bezwzględnym liderem,
jeśli chodzi o udziały w naczepach chłodniczych i furgonach, ze średnim udziałem rynkowym w 2016 r. na poziomie
51% (72% w Niemczech). Wzmocnieniu pozycji ma służyć oferowany wraz
z chłodniami S.KO Cool pakiet Executive,
obejmujący wiele usług dodatkowych
tworzących wartość dodaną do pojazdu.
Nadwozie chłodni to konstrukcja rozwijana od lat, obecnie udało się jeszcze
bardziej podnieść efektywność energetyczną i poprawić właściwości izolacyjne
dzięki zastosowaniu w konstrukcji paneli

© Schmitz Cargobull

Chłodnie – klasyka gatunku

Zakup chłodni S.KO Cool Executive to przede wszystkim obniżenie kosztów w całym okresie
eksploatacji pojazdu dzięki takim cechom, jak niskie koszty eksploatacji, łatwość obsługi podczas
za- i rozładunku, duża wytrzymałość konstrukcji i wysoka wartość przy odsprzedaży
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LS 3 to system wysuwanych automatycznie rygli blokujących
otwarcie drzwi tylnych
– otwarcie następuje
po wprowadzeniu
kodu na panelu
z klawiaturą

Ferroplast metod bionicznych, dalszej
eliminacji mostków cieplnych i ułatwieniu czyszczenia. Zastosowanie z tyłu
specjalnych pakietów rolek z wbudowanymi elementami amortyzującymi
pozwala na dynamiczną redukcję przeciążeń przenoszonych na podwozie podczas dokowania i redukuje uszkodzenia
nie tylko nadwozia, ale i krawędzi ramp
załadowczych.
Wewnątrz zabudowy zastosowano specjalną podłogę wielofunkcyjną pozwalającą na łatwą instalację pionowych be-

lek ustalających ładunek. Belki te można
dowolnie przesuwać i ryglować w całej
przestrzeni ładowni, ponadto nie kolidują
one z drugim parownikiem podsufitowym w wersjach wielotemperaturowych.
Istnieje także możliwość stosowania poziomych belek ustalających (mogących
jednocześnie służyć za podstawę do
załadunku dwupoziomowego). Belki te
są mocowane w poziomych i/lub pionowych listwach wpuszczonych w ściany
boczne. Niewielki rozstaw otworów (co
40 mm) pozwala na precyzyjną regulację
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wysokości i pewne ustalanie położenia
przewożonego ładunku, także o nieregularnych kształtach, i standardowych
wózków transportowych. Nowością jest
możliwość zabezpieczania przed kradzieżą szyn ustalających (dość częsty
przypadek podczas dokowania w dużych
magazynach i chłodniach) oraz zatrzaskiwane w szynach plastikowe osłony pozwalające na zabezpieczenie szyn przed
uszkodzeniami powodowanymi przez manipulujące we wnętrzu wózki widłowe.
Aby zabezpieczyć wnętrze przed dostępem osób nieuprawnionych, Schmitz
Cargobull wprowadził w swoich chłodniach S.KO Cool specjalny system rygli
blokujących drzwi tylne – rygle są uruchamiane za pośrednictwem kodu wprowadzanego z panelu z klawiaturą. Rozwiązanie to ma gwarantowaną niezawodność
i jakość fabryczną, na wszelki wypadek
jednak autoryzowane punkty serwisowe
SCB potrafią przyjść z pomocą w przypadku awarii czy po prostu zagubienia/zapomnienia kodu przez użytkownika.
Za najważniejszy element decydujący
o wyjątkowości chłodni S.KO Cool Executive uznać należy wysokiej mocy agregat chłodniczy opracowany i produkowany samodzielnie przez SCB. Agregat
ten ma konstrukcję i wydajność chłodniczą zoptymalizowane pod kątem zastosowania w chłodniach S.KO (w wersji
mono- lub wielotemperaturowej). Od
wprowadzenia do sprzedaży w eksploatacji znajduje się już ponad 3000 jednostek. Najnowsze modernizacje agregatu
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Rolki z wbudowanymi elementami amortyzującymi rozpraszają energię podczas
niezbyt udanego dokowania i chronią tył
chłodni przed uszkodzeniami

obejmują zastosowanie rozprężnych elementów izolacyjnych obniżających hałas
zewnętrzny oraz wprowadzenie panelu
sterującego chronionego kodem pin.

W ofercie producenta znajdują się
również nadwozia kontenerowe (i chłodnicze) przeznaczone do montażu na wieloosiowych samochodach ciężarowych
i przyczepach. Na targi IAA przygotowano również w tej grupie produktowej kilka interesujących nowości: system
awaryjnego otwierania drzwi (od wewnątrz), światła cofania (LED) w górnej
listwie portalu tylnego poprawiające widoczność oraz kamerę cofania ułatwiającą manewrowanie.
Obniżeniu zużycia energii ma służyć
nowa trzyczęściowa kurtyna izolacyjna,
można także zastosować kurtynę powietrzną przy górnej listwie portalu tylnego eliminującą napływ ciepłego powietrza do środka ładowni. Ułatwieniem
za- i rozładunku ma być nowy system trójczęściowych drzwi odsuwanych, umieszczonych na ścianie bocznej nadwozia.
Nową propozycją dla firm zajmujących się transportem intermodalnym jest
chłodnicze nadwozie wymienne W.KO
Cool z agregatem Schmitz Cargobull,
wykonywane w standardowych rozmiarach C745 oraz C782 z szerokimi możliwościami konfiguracji wnętrza. Nadwozie to uzyskało już dopuszczenie do
przewozu kolejami niemieckimi.

Cargobull Telematics
Schmitz Cargobull był jednym z pierwszych producentów naczep, który mógł
zaoferować swoim klientom fabryczny
system telematyczny usprawniający
zarządzanie i diagnostykę pojazdów.
Zebrane przez lata doświadczenia pozwalają na lepsze dopasowanie systemu
do wymagań rynkowych, a jednocześnie
bardziej świadomi zalet płynących ze
stosowania Cargobull Telematics klienci
chętniej decydują się na zakup tej opcji
wraz z nowym pojazdem. Około 40%
wszystkich sprzedanych naczep furgonowych i chłodni (S.KO) wyposażanych
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Nadwozia dystrybucyjne

sięcznym oraz podniesienie bezpieczeństwa i dostępności pojazdów we flotach.
Dysponowanie kontraktem obsługowym
na jednym z trzech poziomów upoważnia
do korzystania z pomocy w przypadku
awarii na drodze (24/7, 365 dni w roku)
oraz szybkich dostaw części zamiennych
(poniżej 18 h). Kontrolę stanu technicznego lub naprawę pojazdów produkcji
SCB można obecnie zlecić jednemu z ponad 1300 autoryzowanych warsztatów
partnerskich.

jest w Cargobull Telematics, natomiast
w przypadku naczep kurtynowych (S.CS)
jest to ok. 20%. Jest to bardzo wysoki
wskaźnik penetracji rynku. W podziale
na grupy produktowe 60% wszystkich instalacji przypada na chłodnie i naczepy
furgonowe, 40% to naczepy kurtynowe
i skrzyniowe. Rynek rozwija się bardzo
dynamicznie – w ostatnim roku obrachunkowym popyt na system wzrósł o 35%.
Około 20% instalacji systemu Cargobull
Telematics przypada na pojazdy innych
marek. Obecnie system ten oferowany
jest w 12 krajach europejskich, a producent stale rozszerza ofertę na pozostałe kraje. Jest też bliski podjęcia decyzji
o standardowym wyposażaniu wszystkich swoich pojazdów w sprzętowe rozwiązania telematyczne.

Wartość dodana z jednej ręki
Schmitz doskonali swoje pakiety usług
zorientowanych na klienta, realizując
znaną ideę zakupów z jednej ręki (onestop shopping). Przykładem takiego działania są pakiety obsługowo-naprawcze,
pozwalające na pewne planowanie kosztów działalności dzięki stałym ratom mie-

W wersjach wielotemperaturowych chłodni
S.KO Cool Executive kompaktowy parownik
dachowy w tylnej części ładowni ma przewody
zasilające schowane w poszyciu, dzięki czemu
przestrzeń ładunkowa nie jest w jakikolwiek
sposób ograniczona

Kontrakt obsługowo-naprawczy stanowi integralną część pakietu usługowego oferowanego w przypadku zakupu
chłodni S.KO Executive – tylko w 2016 r.
podpisano 1730 takich umów. Na targach IAA zaprezentowana zostanie oferta
w zakresie kontraktów obsługowo-naprawczych na najliczniej sprzedawane
naczepy z rodziny S.CS Universal. Kontrakt obejmie takie komponenty jak osie
Rotos i opony Schmitz Cargobull 385/65
R22,5 (są to opony Hankook, które w ramach umowy są znakowane jako opony
SCB). Dostępne w ramach kontraktu
usługi to pełen serwis naczepy i opon,
moduł telematyczny TrailerConnect, finansowanie i Euroservice. Wśród opcji
znajduje się system monitoringu ciśnienia w ogumieniu TPMS, klejona podłoga,
uruchomienie systemu telematycznego.
Czas trwania kontraktu będzie można
ustalić na 36, 48 lub 60 miesięcy.
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Mercedes-Benz Urban eTruck
– zwiastun elektrycznej ery
Podczas lipcowej premiery mogliśmy zobaczyć samochód, który wciąż można by
uznać za model koncepcyjny. Na wewnętrznym torze testowym na terenie
fabryki Mercedes-Benz w Stuttgarcie kilka rund wykonało zamaskowane
podwozie bez zabudowy. Poruszało się niemal bezgłośnie…

dalszym ciągu samochody ciężarowe stanowią niezbędny
środek transportu i popyt na
nie stale wzrasta. Jako alternatywa do
kolejnego obniżania negatywnego wpływu
pojazdów na środowisko coraz częściej
pojawia się wizja rozwiązania niemal
idealnego, jakim jest lokalna mobilność
bezemisyjna, w którą wpisują się pojazdy
(samochody osobowe, ciężarowe i autobusy) z napędem elektrycznym.
Jeszcze do niedawna w rozważaniach
na temat zastosowania napędów elektrycznych w pojazdach użytkowych cięż-

kie samochody ciężarowe w ogóle nie były
brane pod uwagę. Głównymi argumentami „przeciw” były: olbrzymia masa
akumulatorów powodująca drastyczne
zmniejszenie ładowności oraz zbyt krótki
zasięg bez ładowania i zbyt wysoki koszt
instalacji. Dynamiczny rozwój technologii związanych z magazynowaniem energii elektrycznej, jaki dokonał się w ostatnich latach (i dokonuje nadal), sprawił,
że ciężarówki na baterie mogą stać się
rzeczywistością.
Coraz częściej te rozważania przyszłościowe obejmują pojazdy operujące
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w segmencie ciężkim – w szczególności
są to samochody dystrybucyjne o dmc.
do 25 t. Samochody dystrybucyjne krótkiego zasięgu to idealni kandydaci, aby
być wyposażonym w napęd elektryczny,
zwłaszcza gdy są to samochody flotowe.
Dostawy miejskie – takie jak np. zaopatrzenie supermarketów – realizowane są
przeważnie we wczesnych godzinach porannych i najczęściej w obszarach o gęstej zabudowie mieszkalnej. Ze względu
na okolicznych mieszkańców samochody
te nie powinny emitować dużo hałasu,
a czystość spalin jest warunkiem koniecz-
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nym. Istotnym elementem działającym
na korzyść napędów elektrycznych jest
w opisywanym przypadku stałość tras
lub możliwość ich dokładnego wcześniejszego zaplanowania.

Mercedes-Benz Urban eTruck
Mercedes-Benz (a właściwie Daimler)
od dłuższego czasu rozwijał koncepcję
napędu elektrycznego, który można byłoby
zastosować w samochodzie ciężarowym.

Podczas lipcowej premiery kilkuset dziennikarzy
z całego świata mogło zobaczyć samochód, który
wciąż można by uznać za model koncepcyjny.
Na wewnętrznym torze testowym fabryki
Mercedes-Benz w Stuttgarcie pojawił się elektryczny Mercedes-Benz Urban eTruck – zainteresowanie sięgnęło zenitu, a pytaniom nie było końca…

Czy możliwy jest przeskok w transporcie ciężkim z klasycznego silnika Diesla na napęd elektryczny
z pominięciem rozwiązania pośredniego, jakim jest napęd hybrydowy? Wszystko wskazuje na to,
że tak, lecz realne perspektywy rynkowe pojawią się najprawdopodobniej po roku 2020

Efektem tych prac był pokazany po raz
pierwszy przedstawicielom mediów branżowych pod koniec lipca Mercedes-Benz
Urban eTruck: ciężki samochód dystrybucyjny małego zasięgu wyposażony
w napęd elektryczny i modułową koncepcję akumulatorów, w którym udało
się uzyskać kompromis między ciężarem
własnym (ciężarem zamontowanych baterii) a ładownością.

Dystrybucyjny Mercedes-Benz Urban
eTruck powstał na bazie 3-osiowego
podwozia modelu Antos o rozstawie osi
4900 mm (6×2-2). Oczywiście całkowicie inna jest koncepcja ukłądu napędowego, gdyż konwencjonalny układ napędowy został w całości zastąpiony przez
elektryczny odpowiednik. Moment na
koła dostarczają chłodzone cieczą 3-fazowe silniki asynchroniczne zasilane prą-

dem o napięciu 400 V, umieszczone bezpośrednio przy piastach kół drugiej osi.
Maksymalna moc silników to 2 × 125 kW,
a maksymalny moment obrotowy to 2 ×
500 Nm. Dzięki zastosowaniu przekładni
moment obrotowy na kołach sięga 2 ×
11 000 Nm. To, że silnik elektryczny rozwija maksymalny moment obrotowy już
od bardzo niskiej prędkości obrotowej,
pozwala na uzyskanie bardzo korzystnych właściwości jezdnych, zwłaszcza
pod względem dynamiki rozpędzania.
Moc elektryczna dostarczana do silników pochodzi z 3 modułów baterii litowo-jonowych o całkowitej pojemności
212 kWh. W każdym module połączonych
jest 90 ogniw. Taka pojemność pozwala
na uzyskanie zasięgu operacyjnego do

Ogólny schemat budowy
elektrycznej ciężarówki
Mercedes-Benz
Urban eTruck
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200 km, co jest w zupełności wystarczające w codziennej dystrybucji miejskiej.
Zasięg ten został wyznaczony dla 3-osiowego samochodu dystrybucyjnego z typową zabudową (ok. 45 m3) do przewożenia produktów żywnościowych. Warto
zwrócić uwagę, że pojemność energetyczna
212 kW pod względem energetycznym
odpowiada ok. 20 l oleju napędowego, przy
czym Urban eTruck przejeżdza 200 km,
a na 20 l paliwa zasięg wyniesie w przybliżeniu o połowę mniej.
Modułowa konstrukcja baterii akumulatorów pozwoli w przyszłości na konfigurowanie pojazdu z uwzględnieniem
wymaganej ładowności i/lub zasięgu.
Złożony system sterowania pracą całego
napędu stale optymalizuje pracę akumulatorów pod kątem uzyskania najlepszego bilansu osiągów i trwałości.
Dzięki rozmieszczeniu silników elektrycznych w pobliżu piast możliwe stało
się umieszczenie modułów z bateriami
w odpornych na zniszczenie obudowach
pomiędzy podłużnicami ramy, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w przypadku zderzenia i obniżenie środka ciężkości podwozia.
Ciężarówka Urban eTruck została
wyposażona w bardzo wydajne pokładowe systemy ładowania – założeniem
jest bowiem stacjonarne doładowywanie
akumulatorów po podłączeniu do stacji
o mocy 150 kW. Taki system umożliwia
wykorzystanie maksymalnej pojemności
baterii i uzyskanie maksymalnego zasięgu. Łączenie ze stacją ładowania następuje za pośrednictwem złącza CCS 2
(Combined Charging System Type 2)
zgodnego ze standardami stosowanymi

Fuso Canter E-Cell
Należące do koncernu Daimler Fuso jest
wiodącym producentem lekkich samochodów ciężarowych, w których wykorzystywane są „zielone” napędy alternatywne.
Fuso Canter Eco Hybrid jeżdżą w wielu krajach świata – modele drugiej generacji są produkowane od 2012 r., w Polsce 2 takie samochody testuje od ubiegłego roku flota
Biedronki. Testowany w Europie Fuso eCanter to pojazd również drugiej generacji –
elektryczny Canter E-Cell pojawił się na rynku
jeszcze w 2010 r., druga generacja jest dostępna od 2014 r. Lekki samochód ciężarowy
z napędem elektrycznym – Fuso Canter E-Cell
pozytywnie przeszedł korzystnie testy flotowe u przewoźników portugalskich (8 samochodów przejechało w ciągu 12 miesięcy
ponad 50 tys. km) i od pół roku przechodzi
testy we flotach niemieckich (zaplanowane
na 12 miesięcy) – są to służby miejskie Stuttgartu (5 pojazdów) i grupa logistyczna Hermes (5 samochodów realizuje dostawy przesyłek kurierskich). Canter E-Cell ma podwozie
o nośności 3 t (dmc. 6,0 t) – zabudowany
jako wywrotka lub z nadwoziem skrzyniowym
i żurawiem – ma ładowność ok. 2 t.

3 moduły baterii litowo-jonowych o całkowitej pojemności 212 kWh zapakowano w odporne
na zniszczenie obudowy i zamocowano pomiędzy podłużnicami ramy, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w przypadku zderzenia i obniżenie środka ciężkości podwozia
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W wersji seryjnej oferowany będzie jako Fuso
eCanter – decyzja o rozpoczęciu produkcji ma
zostać ogłoszona szerszej publiczności podczas tegorocznych targów IAA w Hanowerze,
tam też pokazany zostanie pojazd trzeciej
generacji z akumulatorami o większej pojemności i większym zasięgu operacyjnym.
Fuso eCanter będzie mieć blok akumulatorów o całkowitej pojemności 48 kWh zamontowany po obu stronach ramy. Silnik
elektryczny rozwija moc 110 kW, maksymalny
moment obrotowy to 650 Nm. Producent
ocenia zasięg samochodu średno na 100 km,
oczywiście realna wartość zależy od sposobu
eksploatacji. eCanter również może być ładowany z sieci publicznej za pośrednictwem
identycznego złącza jak Urban ETruck (CCS 2).
Przy całkowicie rozładowanych bateriach
przywrócenie pełnych możliwości przy ładowaniu z sieci 230 V/16 A zajmuje ok. 7 godzin
(postój nocny). Po podłączeniu do zasilania
(360 V/100 A) akumulatory elektrycznego
Cantera do 80% pojemności naładują się
w ciągu jednej godziny.

w istniejącej już infrastrukturze. Gdy stacja ładowania dysponuje mocą 100 kW,
całkowicie rozładowane akumulatory są
ładowane do 100-procentowej pojemności w ciągu 2–3 godzin. Oczywiście
w trakcie jazdy baterie są doładowywane dzięki odzyskowi energii podczas
hamowania. Gdy Urban eTruck hamuje,
elektryczne silniki zaczynają działać jak
generatory prądu (łączna moc hamowania to 180 kW), który jest przekierowywany
do akumulatorów. Zmniejsza to także
zużycie hamulców zasadniczych pojazdu.
Jako tylną oś napędową wykorzystano doskonale sprawdzoną, np. w elektrycznych autobusach miejskich Mercedes-Benz Citaro, portalową oś ZF AVE 130.
Oś została jednak poddana modyfikacjom,
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aby można ją było zastosować w Urban
eTruck. Oś otrzymała nową obudowę –
zwiększono tym samym prześwit do
200 mm, sposób mocowania osi przystosowano do typowej ramy samochodu
ciężarowego.
Samochód porusza się na pojedynczych oponach typu super single w rozmiarze 495/45 R22,5. Zdecydowano się
na takie rozwiązanie ze względu na zwiększony rozstaw podłużnic ramy (między
nimi zamocowane są akumulatory) oraz
konieczność montażu silników elektrycznych w bezpośredniej bliskości piast kół.
Poza tym super single są zdecydowanie
lżejsze niż opony bliźniacze. Nośność osi
napędowej to 11,5 t. Pozostałe osie
skrętne – przednia oraz tylna wleczona
– to sprawdzone komponenty stosowane
seryjnie w ciężarówkach Mercedes-Benz.
Na osiach tych zamocowane są opony
w rozmiarze 315/70 R 22,5, osadzone na
aluminiowych obręczach.

© ZF

© ZF

Silniki elektryczne umieszczone
zostały w pobliżu piast kół osi
portalowej ZF AVE 130 stosowanej w autobusach Citaro

Łączenie ze stacją
ładowania następuje
za pośrednictwem
złącza CCS 2, gdy stacja
ładowania dysponuje
mocą 100 kW, całkowicie rozładowane akumulatory są ładowane
do 100-procentowej
pojemności w ciągu
2–3 godzin

Wszystkie urządzenia pomocnicze
funkcjonujące w Urban eTruck są oczywiście zasilane elektrycznie, są to: sprężarka powietrza (hamulce pneumatyczne
i pneumatyczne zawieszenie tylnej osi),
pompa układu wspomagania kierownicy
oraz sprężarka układu klimatyzacji. Kabina jest ogrzewana dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z chłodzenia elektrycznego układu napędowego. Samochód
jest standardowo wyposażony we wszystkie systemy wspomagania kierowcy, typowe dla ciężarówek Mercedes-Benz tej
wielkości.

W trosce o masę własną
Napędzana elektrycznie oś tylna wraz
z silnikami waży ok. 1000 kg, pozostałe
niezbędne komponenty elektryczne to
kolejne 900 kg. Najcięższym składni-

Komisja Europejska promuje pojazdy
wyposażone w napędy alternatywne, zezwalając na zwiększenie dopuszczalnej
masy całkowitej o 1000 kg. Dzięki temu
w pewnym sensie zostaje zneutralizowany zwiększony ciężar napędu elektrycznego. Możliwe staje się homologowanie 3-osiowej ciężarówki o dmc. 26 t
i ładowności ok. 12,8 t, w której przypadku masa własna zostaje zwiększona
o 700 kg w porównaniu z 3-osiowym odpowiednikiem z silnikiem spalinowym
(homologowanym na 25 t i mającym
około 13,5 t ładowności).

Daimler przeciera szlaki

kiem elektrycznego układu napędowego
są oczywiście akumulatory wraz z obudową i elementami mocującymi – zastosowane w pojeździe 3 moduły ważą
w sumie 2500 kg. W bilansie masy na
korzyść działa brak silnika, skrzyni biegów ze sprzęgłem, wału napędowego,
przekładni głównej i zbiorników z paliwem i AdBlue – w sumie komponenty
te ważą łącznie ok. 2700 kg. Tak więc
Urban eTruck w opisanej konfiguracji
jest cięższa od swego odpowiednika z silnikiem Diesla o ok. 1700 kg.

Oficjalną premierę ciężarówki Mercedes-Benz Urban eTruck zaplanowano
podczas IAA w Hanowerze, tam też samochód pojawi się bez maskowania.
Osiągi i ładowność Urban eTruck są porównywalne z możliwościami samochodów z napędem konwencjonalnym. Nowe
„dziecko” Daimlera jest jednak lepsze
pod względem przyjazności dla środowiska, nie emituje szkodliwych spalin,
a jadąc, generuje hałas o minimalnym
poziomie. Jak zapewniali podczas lipcowych pokazów przedstawiciele Daimler Trucks, prace nad tym pojazdem są
kontynuowane, a możliwości jego produkcji seryjnej powinny pojawić się realnie na początku przyszłej dekady.

Zdjęcia: © Daimler
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Uważamy się za producenta
masowego
Thomas Heckel, dyrektor zarządzający Kögel Trailer, opowiada o nowościach, jakie
firma przygotowała na nadchodzące Targi Pojazdów Użytkowych IAA w Hanowerze.

„Samochody Specjalne”: Przedstawiciele większości producentów pojazdów
użytkowych coraz więcej uwagi poświęcają działaniom na rzecz rozwoju przyszłej mobilności, systemów zarządzania
flotą i ogólnie pojętego zrównoważonego
rozwoju transportu. Jakie działania w tym
kierunku prowadzi Kögel?
Thomas Heckel: Rozwijamy podobne
rozwiązania jak nasi konkurenci. Na targach IAA przedstawimy nowy system
telematyczny. Pracujemy także nad nowymi usługami związanymi z naszymi
naczepami – wkrótce zaproponujemy
klientom ofertę finansowania fabrycznego. Tak więc również nasze naczepy
stają się coraz bardziej połączone, usieciowione. Rozwijamy także rozwiązania
technicznie bazujące na najnowocześniejszych technologiach elektronicznych
i informatycznych – przykładem może
być nasz system ostrzegający kierowcę
o przeszkodach podczas parkowania.
Dlaczego Kögel także chce wyposażać
swoje naczepy w osie własnej produkcji?
Gdy jest się producentem masowym,
wielkoseryjnym, a za takiego się uważamy, korzystnie jest, gdy dysponuje się
jak największą liczbą własnych kompo-
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nentów. Oś należy bezwzględnie do tej
grupy. Jedną trzecią kosztu naczepy stanowią jej osie i tylko chociażby z tego
względu warto mieć je we własnym programie produkcyjnym. Równie ważnym
aspektem są części zamienne – jeśli będziemy ich producentem i bezpośrednim
dostawcą, to przyniesie to wymierne korzyści finansowe.

Kögel do produkcji własnej osi przymierza się już po raz drugi. Pierwsze
podejście z osią Trax okazało się niewypałem…
Tak, to prawda, ale odkąd firmę przejął
Ulrich Humbaur, to jest to pierwsze podejście. Oś Trax powstawała we współpracy z firmą Meritor, która jak wiadomo
jest producentem amerykańskim, przez
co, ogólnie mówiąc, mieliśmy problemy
z dostępnością komponentów i dopasowaniem ich do specyfiki rynku europejskiego. Poza tym przed ośmioma-dziewięcioma laty byliśmy jeszcze „starą”
firmą Kögel. Obecnie nasz właściciel
Ulrich Humbaur przede wszystkim stawia na najwyższą jakość produktów.
Nowa oś została zaprojektowana u nas,
jest dostosowana do warunków europejskich i przy jej konstruowaniu współpracowaliśmy z najbardziej uznanymi europejskimi dostawcami komponentów.
Istotne jest też to, że została ona idealnie dopasowana do naszych naczep, co
w przeszłości niestety nie miało miejsca.
Nie ma też jakichkolwiek problemów z dostępnością części zamiennych.
Nowa oś była testowana i udoskonalana
przez ostatnie dwa lata, równolegle pracowaliśmy nad programem części zamiennych i ich dystrybucji. Bez tych
dwóch składników istniejących jednocześnie, czyli dopracowanej osi i dopracowanego systemu części zamiennych
i ich dystrybucji, całe przedsięwzięcie nie
miałoby sensu.
Kögel jest jedynym producentem, który
tak silnie promuje wydłużone naczepy.
Dlaczego?
Dłuższe naczepy cieszą się sporym popytem wśród przewoźników z Europy
Południowej, rośnie również zainteresowanie klientów z Europy Środkowej.
Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że
dłuższe i cięższe zestawy oraz wydłużone
naczepy to dwie dobre i różne koncepcje. Są one na tyle różne, że nie powinno
się ich porównywać. Rozwijamy równo-

legle i sprzedajemy oba typy pojazdów.
Osobiście jestem zdania, że wydłużone
naczepy w realnych warunkach szybciej
przynoszą korzyści swym użytkownikom. Po Europie jeździ już ponad tysiąc
wydłużonych naczep – w samych Niemczech ponad 300.

„Gdy jest się producentem masowym,
wielkoseryjnym, a za takiego się
uważamy, korzystnie jest, gdy dysponuje
się jak największą liczbą własnych
komponentów. Oś należy
bezwzględnie do tej grupy”.
Czy Kögel jako europejski producent
z pierwszej piątki będzie mógł zaoferować swoim klientom własny system finansowania?
Jest to dla nas bardzo ważny temat. Teraz, przed IAA, koncentrujemy się na
rozwiązaniach technicznych, ale niejako
w tle pracowaliśmy nad Kögel Finance,
który już wkrótce zacznie działać w niektórych krajach – zaczniemy od Europy
Południowej.
Czy to znaczy, że zbliżacie się do koncepcji one stop shopping i będziecie mogli
zaoferować wszystko z jednej ręki?
Zmierzamy w tym kierunku. Oprócz pojazdów możemy już zaoferować własne
finansowanie i sieć dystrybucji części
zamiennych, kontrakty obsługowo-naprawcze, jest też system telematyczny.
W zasadzie to są te najważniejsze składniki i my już je mamy.
Jak wygląda obecnie współpraca między
firmami Kögel i Humbaur? Gdzie pojawia się wartość dodana i efekty synergetyczne?
Trzeba na początku wyraźnie rozgraniczyć te obie firmy i to, jakimi produktami
się zajmują. Przede wszystkim Kögel
jest dużym producentem masowym, specjalizującym się w produkcji naczep na
potrzeby transportu ciężkiego. Każdego
dnia musimy wyprodukować określoną

liczbę pojazdów. Z kolei Humbaur produkuje głównie lekkie czy też lżejsze
przyczepy, powstają one w znacznie
mniejszych ilościach i w krótszych seriach. Humbaur jest absolutnym liderem
rynku w segmencie dystrybucyjnym do
18 ton, tak jak Schmitz w segmencie
ciężkim. Działając wspólnie, pokrywamy
naszymi produktami zapotrzebowanie
całego rynku transportowego i w dodatku mamy kompletną ofertę produktów uzupełnioną o usługi okołoproduktowe, takie jak finansowanie.

Jeśli wybiegniemy w przyszłość, do następnych targów IAA w 2018 roku, w jakiej sytuacji firma może się znajdować?
Obserwujemy dynamiczny rozwój rynku
w tak odległych od siebie i od naszych
miejsc produkcji krajach jak Rosja i Półwysep Iberyjski. Wysyłamy tam częściowo
rozłożone pojazdy i prowadzimy lokalnie
montaż. Na tym się na razie koncentrujemy. Udział eksportu w naszej produkcji wynosi ok. 80% i w ostatnich latach
jego znakomita większość przypadała
na kraje Europy Wschodniej. Obecnie
chcemy zwiększać też nasze udziały na
rynkach Europy Południowej: we Włoszech, Hiszpanii i Francji, coraz więcej
zapytań spływa do nas także z krajów Bliskiego Wschodu.
Za dwa lata przede wszystkim chcielibyśmy nadal pozostawać trzecim producentem w Europie, w dodatku z mniejszym dystansem dzielącym nas od czołowej
dwójki. Nadal będziemy rozwijać nasze
naczepy kurtynowe, doskonalić chłodnie
i pojazdy budowlane.
Jak ocenia Pan pozycję firmy Kögel Trailer w Polsce?
Uważam, że na polskim rynku radzimy
sobie bardzo dobrze – potwierdzają to
wyniki sprzedaży. Mamy mocną czwartą
pozycję ze sporą przewagą nad resztą
konkurencji i stale zwiększamy nasze
udziały rynkowe. Warto dodać, że polskim
klientom możemy zaoferować bardzo
dobre produkty, działamy poprzez wiarygodnego i sprawnego partnera, jakim
jest grupa DBK, której przedstawiciele
wykonują dla nas wspaniałą pracę.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Kögel Trailer
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Kögel innowacjami stoi
Dariusz Piernikarski
W połowie lipca uczestniczyliśmy w prezentacji nowości przygotowanych
przez firmę Kögel Trailer na wrześniowe targi IAA w Hanowerze.
Proponujemy przegląd najciekawszych rozwiązań.

ögel Trailer radzi sobie w bieżącym roku bardzo dobrze. Od stycznia do czerwca sprzedaż wzrosła
o 40% w porównaniu z analogicznym
okresem w 2015 r., przekazano klientom
ok. 7600 pojazdów, w tym 70–80% stanowiły naczepy kurtynowe. Prognozy
sprzedaży w całym 2016 r. są bardzo
optymistyczne – zakłada się łączną sprzedaż około 13 000 pojazdów.
Wśród najważniejszych nowości produktowych, które Kögel pokaże szerokiej
publiczności na IAA, należy wymienić
nową oś naczepową KTA, system telematyczny Kögel Telematics oraz wiele
udoskonaleń dotychczasowych produktów. Spółka siostrzana Humbaur, która
na IAA zaprezentuje się na stanowisku
Kögel, przygotowała na targi ze swojej
oferty pojazdów dystrybucyjnych różne
zabudowy i naczepy KEP (do przewozów kurierskich).

Kögel Light plus
Kögel Light plus to chyba najważniejszy nowy kompletny pojazd, jaki producent z Burtenbach zamierza pokazać
na targach. Ta odnowiona naczepa kurtynowa ma zwiększoną ładowność –
w porównaniu z modelem poprzedniej

Naczepa Kögel Light plus to propozycja dla przewoźników poszukujących pojazdów o maksymalnej
ładowności – minimalna masa własna naczepy w wyposażeniu standardowym to 5145 kg

generacji jest to o ok. 335 kg więcej.
Obecnie minimalna masa własna pojazdu
wynosi tylko 4775 kg, a w wyposażeniu
standardowym jest to 5145 kg. Wprowadzenie nowej ramy o wysokości 120 mm
w części przedniej pozwoliło również na
zwiększenie wysokości we wnętrzu.
Ciężar naczepy udało się obniżyć
m.in. dlatego, że wiele elementów konstrukcyjnych wykonanych jest seryjnie
z aluminium. Wśród nich znajduje się
ściana przednia wraz ze słupkami narożnymi, cały portal tylny i drzwi tylne.
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Prowadnice dachu podnoszonego mają
obecnie mniejsze przekroje – dzięki temu
też uzyskano oszczędności na wadze.
Można również zamówić aluminiowe
rozpórki dachowe i portalowe drzwi tylne
z lekkich paneli typu sandwich – choć są
to elementy opcjonalne, to również w ich
konstrukcji zadbano o obniżenie ciężaru.
Przeprojektowano również całą konstrukcję ramy zasadniczej, zdejmując
materiał tam, gdzie było to możliwe, bez
narażenia na szwank wytrzymałości i stabilności całego pojazdu. Rama jest wy-
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rozwiązania jest tu wspornik osi montowany do ramy głównej pojazdu. Ramiona prowadzące (wahacze) z odkuwanej stali sprężynowej mocowane są
we wsporniku za pośrednictwem tulei
metalowo-gumowych. Tuleja pochłania
siły wzdłużne oraz poprzeczne na połączeniu wspornika i wahacza – można
zatem w tym przypadku mówić o podwójnym resorowaniu osi (elastyczna

Nowa oś Kögel KTA jest łatwa w obsłudze – wykorzystano komponenty (piasta
i hamulce) pochodzące od renomowanych dostawców. W piaście umieszczono
kompaktowe łożysko bezobsługowe, wymiana klocków hamulcowych odbywa
się bez konieczności demontażu koła,
z kolei tarcze hamulcowe można łatwo
wymienić przez odkręcenie śrub – nie powoduje to utraty pozycji łożysk. Złożenie
piasta–tarcze hamulcowe wykonano tak,
aby zapewnić zwiększony strumień powietrza chłodzącego (dodatkowe kanały
doprowadzające). Z kolei belka osi to
jednolita odkuwka wykonana tak, aby
podczas eksploatacji nie powstawały
w niej naprężenia mogące powodować
pękanie. Belkę osi i ramiona prowadzące można wymieniać oddzielnie.
Obsługę i części zamienne do osi KTA
Kögel zapewnia za pośrednictwem swo-

© D. Piernikarski

konana z wysoko wytrzymałej stali drobnoziarnistej klasy S700, nieco gęściej
zostały rozmieszczone poprzeczki. Modyfikacje objęły również profil ramy zewnętrznej – obecnie zaczepianie w niej
pasów mocujących ładunek możliwe jest
również przy zamontowanych burtach
bocznych. Trzecia oś naczepy jest osią
podnoszoną, pozwala to na wyrównywanie nacisków podczas stopniowego roz-

Ramę podłużnicową naczepy Kögel Light plus wykonano
ze stali o podwyższonej wytrzymałości, przeprojektowano
również wysokość i układ poprzeczek

© D. Piernikarski

Nowa oś naczepowa KTA została
skonstruowana tak,
aby optymalnie pasowała do naczep
Kögel, jest przy tym
bardzo łatwa
w obsłudze
© D. Piernikarski

ładunku. Wysokość sprzęgu można regulować w zakresie od 1070 do 1200 mm.
Uzyskaniu niskiej masy całej naczepy
sprzyja również zastosowanie lekkiego
wyposażenia takiego jak felgi z aluminium, aluminiowe nogi podporowe i zbiorniki na sprężone powietrze. Opcją jest
lekka klejona do ramy (zmniejszenie
uszkodzeń eksploatacyjnych) podłoga
o grubości 27 mm.

Kögel Trailer Axle – KTA
Idąc za przykładem swoich największych niemieckich konkurentów, również
Kögel zdecydował się wreszcie na uruchomienie produkcji własnej osi do naczep.
Wersję przedseryjną tej osi można było
już zobaczyć na targach IAA w 2014 r.
Oś KTA (Kögel Trailer Axle/Achse)
o nośności 9 t jest z konstrukcyjnego punktu widzenia optymalnie dopasowana
do naczep tego producenta. Kształty
wspornika osi, wahacza osi i belki zostały
dopasowane w czasie testów jezdnych i na
stanowisku badawczym w oparciu o najnowsze metody obliczania elementów
skończonych wykorzystywane do analizy
sił dynamicznych i statycznych. Istotą

Podwójne resorowanie osi KTA,
czyli ramiona prowadzące (wahacze) z odkuwanej stali sprężynowej mocowane we wsporniku za pośrednictwem tulei
metalowo-gumowych

guma i ramię wahacza jako elementy
sprężyste). Uzyskanie korzystnej charakterystyki zawieszenia nie byłoby możliwe
oczywiście bez dopasowania amortyzatorów i miechów zawieszenia pneumatycznego. Warto zwrócić uwagę również na nowe, objęte ochroną patentową,
połączenie belki osi z jej ramieniem
prowadzącym.

ich partnerów serwisowych, części można
również zamawiać online przez portal
Kögel Parts.
Podczas intensywnych testów drogowych naczepy z osią KTA przejechały
ok. 1 mln km bez jakichkolwiek problemów, Kögel ma ambitne plany i planuje
do końca tego roku montować nową oś
już w 10% swoich naczep.
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Przyczepa centralnoosiowa
Kolejną nowością w ofercie Kögel
jest dwuosiowa przyczepa centralnoosiowa przeznaczona do transportu nadwozi wymiennych o długości do 7,82 m
(C782) lub 20-stopowych kontenerów
morskich. W wyposażeniu podstawowym przyczepa waży 2150 kg. Przygotowując konstrukcję, zadbano o optymalny rozkład obciążeń, w tym celu m.in.

zbiorniki sprężonego powietrza zostały
ulokowane pomiędzy podłużnicami ramy
na wysokości agregatów jezdnych. Elementy dodatkowe, takie jak np. kosz na
koło zapasowe czy skrzynka narzędziowa,
mogą być umieszczone zarówno przed,
jak i za osiami. Wysokość przyczepy
jest regulowana w zakresie od 1050
do 1430 mm, co ułatwia procedury zai rozładunku, standardowa wysokość do
jazdy wynosi 1110 mm. Długość dyszla

można regulować co 50 mm w zakresie
od 2150 do 2350 mm, natomiast wysokość sprzęgu jest regulowana od 350
do 450 mm ze skokiem co 10 mm.
Wspomniane cechy nadające nowej przyczepie bardzo uniwersalny charakter powodują, że powinna mieć wysoką wartość przy odsprzedaży.

Kögel Swap Mega
Kögel Swap Mega to stosowany w nadwoziach wymiennych automatyczny system podnoszenia dachu zintegrowany
w portalu tylnym z zamknięciem plandekowym. W tym prostym mechanizmie
stalowa linka uruchamiana centralnym
pasem napinającym automatycznie zwal-

Przyczepa centralnoosiowa waży tylko
2150 kg, można na niej przewozić zarówno
nadwozia wymienne typu C782,
jak i kontenery 20-stopowe

© D. Piernikarski

© D. Piernikarski

W przyczepie można mechanicznie regulować
wysokość sprzęgu co 10 mm w zakresie
od 350 do 450 mm – umożliwia to specjalna
siatka otworów

Genialne w swej prostocie: odryglowywanie poprzeczki w portalu tylnym nadwozia
wymiennego Kögel Swap Mega pozwala
na uzyskanie wysokości 3300 mm i tym
samym załadunek w wersji mega nie tylko
tradycyjnie z boku, ale również od tyłu

nia lub zaryglowuje blokujący mechanizm sworzniowy, który łączy górną poprzeczkę z pozostałymi elementami ramy
portalu. Zwolnienie sworznia pozwala
na podniesienie tylnej części dachu przy
otwartym portalu tylnym do wysokości
3300 mm. Dotychczas za- i rozładunek
przy tej wysokości wnętrza możliwy był
jedynie od strony bocznej.

Nowości ciąg dalszy
Podczas lipcowej prezentacji pokazano również kolejne, zoptymalizowane
wersje pojazdów już wcześniej produkowanych. Wśród nich była naczepa KöKögel Cargo Rail RoRo to naczepa przygotowana z myślą
o intensywnej eksploatacji w przewozach intermodalnych – doskonale sprawdzi się na drodze, a dzięki
specjalnym wzmocnieniom wytrzyma również trudy
transportu kolejowego i promowego
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paliwa (i wyemitować 10% mniej CO2),
wykonując taką samą pracę przewozową
– w środku zmieści się do 6–8 palet więcej, objętość naczepy jest większa o 8 m3.
Przewiezienie 1000 palet wymaga 3 kursów mniej w porównaniu z zestawem
klasycznym, w przypadku ładunku objętościowego ładunek o objętości 10 tys. m3

Ciekawa propozycja: system zabezpieczania ładunków za pomocą
siatek bocznych rozpinanych pomiędzy kłonicami – siatki te mogą
być stosowane we wszystkich naczepach kurtynowych

nym. Rama została wzmocniona z myślą
o przewozach kolejowych, natomiast
wprowadzone wzmocnienia diagonalne
między podłużnicami ramy i ramą zewnętrzną zwiększają wytrzymałość pojazdu po zamocowaniu na pokładzie promowym. Zademonstrowana naczepa
stanowiła część większego zamówienia
złożonego przez holenderskiego przewoźnika (firma CLdN Cargo) i w tej specyfikacji płyta ślizgowa oraz płyta pod
sprzęgiem miały grubość 10 mm, zamontowano 4 pary pierścieni mocujących
o nośności do 10 t, wprowadzono dwa
zawory do obsługi instalacji pneumatycznej, pojazd został oznakowany zgodnie z najnowszymi wymaganiami normy
DIN EN 29367-2.
Kögel Eurotrailer to proponowany
już od lat przez tego producenta prosty sposób na zwiększenie wydajności
transportowej, w dodatku mieszczący
się w obowiązujących na terenie Unii
Europejskiej przepisach dotyczących dopuszczalnych mas i rozmiarów środków
transportu. Jest to nic innego jak naczepa
wydłużona o 1,3 m. Całkowita długość
zestawu z naczepą Eurotrailer wynosi
tym samym 17,8 m. W porównaniu z zestawem standardowym (16,5 m długości)
użytkownik może zaoszczędzić do 10%

zek dolly ze sprzęgiem siodłowym). Co
ważne, naczepy Eurotrailer są powszechnie akceptowane, a ich stosowanie nie
wzbudza zastrzeżeń w zakresie formalnym
i pod względem bezpieczeństwa.

Kögel innowacjami stoi
Warto w tym miejscu wspomnieć
o rozwiązaniach zgłoszonych przez Kögel do konkursu Trailer Innovation 2017
– przedstawiciele redakcji „Samochodów
Specjalnych” należą do 14-osobowej
grupy międzynarodowego jury. W konkursowych zgłoszeniach producenta znalazł się opisywany system ryglowania
górnej belki dachu w plandekowych nadwoziach wymiennych Kögel Swap Mega.
Przygotowano również ciekawy system
zabezpieczania ładunków za pomocą
siatek bocznych rozpinanych pomiędzy
kłonicami. Siatki te eliminują konieczność stosowania poziomych łat i mogą
być stosowane we wszystkich naczepach kurtynowych. Interesującą innowacją jest też wielokomorowe światło
tylne z wbudowanym czujnikiem ultra-

© D. Piernikarski

gel Cargo Rail RoRo przygotowana do
wykorzystania nie tylko w transporcie
drogowym, ale również intermodalnym
– do przewozu koleją i promami morskimi. Ta ważąca ok. 7300 kg naczepa
w swej najnowszej wersji została poddana zmianom pozwalającym na intensywną eksploatację w transporcie łączo-

Kögel Eurotrailer to naczepa dłuższa od standardowej o 1,3 m – zestaw z ciągnikiem ma długość
17,8 m – przewoźnik otrzymuje przestrzeń ładunkową większą o 8,8 m3, może wstawić 8 palet
więcej i przy tej samej pracy przewozowej zaoszczędzi do 10% paliwa

wymaga 9 kursów mniej. Na ramie naczepy można zamontować 2 nadwozia
wymienne C745. W porównaniu z alternatywnym zestawem EMS o długości
25,25 m Eurotrailer jest o 7 m krótszy,
do jego wykorzystania nie jest konieczne
inwestowanie w dodatkowy osprzęt (wó-

dźwiękowym ostrzegającym o bliskości
przeszkody podczas cofania. Nie mniej
ciekawym rozwiązaniem jest belka osi ze
zintegrowanym w jej wnętrzu zbiornikiem na sprężone powietrze.

Zdjęcia: © Kögel
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Sprzedaż szybuje w górę
Dane dotyczące rejestracji nowych pojazdów użytkowych w I półroczu 2016 r.
zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce wskazują na jedno – wzrost,
w większości przypadków są to wyniki dwucyfrowe.

ane liczbowe prezentowane w artykule w odniesieniu do Unii Europejskiej pochodzą z publikacji
ACEA (Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych), natomiast
wyniki rejestracji samochodów w Polsce z raportów opracowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Europejskie statystyki
W pierwszym półroczu 2016 r. (w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego) całkowita sprzedaż pojazdów
użytkowych w Unii Europejskiej wzrosła
o 13,5%, na co przełożyło się 1 170 263
sprzedane pojazdy. Wzrosty, nawet dwucyfrowe, widać było na największych
europejskich rynkach – 30,8% we Włoszech, 14% w Hiszpanii, 12,7% we Francji oraz 10,4% w Niemczech. Niższy,
jednocyfrowy wynik (3,6%) odnotowała
Wielka Brytania.
W grupie średnich i ciężkich samochodów ciężarowych (dmc. > 3,5 t, wyłączając autobusy i autokary) od stycznia
do czerwca br. zarejestrowano wzrosty
na wszystkich głównych rynkach, jak
Włochy (34,2%), Francja (17%), Hisz-

Pierwsze półrocze bieżącego roku zakończyło się bardzo dobrymi wynikami.
Zaskoczenie? Raczej kontynuacja ubiegłorocznego trendu. Badania GUS w zakresie transportu i gospodarki magazynowej od lutego 2015 r. wskazują na
ogólnie pozytywny klimat koniunktury. Jednakże sytuacja polskich przewoźników prowadzących działalność międzynarodową (wykorzystujących do tego
celu ciągniki, naczepy i przyczepy) utrzymuje się ciągle w atmosferze dyskusji
o płacach minimalnych. Regulacje wprowadzane przez niemiecką ustawę
MiLoG oraz francuską loi Macron nakładają wysokie obciążenia administracyjne
na przedsiębiorców świadczących usługi w międzynarodowym transporcie drogowym. Utrudnienia te zapewne będą mieć wpływ na rozwój rynku średnich
i ciężkich pojazdów użytkowych oraz naczep i przyczep. Czas pokaże jaki.

pania (16%) czy Wielka Brytania (10,1%).
W pierwszym półroczu 2016 r. zarejestrowano w tym segmencie 182 706 tego
typu pojazdów, co oznacza 16,5-procentowy wzrost w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r.
Z kolei w segmencie ciężkich samochodów ciężarowych o dmc. > 16 t rynek wzrósł o 17,6%, osiągając liczbę
147 012 zarejestrowanych jednostek.
Wyniki wskazują na wzrost zainteresowania samochodami ciężarowymi, co
wspomaga odbudowę popytu na rynkach Unii Europejskiej. We Włoszech zarejestrowano o 36,9% więcej samochodów niż w okresie analogicznym w roku
ubiegłym, we Francji o 18%, w Hiszpanii 11,8%, Niemczech 9,7% i Wielkiej
Brytanii 8,4%.

76 | WRZESIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes

W grupie samochodów dostawczych
(dmc. < 3,5 t, włączając w to mini- i midibusy) zarejestrowano 968 791 pojazdów, co stanowi wzrost o 13,2% w porównaniu z pierwszą połową 2015 r.
Rosnący popyt w pierwszych sześciu
miesiącach tego roku widoczny był we
Włoszech (31,3%), Hiszpanii (13,8%),
Francji (12,4%), Niemczech (10,9%).
W Wielkiej Brytanii sprzedaż spadła dużo
poniżej średniej – odnotowano bowiem
wzrost tylko o 3%.
W przypadku autobusów i autokarów
o dmc. > 3,5 t w pierwszym półroczu
2016 r. zarejestrowano w Unii Europejskiej 18 766 pojazdów tego typu. Jest to
o 2,7% więcej niż w pierwszej połowie
ubiegłego roku. Popyt był głównie stymulowany przez rynek niemiecki (15,6%)
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Sytuacja w Polsce
Zgodnie z danymi opracowanymi przez
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego przygotowanymi na podstawie informacji pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów w pierwszej połowie
tego roku zarejestrowano w Polsce 14 192
nowe pojazdy użytkowe o dmc. > 3,5 t
(ciężarówki i autobusy), co w skali roku
przekłada się na wzrost 27,8%.
Od początku roku zarejestrowano
13 250 nowych samochodów ciężarowych, co oznacza 30-procentowny wzrost
sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Warto
zaznaczyć, że w grupie tej znalazło się

10 697 ciągników siodłowych (wzrost
o 35%), które stanowią zasadniczą część
grupy średnich i ciężkich pojazdów (81%)
oraz tych najcięższych o dmc. > 16 t
(87% udziału).
Jak wynika ze statystyk PZPM w grupie nowych samochodów ciężarowych
o dmc. > 3,5 t ciągniki siodłowe dyktują
tempo rozwoju całej grupy. Ich udział
w czerwcu w całej grupie wyniósł 80%.
W roku 2015 ciągniki stanowiły średnio
76% grupy, a w latach 2007–2008 było
to 62 i 51%. Jak podają eksperci – struktura sprzedaży samochodów ciężarowych zmienia się i coraz większą jej
część zajmują ciągniki, które świadczą
o rozwoju przewozów międzynarodowych realizowanych przez polskich przewoźników. Na zwiększenie udziału ciągników w grupie wpływa też wymiana
taboru na pojazdy spełniające normę
emisji Euro VI.
W grupie pojazdów najcięższych
(dmc. > 16 t) w pierwszym półroczu
2016 r. zarejestrowano 12 307 samochodów co przełożyło się na 33,5-procen-

8,7
17,0
10,1
30,0
16,0
34,2
16,5

Samochody ciężarowe
segmentu ciężkiego (dmc. > 16 t)
1

i hiszpański (9,2%), podczas gdy Włochy
(–7,1%) i Wielka Brytania (–3,5%) odnotowały spadki.

10,4

Samochody dostawcze (dmc. < 3,5 t)
1

Tabela 1. Rejestracje pojazdów
użytkowych w Unii Europejskiej
w okresie styczeń–czerwiec 2016 r.

9,7

Wykres 1.
Sprzedaż nowych
samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t
w Polsce w okresie
styczeń–lipiec 2016 r.
wraz ze wskaźnikami
zmiany r/r

18,0
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8,4
35,0
11,8
36,9
17,6

3
4
5
6

Francja
Niemcy
Włochy
Hiszpania
Polska
EU28

3 603
2 272
2 257
1 200
1 160
728
15 103

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

2

Wielka
Brytania

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

1

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

Autobusy i autokary (dmc. > 3,5 t)
17,7
10,3
2,8
10,5
73,1
22,1
14,4
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Tabela 2. Rejestracje nowych
pojazdów użytkowych w Polsce
w okresie styczeń–lipiec 2016

Autobusy
Pojazdy użytkowe
razem

Sprzedaż
[szt.]
14 996
1 203
16 199

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

2

Zmiana
r/r [%]
25,5
19,9
25,1

2
3
4
5

Fiat
Renault
Ford
Peugeot
Iveco
Dostawcze
razem

6726
4780
3527
3232
2754
34 231

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

1

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

Samochody dostawcze (dmc. < 3,5 t)
--------------------------------

Lipiec 2016 r. w grupie nowych pojazdów użytkowych o dmc. > 3,5 t
(wyłącznie dzięki wysokiej dynamice rejestracji autobusów) zakończył się
8,5-procentowym wzrostem rejestracji w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Klienci w tym czasie zarejestrowali 261 autobusów, a ich tempo wzrostu
wyniosło 190% r/r (+171 szt.).
W grupie samochodów ciężarowych o dmc. > 3,5 t lipiec br. zakończył
się na minusie (–0,7% r/r). Był to pierwszy od lutego 2015 r. miesiąc,
w którym odnotowano spadek. W tym miesiącu zarejestrowano 1746
nowych samochodów.
Ciągniki siodłowe, które dyktują tempo rozwoju całej grupy, podobnie jak
w ubiegłym roku w lipcu przyhamowały, ale i tak utrzymały wzrost
(+6,6%; +82 szt.). W ostatnim miesiącu wydano klientom 1331 sztuk,
czyli mniej o 679 niż w czerwcu (–33,8%).

Samochody
ciężarowe

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

1
Wyniki rejestracji samochodów w lipcu 2016 r. w Polsce

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

Pojazdy użytkowe o dmc. > 3,5 t
(dostawcze, ciężarowe, autobusy, autokary)

3,3%
20,6%
23,4%
17,3%
61,4%
19,5%

78 | WRZESIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes

4
5
6
7

MAN
Volvo
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Iveco
Renault
Ciężarowe
razem

2862
2713
2581
2492
2129
1179
939
14 895

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

3

DAF
Scania

34,1%
38,8%
18,3%
42,4%
13,7%
–9,7%
39,5%
25,5%

3
4
5
6
7
8

Scania
Volvo
MAN
Mercedes-Benz
Renault
Iveco
Pozostałe
Ciężarowe
ciężkie razem

2532
2244
2231
2030
1604
797
586
0
12024

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

2

DAF

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

1

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

Samochody ciężarowe
segmentu ciężkiego (dmc. > 16 t)
34,2%
43,5%
53,0%
22,7%
12,6%
41,1%
–3,9%
–100,0%
31,2%

1
2
3
4
5

Mercedes-Benz
Solaris
Scania
Setra
Ford
Autobusy razem

572
276
76
63
54
1203

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

Autobusy i autokary (dmc. > 3,5 t)
---------------------------------

W pierwszym półroczu 2016 r. zarejestrowano 29 811 samochodów dostawczych o dmc. < 3,5 t. W porównaniu z analogicznym okresem w roku
ubiegłym jest ich więcej o 22,7%. Duży
wpływ na takie wyniki może mieć zmiana

2

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

Samochody dostawcze i autobusy

wymagań homologacyjnych dotyczących
norm emisji spalin (Euro VI faza C)
w nowo zarejestrowanych samochodach
dostawczych.
Od początku roku w klasyfikacji marek pierwsze miejsce zajmuje Fiat z liczbą 6077 samochodów. Udział w rynku tej
firmy obniżył się z 22,7% w roku ubiegłym do 20,4%, a tempo wzrostu wyniosło 10,2%. Drugie miejsce zajęło Renault z liczbą 4170 zarejestrowanych
samochodów i tempem wzrostu 22,1%.
Na kolejnych miejscach plasują się: Ford
(3097 szt., 24,4%), Peugeot (2785 szt.,
20,5%), Volkswagen (2373 szt., 3,8%),
Iveco (2302 szt., 62,2%) oraz Mercedes-Benz (2290 szt., 35,7%).
W rankingu najpopularniejszych modeli samochodów dostawczych w pierwszym półroczu br. znalazły się Fiat Ducato (4003 szt.), Renault Master (3571
szt.) i na trzecim miejscu Iveco Daily
(2301 szt.). Kolejne miejsca zajmują
Peugeot Boxer (1715 szt.), Mercedes-Benz Sprinter (1682 szt.), Dacia Dokker (1167 szt.), a za nią Ford Transit
(1039 szt.), który nieznacznie wyprzedził Citroëna Berlingo (992 szt.). Pierwszą dziesiątkę zamykają Peugeot Partner
(936 szt.) oraz Fiat Doblò (903 szt.)
Zabudowy najczęściej wybierane i rejestrowane na samochodach dostawczych
to izotermy (770 szt., 22,8% więcej niż
rok wcześniej), zabudowy uniwersalne
(620 szt., 55,4%), chłodnie (238 szt.,

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

1

towy wzrost w porównaniu z pierwszą
połową roku ubiegłego. Z kolei pojazdy
o dmc. < 16 t zostały zakupione przez
932 klientów. Było ich o 32 mniej niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym segmencie przoduje Iveco
(424 sprzedane pojazdy) z 45,5-procentowym udziałem w rynku, MAN (241 szt.)
z udziałem w rynku w wysokości 22%
oraz Mercedes-Benz z 16-procentowym
udziałem w rynku i 151 sprzedanymi
samochodami.
W ogólnym rankingu marek na pierwszym miejscu po sześciu miesiącach tego
roku znajduje się DAF (2520 sprzedanych samochodów, wzrost 39,8%) z udziałem 19%. Na kolejnym miejscu jest Scania z 2455 pojazdami (wzrost o 43,4%)
i udziałem 18,3%. Następne jest Volvo
(2245 szt., 47,2%, 17% udziału w rynku),
MAN (2222 szt., 22,5%, 16,77% udziału
w rynku) oraz Mercedes-Benz ze sprzedażą 1877 sztuk (12,1%) i udziałem w rynku na poziomie 14%. Kolejność marek
dla segmentu samochodów ciężarowych
o dmc. > 16 t jest taka sama.

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

Samochody ciężarowe (dmc. > 3,5 t)

48,6%
131,9%
24,6%
40,0%
–6,9%
19,9%
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Wykres 2. Sprzedaż nowych
naczep i przyczep ciężarowych
o dmc. > 3,5 t w Polsce
w okresie styczeń–lipiec 2016 r.
wraz ze wskaźnikami zmiany r/r

tomiast udział wywrotek w grupie naczep o dmc. > 3,5 t znacznie obniżył się
i wyniósł 12,1% w porównaniu z 16,5%
w tym samym okresie sprzed roku, a ich
liczba zmniejszyła się o 3% do 1350 szt.
Cystern z kolei zarejestrowano 422.
W grupie przyczep ciężarowych
o dmc. > 3,5 t w pierwszej połowie 2016
roku zarejestrowano 1056 pojazdów.
Było to o 21% (+186 szt.) więcej w porównaniu z pierwszym półroczem roku
poprzedniego.

Opracowała Renata Pawliszko

34,5%), zabudowy do przewozu pojazdów (227 szt., 36,8%) oraz pomoce drogowe (118 szt., 114,6%).
Od początku roku zarejestrowano
942 autobusy (to o 3,2% więcej niż
w pierwszym półroczu w roku ubiegłym),
wśród nich było 558 jednostek o dmc.
> 16 t (2,8% więcej niż rok wcześniej).
W rankingu marek przoduje Mercedes-Benz z liczbą 447 wydanych autobusów
(30% więcej niż w pierwszych sześciu
miesiącach ub. r.). Na drugim miejscu
znajduje się Solaris z wydanymi 283 autobusami (wzrost o 46%), na trzecim Scania (72 szt.), a następnie Ford (49 szt.).
Wśród firm zabudowujących (dla różnego rodzaju podwozi) na pierwszym miejscu uplasował się Mercus (103 szt.), następnie Higer (42 szt.), Auto-Cuby (39
szt.), Bus-Prestige (26 szt.), CMS-Auto
(21 szt.) oraz Automet (18 rejestracji).

Przyczepy i naczepy
Od początku br. w grupie nowych
przyczep i naczep o dmc. > 3,5 t zarejestrowano 12 252 pojazdy. Jest to o 31,9%
wyższy wynik niż wypracowany w tym
samym czasie w roku ubiegłym.

W rankingu marek na pierwszym
miejscu znalazło się Krone. Firma zarejestrowała 2774 pojazdy i zajmuje 22,6%
rynku. Na drugim miejscu z liczbą rejestracji mniejszą zaledwie o 39 pojazdów uplasował się Schmitz Cargobull,
który zarejestrował 2735 szt. (w bieżącym roku wypracował 22,3% udziału
w rynku). Trzecie miejsce zajmuje Wielton z 15,5-procentowym udziałem w rynku i po wydaniu swoim klientom w tym
czasie 1896 pojazdów. Czwarty jest Kögel (1107 rejestracji), piąty Kässbohrer
z liczbą 442 pojazdów.
Od początku roku 2016 r. wśród
11 196 (+33%) zarejestrowanych naczep o dmc. > 3,5 t największą grupę,
bo 7026 szt., stanowiły platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym naczepy kurtynowe i skrzyniowo-plandekowe). Ta
grupa pojazdów stanowiła 62% sprzedaży. Na drugim miejscu znajdują się furgony, których przybyło 1500 (+44%) od
początku roku. Wyróżniono wśród nich
1289 chłodni (+46%) i 12 izoterm. Pozostałe 199 szt. to w przeważającej części
furgony uniwersalne (193 szt.), których
zarejestrowano więcej o 36% niż w analogicznym okresie roku minionego. Na-

Summary
In the first half of 2016 (compared
to the same period of 2015) total sales of commercial vehicles in the European Union increased by 13.5%.
This resulted in 1 170 263 vehicles
sold. The increases, even double-digit, could be seen on the largest
European markets – 30.8% in Italy,
14% in Spain, 12.7% in France and
10.4% in Germany. The lowest single-digit result (3.6%) on a leading
market was reported the United
Kingdom.
Since the beginning of the year in Poland 13 250 new trucks were registered, which means 30% y/y increase
in sales. In this group there were
10 697 tractor units (sales up by 35%),
which constitute an essential part of
medium and heavy trucks (81%).
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Future Bus – nowość
Daimlera przed IAA
Piotr Muskała
18 lipca w Amsterdamie koncern Daimler zaprezentował autobus
przyszłości. Mercedes-Benz Future Bus jeździ całkowicie samodzielnie,
a jego futurystyczny design pokazuje, że pojazdy komunikacji miejskiej nie
muszą być ani nudne, ani typowe.

roducenci samochodów ciężarowych i autobusów stale pracują
nad rozwojem napędów alternatywnych, co pewien czas jesteśmy świadkami prezentacji nowych pojazdów z napędem elektrycznym oraz systemów ich
ładowania. Tymczasem koncern Daimler postanowił pójść inną drogą i zaprezentował swoją wizję przyszłości transportu zbiorowego w miastach: Mercedes-Benz Future Bus, czyli pierwszy krok na
drodze do autonomicznych autobusów
miejskich.
Mercedes-Benz Future Bus to autobus miejski, którego stylistyka wyraża
zupełnie nowe podejście do przestrzeni
pasażerskiej i miejsca pracy kierowcy, ale
największym novum jest system City
Pilot umożliwiający autonomiczną jazdę
autobusu po linii BRT. Kierowca jedynie
nadzoruje pracę systemu.

Technologia City Pilot
System CityPilot opiera się na założeniu, że pojazd sterowany bez udziału
człowieka daje możliwość poprawy bezpieczeństwa, wydajności i komfortu. Już
dwa lata temu Mercedes-Benz przedstawił ciężarówkę Future Truck wypo-

sażoną w system pozwalający na autonomiczne poruszanie się pojazdu po
autostradzie. Jednak ruch miejski jest
znacznie bardziej skomplikowany i występuje w nim znacznie więcej czynników
powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Opracowanie systemu mogącego bezpiecznie prowadzić autonomiczny autobus miejski wymaga wielu
prac przygotowawczych i testów w warunkach rzeczywistego ruchu. Pewnym
uproszczeniem dla konstruktorów jest
wybór konkretnej trasy, do której pokonywania programuje się autobus.
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Future Busa przetestowano na trasie
najdłuższego w Europie Zachodniej systemu BRT (Bus Rapid Transport). Prawie
20-kilometrowej długości droga wiedzie
z amsterdamskiego lotniska Schiphol do
miejscowości Haarlem. Na trasie Future
Busa znajdują się skrzyżowania z ulicami,
sygnalizatory świetlne, tunele, zakręty,
podjazdy i zjazdy. Pozwala to na sprawdzenie wszystkich elementów City Pilota.
Na system City Pilot składają się kamery,
GPS, radary, Wi-Fi i dużej mocy komputery. Autobusy miejskie poruszające
się zawsze tą samą trasą stanowią do-

Przejażdżka

Przystanek systemu BRT. Niecierpliwie czekamy, aż pojawi się na nim Future Bus. Co kilka minut przejeżdżają regularnie kursujące autobusy. Wreszcie wraz z grupą dziennikarzy wsiadam do pojazdu, którego wnętrze wygląda jak z filmu science fiction. Silnik pracuje jak w zwykłym seryjnym Citaro,
a za sterami Future Busa zasiada kierowca testowy. Drzwi się zamykają i…
autobus rusza. Bez udziału kierowcy! O włączonym trybie autonomicznym
informuje nas (pasażerów) właściwy kolor oświetlenia wnętrza. Spoglądam
w kierunku stanowiska pracy kierowcy, aby przyłapać go na tym, jak pomaga komputerom prowadzić pojazd, lecz nic takiego nie następuje. Autobus jedzie sam! Trzeba przyznać, że z pozycji pasażera jest to ciekawe
przeżycie. Pierwsze wrażenia z jazdy są bardzo pozytywne. Autobus z komputerową precyzją podjeżdża do krawężników na przystankach, zapewniając
doskonały dostęp do swojego wnętrza osobom starszym, niepełnosprawnym oraz z dziecięcymi wózkami. Odległość podestu od krawężnika za
każdym razem wynosi 5 cm, czyli znacznie poniżej 15 cm praktykowanych
jako poprawna odległość przy podjeżdżaniu autobusów miejskich do peronu.
Podczas ruszania i hamowania zdarzają się minimalne szarpnięcia, nie większe jednak niż przy prowadzeniu pojazdu przez człowieka. Dwadzieścia kilometrów pokonanych na pokładzie autobusu prowadzonego przez komputer
przekonało mnie, że technologia jutra rzeczywiście realizuje się już dziś. Co
prawda jestem pewny, że doświadczony kierowca poprowadziłby autobus
nieco łagodniej, jednocześnie przejeżdżając trasę nieco szybciej, jednak biorąc
pod uwagę kilka godzin pracy, autobus autonomiczny popełni zapewne znacznie mniej błędów, takich jak szarpnięcie bądź zatrzymanie pojazdu zbyt daleko od krawężnika, niż człowiek. Future Bus przejechał całą trasę bez interwencji kierowcy, pokonał przy tym skrzyżowania, przystanki, sygnalizacje

skonałe studium do testowania autonomicznych pojazdów. Znacznie łatwiej
jest w ich przypadku zaprojektować system V2I (komunikacji między pojazdem
a infrastrukturą) odpowiedzialny za komunikację pojazdu z sygnalizacją świetlną.
Kolejnym uproszczeniem dla konstruk-

świetlne i wiele innych „przeszkód”. Wszystko odbyło się w normalnym ruchu, a po trasie BRT cały czas jeździły liniowe autobusy. Po drodze przekroczyliśmy 22 sygnalizacje świetlne, 3 tunele i osiągnęliśmy prędkość do
70 km/h. Sygnalizacja świetlna na trasie synchronizuje się z komputerem
CityPilota. Komputer sterujący autobusem może mieć wpływ na stan sygnalizacji świetlnej i z odpowiednim wyprzedzeniem „złożyć żądanie”, aby uzyskać
zielone światła przez całą drogę. Jeśli połączenie bezprzewodowe z sygnalizatorami świetlnymi zostanie przerwane, autobus do rozpoznawania świateł
wykorzystuje kamery. Również infrastruktura sygnalizacji świetlnej komunikuje się z autobusem i informuje go, gdy sygnalizacja ma się zmienić. Pojazd
automatycznie dostosowuje wówczas swoją prędkość do sytuacji.
Przygotowano dla nas również symulację wtargnięcia człowieka na pas ruchu Future Busa. System automatycznie wyhamował pojazd, całkowicie bezpiecznie dla pieszego. Rozplanowanie wnętrza pozwala na komfortową
podróż niezbyt dużej grupie pasażerów. Stanowisko pracy kierowcy jest futurystyczne, lecz zaplanowane ergonomicznie. Wszelkie informacje przekazywane są na wyświetlaczach ułożonych w sekcje tematyczne. Jazda
Future Busem z punktu widzenia pasażera nie różni się szczególnie od jazdy
autobusem prowadzonym przez człowieka. Faktem jest, że wprawny kierowca jest w stanie rozpoznać, że autobus jedzie „jakoś tak dziwnie”, niemniej jednak nie można mu zarzucić popełniania żadnych błędów, a sama
jazda w normalnym ruchu jest całkowicie bezpieczna. Z kolei sytuacje nieprzewidywalne wciąż pozostawiono człowiekowi. Zarówno wymagania
związane z przepisami, jak i możliwości techniczne wciąż nie dopuszczają jeszcze możliwości, aby Future Bus poruszał się całkowicie bez nadzoru kierowcy.

torów jest wydzielony pas ruchu na całej
trasie przejazdu. Pozwala to uniknąć
części potencjalnych sytuacji na drodze,
takich jak choćby zmiana pasa ruchu
bądź przejazd przez skrzyżowania bez
sygnalizacji świetlnej. Oczywiście w warunkach operacyjnych autobus oraz in-

frastrukturę należy zaprogramować w taki
sposób, aby wzajemnie współpracowały,
więc obecnie nie ma możliwości uruchomienia Future Busa w innym systemie BRT według zasady „plug-in” znanej
z komputerów, co nie oznacza, że takiej
możliwości w przyszłości nie będzie.
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Jak to działa?

Prototyp naszpikowano nowoczesnymi
rozwiązaniami elektronicznymi – także
w zakresie informacji wizualnej i systemu poboru opłat za przejazd

Podstawą rozpoznawania przeszkód
są dwa systemy radarów o zasięgu 200 m
i 50 m. Precyzyjne pozycjonowanie Mercedes-Benz Future Bus zapewnia wysokorozdzielczy GPS obsługujący system
lokalizacji. Nad bezpieczeństwem autonomicznej jazdy czuwa też dziesięć kamer,
które służą do monitorowania otoczenia.
Są to kamery: śledzenia pasa ruchu i lo-

kalizacji wizualnej. System porównuje
obraz otrzymany z kamery z obrazami trasy
przechowywanymi w pamięci. W efekcie uzyskuje informację o tzw. waypointach, czyli charakterystycznych obiektach, których celem jest zapewnienie
dokładnego pozycjonowania pojazdu.
Działają one z dokładnością do 8 cm i są
także stosowane w oświetlonych tunelach. Dwie kolejne kamery bliskiego zasięgu są skierowane pionowo w dół, aby
rozpoznać wzór powierzchni asfaltu, podobnie jak czytniki rozpoznają odcisk palca.
Ostatnie trzy kamery rejestrują trasę
autobusu i działania kierowcy. W ten
sposób złożony proces syntezy danych
z czujników tworzy precyzyjny obraz lokalnego środowiska z dokładnym położeniem infrastruktury w jego bezpośrednim otoczeniu. Wymiana danych
pomiędzy pojazdem a infrastrukturą sygnalizacji świetlnej na trasie odbywa się
drogą radiową.

Niezwykły design
Prezentacja prasowa omawiająca założenia stylistyczne i funkcjonalne nowego autobusu nosiła tytuł „Bądź niezależny!”. I rzeczywiście styliści Future
Busa postawili na niezależność. Autobus,

niu będą musiały ucierpieć założenia
w zakresie komfortu i atmosfery wnętrza. Koncepcja rozplanowania wnętrza
Future Busa zakłada podział na trzy
strefy funkcjonalne. Pomiędzy osiami
zainstalowano podwójne, szerokie drzwi,
naprzeciwko których znajdziemy przestronny obszar szybkiej wymiany pasażerów, przeznaczony dla tych, którzy
autobusem jadą krótką chwilę. Tylna

Ten autobus naprawdę jedzie
sam! Przekonaliśmy się o tym
osobiście grupą dziennikarzy
branżowych z całego świata

Tylną część nadwozia
zaprojektowano prosto
i ponadczasowo

pomimo rozmiarów zbliżonych do klasycznego 12-metrowego autobusu miejskiego, ma znacznie mniej miejsc pasażerskich niż współcześnie produkowane
autobusy klasy Maxi. Dzięki temu każdy
pasażer ma dość przestrzeni. Oczywiście takie rozwiązanie można łatwo podać w wątpliwość, używając argumentów ekonomicznych, pamiętajmy jednak,
że Mercedes-Benz Future Bus to pojazd
prototypowy, który ma wyznaczyć kierunek rozwoju, a nie jest to seryjny autobus miejski. W związku z tym pewne
jest, że wzorowany na tej koncepcji pojazd seryjny będzie mieć więcej miejsc
pasażerskich, na czym w pewnym stop-
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część autobusu przeznaczona jest dla
pasażerów planujących nieco dłuższą
podróż. Nad całością górują poręcze przypominające kształtem drzewa. Z poręczami zintegrowano oświetlenie wnętrza. Frontowa część pojazdu to królestwo
kierowcy nadzorującego Future Busa
oraz miejsce obsługi pasażerów – to tu
można zadawać pytania, uzyskać informację itp.
Całkowicie od nowa zaprojektowano
kokpit, który jest „integralną częścią
wnętrza”. Oświetlenie wnętrza wykonano w technologii LED. Lampy w różnych
kolorach informują pasażerów o statusie jazdy (tryb manualny lub półauto-

matyczny). Odpowiednio dobrana kolorystyka oświetlenia ma za zadanie „namawiać” pasażerów do poruszania się po
autobusie w sposób, który przyspiesza
wymianę pasażerów na przystankach i zapewnia komfort wewnątrz. Kolorystyka
i wzornictwo materiałów użytych do wykończenia wnętrza były inspirowane pozytywnymi skojarzeniami m.in. z lodowiskiem, drzewami w parku i nowoczesną
architekturą. Głównym celem projektantów było zapewnienie wewnątrz autobusu przestrzeni pozytywnie kojarzącej
się pasażerom niekoniecznie z monotonią codziennych dojazdów do pracy i szkoły, ale właśnie z miejscami rozrywki, relaksu i wypoczynku.

Podsumowanie
Future Bus wciąż jest bardziej prototypem niż realnym rozwiązaniem. Autobus wymaga jeszcze dopracowania
i z pewnością wersja produkcyjna będzie
się nieco różnić od pojazdu pokazowego,
którym mieliśmy okazję jeździć w Amsterdamie. Faktem jest, że prototyp jeździ
bez udziału kierowcy w realnym ruchu
na trasie BRT. Podczas około 20-kilometrowej trasy kierowca nadzorujący

Kolor oświetlenia wnętrza informuje pasażerów, czy autobus jest
w trybie autonomicznym

pracę systemu CityPilot nie zainterweniował ani razu, a więc pieśń przyszłości
o samodzielnie jeżdżących samochodach
została spełniona. Trójramienna gwiazda
na masce zawsze symbolizowała wysoką jakość i nowoczesne rozwiązania
techniczne w motoryzacji. Dziś znów
wyznacza kierunki i stawia kolejny krok
naprzód. I choć sceptycy i praktycy mają
rację, mówiąc że jeszcze nie dziś, że
jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie, nim
na co dzień będziemy jeździć autonomicznymi pojazdami komunikacji miejskiej, to fakt jest taki, że postawiono już
ten pierwszy krok, malutka kulka śniegu
pod nazwą postęp zaczyna staczać się
z góry i wkrótce może przemienić się
w potężną lawinę zwaną rewolucją. Tak
jak podczas rewolucji przemysłowej maszyny zastąpiły robotników, tak dziś
możemy być świadkami historycznego
dnia, kiedy komputery zaczynają zastę-

pować kierowców. Odpowiedzi wymaga
jednak jeszcze wiele poważnych i nieco
mniej poważnych, choć nie mniej istotnych pytań. Jakie będą konsekwencje
automatyzacji sterowania pojazdami?
Kto będzie ponosił odpowiedzialność za
ewentualne wypadki autonomicznych
pojazdów? Jaki będzie to miało wpływ
na gospodarkę? Czy automat poczeka
na przystanku na spóźnionego pasażera?
I wiele innych, tych wypowiedzianych
przez dziennikarzy podczas prezentacji
i niewypowiedzianych… Ale jedno jest
pewne: Mercedes-Benz CityPilot to już
nie jest science fiction! Technicznie autonomiczny autobus miejski może stać
się rzeczywistością już jutro. A konkretne odpowiedzi na postawione pytania już powstają w umysłach inżynierów-wizjonerów.

Zdjęcia: © Daimler, P. Muskała
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Historia fabryki skrzyń
przekładniowych w Tczewie

Bogusław Postek
Część II

Fabryka w Tczewie od ponad pół wieku znana jest w branży motoryzacyjnej
jako miejsce produkcji skrzyń przekładniowych do samochodów ciężarowych
i autobusów. Kontynuujemy opis historii tego zakładu.

ryzys ekonomiczny lat 80. spowodował zmniejszenie zapotrzebowania na skrzynie przekładniowe. W tym czasie wdrożono do
seryjnej produkcji tylko jeden nowy
wyrób. Była to skrzynia biegów TS5-30
(5 biegów, 350 Nm) przeznaczona do
Stara 742 i Autosana H6. Skutkiem sytuacji rynkowej było zredukowanie zatrudnienia w fabryce do poziomu ok.
800 osób. Rozpoczęto intensywny proces restrukturyzacji – od organizmu fabryki odłączyła się odlewnia, funkcjonując
samodzielnie przez kilka następnych lat
jako odlewnia Hożel, zlikwidowano transport zakładowy zajmujący się dowozem
pracowników do pracy i dystrybucją wyrobów fabryki, zrezygnowano z administrowania budynkami zawierającymi
mieszkania pracownicze, zaprzestano finansowania lokalnej działalności kulturalnej i sportowej. Zaczęto bacznie kontrolować koszty, likwidując zbędne zapasy
materiałowe i realizując wysyłkę wyrobów
tylko w przypadku potwierdzenia płatności. Pomimo trudnej sytuacji zewnętrznej na bazie licencyjnej skrzyni S4-95

Rys. 11
Skrzynia biegów
TS5-21 (5 biegów,
210 Nm)

© Eaton Truck Components

skonstruowano i przebadano nową skrzynię biegów TS5-70 (5 biegów, 700 Nm)
do autobusów międzymiastowych Autosan H10 (w obudowie 4-biegowej skrzyni
przekładniowej S4-95, zmniejszając szerokość istniejących kół zębatych, umieszczono dodatkową parę kół, uzyskując 5
biegów). W 1992 r. przygotowano również całkowicie nowy produkt – skrzynię biegów TS5-21 (rys. 11) do polskich
samochodów dostawczych Lublin oraz
terenowych Honker. Rozpoczęcie produkcji seryjnej tej skrzyni biegów nastąpiło w 1996 r.
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Grupa Zasada
W 1994 r. fabryka rozpoczęła proces
przemian własnościowych, stając się najpierw jednoosobową spółką skarbu państwa jako Fabryka Przekładni Samochodowych SA, a w 1995 r. częścią holdingu
Grupa Zasada. W ramach Grupy Zasada
zainicjowany został proces adaptowania
tczewskich wyrobów do samochodów ciężarowych i autobusów wyposażonych
w silniki Mercedes-Benz zamiast silników rodzimej produkcji.

© Eaton Truck Components
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Rys.14
Hala produkcyjna (2000 r.)

© Archiwum autora

© Archiwum autora

Rys. 12
Skrzynia biegów
TS5-40 (5 biegów,
450 Nm)

Rys. 13
Skrzynie biegów 106 i 6209

W tym czasie skonstruowano skrzynię biegów TS5-40 (rys. 12), aby zastąpić nią skrzynię TS5-30. Powstała także
nowa skrzynia rozdzielcza SR-80 (2 biegi,
900 Nm) do terenowego wojskowego
samochodu Mercedes-Benz 290G (nowe
koła zębate, nowe wałki oraz synchronizatory zunifikowane z TS5-21 umieszczono w oryginalnej obudowie skrzyni
rozdzielczej VG 080). W związku z zamiarem produkowania w Polsce przez
Grupę Zasada samochodu dostawczego
Mercedes-Benz Vito inżynierom z Tczewa postawiono zadanie skonstruowania
6-biegowej skrzyni biegów do układu
napędowego z silnikiem poprzecznym
w miejsce oryginalnej skrzyni 5-biegowej. W 1996 r. pierwszy prototyp skrzyni
biegów TS6-15 (6 biegów, 230 Nm) po
badaniach funkcjonalnych na stanowisku
testowym poddano dalszym testom w samochodzie Vito 108D. Jednak ambitne
zamierzenia skończyły się niepowodzeniem wobec coraz łatwiejszego dostępu
do oryginalnych zachodnich, nowych
i używanych, pojazdów. Fabryka w Tczewie potrzebowała silnego partnera stra-

tegicznego, który wraz z nowymi wyrobami i technologiami udostępniłby także
rynki zbytu. W tym czasie firma ZF
w celu obniżenia kosztów wytwarzania
ulokowała produkcję niektórych swoich
wyrobów na Węgrzech. Wymusiło to na
konkurującej z nią firmie Eaton podobne
działanie skutkujące zainteresowaniem
się fabryką w Tczewie.

Eaton w Tczewie
Negocjacje z firmą Eaton zakończyły
się w 1998 r. – fabryka w Tczewie stała
się oddziałem światowego producenta
skrzyń przekładniowych do pojazdów
użytkowych jako Eaton Truck Components SA, a następnie jako Eaton Truck
Components Sp. z o. o. Do Tczewa przeniesiono z Ayclife i Manchester (Wielka
Brytania) produkcję dwóch rodzin skrzyń
biegów Medium Duty: skrzynie 6-biegowe – 4106 oraz 5206 o momencie
wejściowym 640–825 Nm oraz skrzynie 9-biegowe – 6109, 6209 oraz 8209,
8309 o momencie wejściowym 930–
1250 Nm (rys. 13).

Przenoszeniu produkcji towarzyszyła
gruntowna modernizacja infrastruktury
produkcyjnej fabryki, wyremontowano
hale produkcyjne: odnawiając sieć dostarczającą media, wymieniając posadzki,
bramy, drzwi i okna oraz malując ściany.
Zainstalowano nowe oraz przeniesione
z Wielkiej Brytanii obrabiarki, wdrożono
nowe technologie (rys. 14). Rozbudowano wydział obróbki cieplno-chemicznej,
wyposażając go w nowoczesne piece komorowe do nawęglania próżniowego
(rys. 15). Zmieniono organizację produkcji i organizację działów pomocniczych. Wytwarzanie komponentów skrzyń
przekładniowych oraz obsługę magazynów przekazano firmom zewnętrznym.
Przebudowano linię montażu finalnego,
zastępując przenośniki rolkowe wózkami zdecydowanie ułatwiającymi montaż skrzyń przekładniowych (rys.16).
Jako stanowiska kontrolne wyrobów
po montażu zainstalowano zautomatyzowane kabiny pozwalające na obiektywną ocenę poprawności działania skrzyni
biegów. Pracom tym towarzyszył obszerny plan szkoleń obejmujący operatorów
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© Eaton Truck Components

Rys. 15
Piece
komorowe
(2000 r.)

Rys. 16
Linia
montażowa
(2000 r.)
© Eaton Truck Components

maszyn, pracowników działów wspierania produkcji i pracowników administracji. Wśród szkoleń znalazły się również
szkolenia językowe i szkolenia jakościowe. Szczególnie te ostatnie przyczyniły się do sprawnego wdrożenia systemów zarządzania jakością: ISO 9001
(1998 r.), QS 9000 (2002 r.) i ISO/TS
16949 (2004 r.). Wytwarzanie dotychczasowych wyrobów powoli wygasało,
najdłużej w produkcji utrzymała się skrzynia biegów TS5-21. Ostatnie egzemplarze opuściły linię montażową w 2006 r.
W 2004 r. znacznie rozbudowany został
tczewski dział testów. Liczba stanowisk
badawczych wzrosła z 11 w 1998 r. do 40,
głównie w wyniku zainstalowania stanowisk ze zlikwidowanego działu testów
w Manchesterze. Znalazły się tu m.in.
stanowiska do badań funkcjonalnych,
trwałościowych oraz przeciążeniowych
kompletnych skrzyń przekładniowych,
do badań synchronizatorów, do badań
zmęczeniowych kół zębatych i wałków,
a także pojazdy do przeprowadzania testów trakcyjnych.
Produkowane w Tczewie skrzynie
przekładniowe znajdują zastosowanie
w samochodach ciężarowych, autobusach, a także samochodach dostawczych
i ciągnikach rolniczych użytkowanych
na całym świecie. W celu spełnienia
zmieniających się oczekiwań klientów
podlegają ciągłym modyfikacjom. Prowadzone są także prace rozwojowe mające na celu wprowadzenie na rynek nowych wyrobów. Część tych prac już
uwieńczona została uruchomieniem seryjnej produkcji. Przykładami mogą być
następujące konstrukcje: FSO 10209
(FETCO; Chiny – rozpoczęcie produkcji

strukturę, w wyremontowanym i przebudowanym budynku po odlewni Hożel,
działa Eaton Automotive Components
sp. z o. o., produkując m.in. sprężarki doładowujące do silników samochodów
osobowych (Audi, Volvo, Volkswagen),
zawory paliwowe i mechanizmy różnicowe, od 2012 r. prowadzona jest także
produkcja i montaż sprzęgieł do samochodów ciężarowych. Wszystkie bieżące
produkty tczewskiej fabryki sprzedawane są na całym świecie, wskazując

seryjnej w 2006 r.), FSO 4405 (HMC –
Korea Południowa, produkcja seryjna od
2007 do 2009 r.), FS/FSO 10309 (HMC,
Tata-Daewoo – Korea Południowa, Tata
Motors – Indie, BMC – Turcja, rozpoczęcie produkcji seryjnej w 2007 r.). Fabryka w Tczewie uczestniczy także w projektach realizowanych w innych lokalizacjach
Eaton (Galesburg – USA, Valinhos – Brazylia, Pune – Indie, Wuxi – Chiny), wspomagając prowadzone tam prace konstrukcyjne, wykonując części do produkowanych
tam wyrobów oraz uczestnicząc w procesie wprowadzania niektórych z tych
wyrobów do odbiorców europejskich.
Przykładami mogą być skrzynie biegów
Light Duty FSO 2405 i FSO 4505, Heavy
Duty manualne: SynchroShift S10 i S13
i zautomatyzowane: UltraShift Plus, zespoły hybrydowe czy też zautomatyzowana skrzynia dwusprzęgłowa Procision.

Posłowie
Transformacja fabryki trwa nadal.
Obok Eaton Truck Components sp. z o. o.
od 2004 r. w oparciu o tę samą infra-
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użytkownikom i promując ich miejsce
pochodzenia – miasto Tczew. Przedstawiona historia fabryki jest doskonałym
przykładem ciągłego poszerzania rynku
zbytu wyrobów idącego w parze z rozszerzaniem ich asortymentu.
Literatura:
1. Kroniki zakładowe Fabryki Przekładni
Samochodowych.
2. Informator zakładowy – Fabryka Przekładni Samochodowych POLMO w Tczewie, 1979.
3. R. Landowski, Tczew – Spacery w czasie
i przestrzeni. Część I – od osady do
miasta, 1995.
4. A. Samulewicz, Tczew w latach międzywojennych. Życie gospodarcze, „Kociewski Magazyn Regionalny” 2001, nr 4 (35).
5. B. Postek, R. Burdon, Dział Konstrukcji
i Badań – historia, 2012.
6. J. Rogaczewski, Początki Eaton w Tczewie, „Biuletyn Informacyjny zakładów
Eaton w Tczewie”, Wydanie specjalne
2013.
7. www.dawnytczew.pl – „Dawny Tczew –
Gospodarka”
8. Biogram – Willy Muscate, informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie,
19.06.2015.
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Arkadiusz Gawron

Toczący się mocarz – Volvo FH16
Szesnastolitrowy silnik Volvo D16K rozwijający 750 KM to obecnie
najmocniejsza jednostka napędowa oferowana w seryjnym
pojeździe ciężarowym. Tak ponadprzeciętnie mocne samochody
wybierane są przez klientów stosunkowo rzadko, ale istnieją
zastosowania, gdzie są potrzebne.
olvo FH16 z jednostką napędową D16K regulowaną na 3 zakresy mocy: 550 KM/405 kW
(maksymalny moment obrotowy 2800
lub 2900 Nm w zależności od skrzyni biegów), 650 KM/478 kW (3150 Nm) oraz
750 KM/552 kW (3550 Nm), wprowadzono do oferty na wiosnę 2014 r. Póki
co, ponadprzeciętna moc, którą w standardowych zastosowaniach nie zawsze
jest gdzie wykorzystać, wybiera stosunkowo niewielu klientów, ale niewykluczone, że już niedługo i ten stan rzeczy się zmieni i silniki o takich mocach
będą wybierane zdecydowanie częściej.

Ciągnik od zewnątrz
FH16 wyposażone w szesnastolitrowy
silnik ma srebrną przednią atrapę, chromowane klamki drzwi i krawędzie rozkładanych stopni wejściowych na przedniej
ścianie pojazdu oraz przyciemniane szyby
na bocznych ścianach kabiny, które o dziwo
są tylko imitacją, pełniącą rolę elementu
wzorniczego (od wewnątrz w ich miejscu
jest tapicerka). Wszystkie te subtelne akcenty są podkreślone emblematem z oznaczeniem modelu uzupełnionym liczbą
16, powtórzonym na „czole” kabiny wraz
z osiąganą przez silnik mocą: FH16 750.

Kabina z najwyższym dachem Globetrotter XL (o mieszanym zawieszeniu: mechanicznym z przodu i pneumatycznym z tyłu), z kilkucentymetrowej
wysokości tunelem silnika, jest zamontowana wysoko nad ramą, a powstałe
w ten sposób miejsce dobrze wykorzystano do zabudowy wielu schowków o różnych wymiarach i takim rozmieszczeniu
podzespołów (np. ogrzewania dodatkowego), aby ich obsługa było możliwie
szybka. Boczny spojler uchylany za kabinę nie ogranicza możliwości otwarcia
schowków po jej lewej stronie. Uniesienie kabiny w celach obsługowo-napraw-
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czych jest bardzo szybką operacją dzięki
elektryczno-hydraulicznemu mechanizmowi sterowanemu przewodowym pilotem, a obsługa codzienna może być
wykonana z powodzeniem po otwarciu
przedniej klapy, gdzie wyprowadzono
wlewy płynów eksploatacyjnych i „bagnety” (miarki strunowe).

Pod wysoko zawieszoną kabiną dobrze
wykorzystano miejsce na schowki
o różnej wielkości. Uchylenie bocznego
spojlera nie koliduje z otwieraniem
pokrywy zewnętrznej schowka

Wnętrze kabiny
Wnętrze, ze skórzanymi akcentami
na kierownicy i fotelach, wykończono
w tonacji szarości przeplatanej beżem
z żółtymi wstawkami na tapicerce oraz
wewnątrz schowków i szuflad. Oba fotele są pełnowymiarowe, a fotel kierowcy
wyposażono w elektryczną regulację
ustawień, którą osobiście bardzo lubię,

ponieważ pozwala na płynne, a nie skokowe ustawienia, jakie są cechą foteli regulowanych manualnie. Fotel miał także
wentylację i ogrzewanie siedziska oraz
pneumatyczną regulację konturów oparcia, którego pochylenie było dodatkowo
regulowane także na wysokości barków.
Dźwignia sterowania skrzynią biegów
znajduje się na stałe przy siedzisku fotela w wygodnym, wręcz „naturalnym”
z punktu widzenia ergonomii miejscu. Jej
działanie zarówno przy wyborze zakresu
pracy, jak i wymuszaniu sugerowanego
manualnie przez kierowcę przełożenia
jest bardzo proste i intuicyjne.
Charakterystyczną cechą poprzedniej generacji FH była dość mocno pochylona przednia szyba tworząca z podwyższonym dachem jedną płaszczyznę.
Było to rozwiązanie znacznie poprawiające współczynnik oporu powietrza
i jednocześnie znacznie ograniczające

Deska rozdzielcza i zestaw
wskaźników są bardzo dobrze
i intuicyjnie rozplanowane,
co poprawia ergonomię
i komfort pracy kierowcy

pojemność i liczbę schowków, na co
skarżyli się kierowcy. Nowa kabina ma
praktycznie pionowe słupki „A”, ale żeby
kształt kabiny był nadal identyfikowany
jako Volvo, pochylono dach nad przednią szybą. Efekt jest nadzwyczaj dobry,
aerodynamika zadowalająca, a wnętrze
znacznie zyskało na przestronności (jak
podaje Volvo, kabina nowego FH jest
większa niż w poprzedniku o 1 m3). Pochyloną część dachu wykorzystano do zainstalowania szklanego uchylanego okna,
które doskonale naświetla wnętrze kabiny, potęgując wrażenie przestronności.
Okno to pełni także funkcję awaryjnego
wyjścia bezpieczeństwa (młotek do stłuczenia szyby znajduje się przy podstawie
fotela kierowcy), co jest ewenementem
w pojazdach ciężarowych.
Kabina ma ogromną liczbę pomysłowych schowków, szuflad, półek, uchwytów i wnęk, jest urządzona jak pokój
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z idealnie dobraną meblościanką, wykorzystany jest każdy zakamarek kubatury w użyteczny sposób, np. do zasilania urządzeń zewnętrznych. Podobnie
jest z oświetleniem – jest kilka rodzajów
ogólnego oświetlenia o różnych barwach
i nasileniu oraz indywidualne oświetlenie wewnątrz schowków, półek czy innych
stref/obszarów kabiny, np. nad leżanką.
Testowany egzemplarz nie miał górnej leżanki, a w jej miejscu pod sufitem
zamontowano zestaw pojemnych schowków z żaluzjowymi zamknięciami. Dolna
leżanka, z grubym (ponad 20-centymetrowym) materacem i regulowanym
elektrycznie pochyleniem wezgłowia,
sprawiała wrażenie bardzo komfortowego miejsca wypoczynku. Inaczej niż
w innych ciężarówkach wezgłowie leżanki w FH znajduje się po prawej stronie kabiny, co prawdopodobnie podyktowane jest wykluczeniem możliwości
oglądania telewizji zza kierownicy w czasie jazdy. Telewizor bowiem zamontowano nad drzwiami kierowcy na lewym
boku dachu. Pod leżanką unoszoną na
gazowych sprężynach umieszczono duże
schowki, wysuwaną lodówkę, a nawet
sejf, a w otoczeniu leżanki gniazda zasilające urządzenia zewnętrzne oraz panel sterujący różnymi funkcjami.
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Jazda
Testowany ciągnik sprzęgnięto z furgonową naczepą marki Ekeri, obciążoną
żelbetowymi elementami do ustawowych 40 t dmc., ale nośności osi ciągnika
(9 t przednia i 13 t tylna) zdradzały, że
jest on przystosowany do maksymalnych obciążeń wynoszących 60 t dmc.,
jakie są dopuszczalne w Szwecji. Zestaw na pagórkowatym terenie koło Kielc
sprawnie przyspieszał, także na podjazdach, a w porównaniu z wyprzedzanymi
na trasie ciężarówkami zapewniał doskonałą dynamikę jazdy, pozostając na
lewym pasie dość krótko.

wcześniej zasłanianym. Do czasu gdy
nie prowadzi się Volvo FH, efekt tych zabiegów może być nieprzekonujący, ale
kiedy dojeżdża się do skrzyżowania lub
na łuku drogi, można się przekonać, że
widoczność jest niewspółmiernie lepsza
niż w starym rozwiązaniu.

Regulowane elektrycznie wezgłowie leżanki
umożliwia wygodne czytanie lub oglądanie
telewizji. Górną leżankę zastąpiono w testowym egzemplarzu dodatkowymi szafkami
zwiększającymi funkcjonalność kabiny

Niestety nasze aspiracje do pełnego sprawdzenia najmocniejszego ciągnika na rynku były skutecznie gaszone
przez towarzyszącego kierowcę testowego Volvo, który z pietyzmem zwracał
uwagę na ekonomikę jazdy. Nieco niezrozumiałe podejście przedstawiciela
producenta do testu ciągnika, którego
główną zaletą jest moc silnika, nie przeszkodziło nam w stwierdzeniu, że średnia prędkość przejazdu trasy na terenie
o górzystej lub przynajmniej pagórkowatej topografii jest o kilka do nawet kilkunastu km/h większa, co sprowadza
się do możliwości przejechania większej
liczby kilometrów w określonym czasie
niż ciągnikiem o zdecydowanie mniejszej mocy.
„Odchudzone” ramiona lusterek
i o 25% większa przestrzeń między lusterkami zewnętrznymi a słupkami A
znakomicie poprawiły widoczność otoczenia w obszarze właśnie przez nie

Deska rozdzielcza jest bardzo ergonomicznie rozplanowana i podzielona
na grupy przycisków o podobnych funkcjach, np. wszystkie przełączniki świateł zewnętrznych wraz z klawiszem awaryjnych są zgrupowane po lewej stronie
obok zestawu wskaźników. Podobnie
jest z obsługą szyb i lusterek (panel na
drzwiach), asystentami kierowcy (klawisze ułożone w szeregu na desce rozdzielczej po prawej stronie, obok systemów audio i nawigacyjnych oraz panelu
klimatyzacyjnego.
Podobnie w jednym miejscu zgrupowano sterowanie zawieszeniem, kontrolą obciążenia osi, oświetleniem roboczym i innymi funkcjami w przenośnym
bezprzewodowym pilocie mocowanym
w czasie jazdy na lewym słupku A. Zwykle sterowanie tymi funkcjami jest „rozrzucone” w kilku miejscach kabiny lub
deski rozdzielczej. Duży plus dla tego pomysłu. Nieco przeciążona funkcjami jest
kierownica, choć znajdujące się na niej
przyciski są podzielone dość logicznie.

Sam zestaw wskaźników jest bardzo
czytelny. Jego centralne miejsce zajmuje
prędkościomierz i wpisany w jego cyferblat obrotomierz, nad którym wyświetlane są najpotrzebniejsze wskazania dotyczące parametrów jazdy, m.in. skrzyni
biegów czy tempomatu. Pozostałe odczyty podawane są w postaci poziomych
słupków na dwóch mniejszych wyświetlaczach umieszczonych po obu stronach
prędkościomierza. „Zawartość” prawego
wyświetlacza kierowca może zmieniać
według swojego uznania z prawego panelu wielofunkcyjnej kierownicy.
Chociaż wywołanie sytuacji, w których systemy wspomagające pracę kierowcy zaznaczają swoją obecność, nie
było łatwe, mogliśmy się przekonać, że
ich działanie naprawdę jest doskonałe.
Na szczególne uznanie w moim przekonaniu zasługuje pionierski w samochodzie ciężarowym system wspomagania
zmiany pasa ruchu Lane Change Support. Monitoruje on prawą strefę ciągnika
na wysokości przedniej osi i w przypadku zamiaru zmiany pasa ruchu, kiedy
we wspomnianej strefie znajduje się jakiś obiekt, zapala czerwoną lampkę znajdującą się na prawym słupku A. Drugim
ciekawym systemem, działającym nieco
inaczej niż w innych ciężarówkach, jest
aktywny tempomat z układem ostrzegającym o niebezpieczeństwie kolizji i funkcją hamowania awaryjnego – różnica
w jego działaniu polega na tym, że
ostrzeżenie o możliwej kolizji z pojazdem
poprzedzającym jest wyświetlane na
przedniej szybie w postaci czerwonego
hologramu oraz nadawane jako sygnał
akustyczny. Czerwony kolor pojawiający
się w bezpośrednim polu widzenia kierowcy robi naprawdę duże wrażenie i nie
pozwala być wobec niego obojętnym.

Podsumowanie
Bez wątpienia Volvo FH16 750 jest
ciężarówką klasy premium, głównie ze
względu na dbałość o szczegóły w jego
wykonaniu, użyte materiały, wyposażenie i liczbę udogodnień. Na każdym
kroku i w każdym miejscu widać, że
samochód powstawał głównie z myślą
o osiągnięciu założonych przez konstruktorów celów (w tym także w zakresie
bezpieczeństwa), a nie z kalkulatorem
w ręku ekonomistów.

Zdjęcia: © A. Gawron
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Arkadiusz Gwizdek

Paolo Ferrari

Nowy dyrektor marki Škoda Polska. Obowiązki przejął od Macieja
Michalika, który zakończył współpracę ze Škodą po dwunastu latach,
w tym siedmiu spędzonych na stanowisku dyrektora marketingu.
Będzie odpowiedzialny za obszary działania zespołów produktu
i komunikacji, CRM i PR w ramach całego marketingu marki.
Z branżą marketingową związany jest od 1995 r. Zadebiutował
w firmie Mars. W latach 2003–2005 pracował jako marketing manager
w firmie Rexam. Następnie spędził siedem lat w Hochland Polska, zajmując kolejno stanowiska: innovation marketing manager, category
manager, marketing manager i dyrektor marketingu. Od 2013 r. był
dyrektorem marketingu w firmie Amica.
Jest przewodniczącym grupy jurorskiej w konkursie efektywności
komunikacji marketingowej EFFIE Awards.

19 września dołączy do zespołu Bridgestone jako prezes zarządu
i CEO Bridgestone na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
(EMEA). Z pochodzenia Włoch, przez długie lata mieszkał w Stanach
Zjednoczonych. Jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Bocconi,
ma też dyplom MBA Stern School of Business przy Uniwersytecie
Nowojorskim. Do Bridgestone przechodzi z firmy Pirelli, w której pracował jako CEO w jej filii w Ameryce Południowej. Wcześniej kierował
północnoamerykańskim oddziałem Pirelli jako CEO i prezes zarządu.
Zajmował także stanowiska wykonawcze w wielu oddziałach firmy
Telecom Italia Group we Włoszech, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Ponadto pracując w londyńskiej siedzibie banku Credit Suisse First
Boston, był związany z sektorem bankowości inwestycyjnej.

Benoît Pimont

Andrzej Krzemiński

Został mianowany nowym dyrektorem generalnym polskiego oddziału
francuskiego koncernu petrochemicznego Total.
Ukończył Francuską Szkołę Biznesu, ma także dyplom MBA z zakresu
zarządzania przedsiębiorstwem zdobyty na kanadyjskim uniwersytecie
Laval. W Total pracuje od 1998 r. Zdobywał doświadczenie w dyrekcji
audytu wewnętrznego we Francji, następnie jako sekretarz generalny
sektora retail we włoskim oddziale Total. Przez cztery lata jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za region Węgier, Grecji i Bałkanów
rozwijał zależną od koncernu Total spółkę AS24 specjalizującą się
w dostawach paliwa oraz AdBlue, oferującą usługę bezobsługowego
tankowania, przeznaczoną dla flot transportu ciężkiego w całej Europie.
Jego główny cel jako dyrektora generalnego Total na Polskę
to wzmocnienie pozycji firmy na naszym rynku.

W czerwcu został wybrany na stanowisko przewodniczącego
Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu – po raz
drugi w swojej karierze. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. Zaczynał w 1990 r. w Banku Inicjatyw Gospodarczych
(dziś Bank Millennium SA), gdzie m.in. współtworzył projekt bankowości detalicznej. W latach 1998–2002 kierował kolejno sprzedażą TFI
Banku Handlowego, Handlobanku, Citibanku oraz tworzył CitiFinancial
– sieć sprzedaży produktów consumer finance. Od 2002 r. pracował
w grupie Credit Agricole m.in. jako prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego, w którym był autorem takich projektów jak firma
flotowa Carefleet czy spółka faktoringowa Credit Agricole Commercial
Finance. Od sierpnia 2012 r. był wiceprezesem zarządu Deutsche Bank
PBC, a od kwietnia 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu Raiffeisen-Leasing Polska. Jego największymi pasjami są muzyka i fotografia.
Swoje prace prezentuje na stronie www.facefirst.pl.
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zaprosili nas
Mercedes-Benz Polska na testy samochodów dostawczych.
DAF Trucks na uroczystość przekazania nagrody Master Truck of the Year 2016 oraz prezentację nowej siedziby firmy.
Firma Rawicom na konferencję EVIM Central
Europe 2016 – spotkanie dotyczące pojazdów elektrycznych i infrastruktury w Europie
Środkowej.
Continental na konferencję prasową i prezentację najnowszego modelu opon zimowych.

WE WRZEŚNIU NA ANTENACH

Ursus na konferencję prasową w związku
z otwarciem nowej hali produkcyjnej w fabryce w Lublinie oraz na premierę nowego samochodu elektrycznego marki Ursus.
Solaris Bus & Coach, SAF-Holland, Hendrickson, Krone oraz Wecon do odwiedzenia ich
stoisk na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych IAA w Hanowerze.
Hankook na konferencję prasową na targach
IAA w Hanowerze połączoną z prezentacją nowości w ofercie.

ORAZ

Wrzesień w „Na osi” to relacje z 12. zlotu Qualitium Master Truck, testy pojazdów, bieżące
sprawy przewoźników i branżowe wydarzenia. 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 wrześniowy
Śmieciarka MB Econic; nowy serwis
MAN w Opolu; 12. Qualitium Master
Truck cz. 3 – pojazdy amerykańskie
i oldtimery.

2. odcinek wrześniowy
Iveco Daily z silnikiem Euro 6; rodzinny
piknik w oddziale Opoltransu w Rusocinie;
jak działa samoobsługowa stacja paliw
z sieci Moya, 12. Qualitium Master Truck
cz. 4 – auta pomocy drogowej
i wozy strażackie.

Jeżeli nie zdążysz obejrzeć programu
w telewizji, archiwum odcinków dostępne jest
na oficjalnej stronie programu www.naosi.pl
Więcej na www.naosi.pl oraz
na ww.facebook.com/ProgramNaOsi

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
3. odcinek wrześniowy
DAF CF z cysterną do paliw marki LAG,
Kapsch podsumowuje 5 lat działania
systemu ViaToll, pomysł firmy SRW
na szkolenia kierowców zawodowych,
12. Qualitium Master Truck cz. 5
– konkursy dla publiczności
i pokaz light show.

4. odcinek wrześniowy
Prezentacja nowej Scanii, problemy
krajowych przewoźników, 12. Qualitium
Master Truck cz. 6 – relacja z finału
mistrzostw świata Unimoto

Zapraszamy do oglądania!
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