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Infrastruktura jest „cichym bohaterem” sprawnego funkcjonowania transportu miejskiego.
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sprawne zarządzanie komunikacją miejską
i zapewnienie pasażerom szybkiego, bezpiecznego i wygodnego transportu.

38 IAA 2016: mobilność elektryczna,
cyfryzacja i logistyka miejska
Internationale Automobil-Ausstellung Nutzfahrzeuge, czyli Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych IAA odbywają się cyklicznie co dwa lata na terenach targowych
w Hanowerze. Tegoroczna, 66. już, edycja
trwała od 22 do 29 września. Oto garść refleksji na temat tej wspaniałej imprezy.

44 Trailer Innovation 2017
Nagrody Trailer Innovation 2017 w siedmiu
kategoriach tematycznych zostały wręczone
podczas uroczystej ceremonii, jaka miała
miejsce 23 września na trwających w tym czasie targach pojazdów użytkowych IAA 2016
w Hanowerze.

52 Niskopodwoziówki na IAA
W transporcie ładunków nienormatywnych
trend związany z konstruowaniem naczep
o możliwie najszerszym obszarze zastosowań i jak najniższej masie własnej wyraźnie
widoczny był już podczas tegorocznych targów
budowlanych Bauma w Monachium. Wrześniowe targi pojazdów użytkowych w Hanowerze wyraźnie to potwierdziły.

Żyjemy w ciekawych
czasach
To wydanie „Samochodów Specjalnych” poświęcone jest
rozwojowi transportu. Myślę, że najwięcej o przyszłości
branży transportowej można było dowiedzieć się podczas
tegorocznych Międzynarodowych Targów Pojazdów
Użytkowych IAA w Hanowerze.

N

ajwiększe na świecie targi transportu, logistyki i mobilności pokazały, że branża wciela
nowoczesne idee przyszłej mobilności w życie,
a z pewnością motto targów brzmiące „Napędzani ideami” nie było jedynie sloganem.
Chciałoby się rzec: żyjemy w ciekawych
czasach. Jeśli spojrzymy na zmiany zachodzące
obecnie w branży pojazdów użytkowych, to nasuwa się nieodparcie spostrzeżenie, że nabrały
one zdecydowanie tempa i w niektórych obszarach nie można już mówić o ewolucji, gdyż to,
co się dzieje, ma charakter iście rewolucyjny.
Chodzi oczywiście o transformację cyfrową,
której przykładami są konwoje połączone –
platooning czy też pojazdy automatyczne.
Właśnie cyfryzacja czy też digitalizacja
transportu pasażerskiego i towarowego to najsilniejsza i najbardziej kompleksowa siła napędowa innowacji w branży. Po specjalistyczne
aplikacje przeznaczone na laptopy, tablety
i smartfony sięgnęli najważniejsi producenci
finalni. Umiejętność analizy olbrzymich ilości
dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów
danych, czyli tzw. Big Data Analysis, a właściwie to, co się z tymi danymi zrobi w praktyce,
jak się je wykorzysta, staje się kluczem do poprawy efektywności działania i sukcesu firmy.
Zebranie danych jest stosunkowo proste – dysponujemy już odpowiednimi narzędziami, to
właśnie ich analiza stanowi nie lada wyzwanie.
Innym ważnym trendem rozwojowym jest
niewątpliwie rozwój napędów alternatywnych,
przy czym nie chodzi tu o wręcz „klasyczne”
rozwiązania takie jak zasilanie gazem CNG
czy LNG. W samochodach ciężarowych i autobusach napędy elektryczne czy hybrydowe
stają się seryjnie produkowaną opcją, decyzja
należy do klienta. Jest to szczególnie widoczne

w transporcie pasażerskim – niektórzy producenci oferują już autobusy miejskie wyłącznie
w wersjach hybrydowych.
Postępująca urbanizacja powoduje transformację sektora logistycznego. Wyodrębniła
się „logistyka miejska” – funkcjonujące obecnie
i proponowane przez wiele firm nowe, innowacyjne rozwiązania mają zapewnić optymalne
(czyli bardziej efektywne i przyjazne środowisku) funkcjonowanie logistycznego łańcucha
dostaw. Systemy transportowe zapewniające
dostawy do użytkownika końcowego, czyli na
tzw. ostatniej mili, nabierają coraz
większego znaczenia.
Euro VI to na pewno nie koniec w zakresie
europejskich norm emisyjnych. W tym obszarze
pojawia się nowe podejście do problemu polegające na wzięciu pod uwagę całego pojazdu,
a nie tylko jego silnika i układu oczyszczania
spalin. Głównym zaś celem jest ograniczanie
emisji dwutlenku węgla. To holistyczne podejście zakłada, że ekologiczność i efektywność
energetyczna powinna wynikać również z tego,
w jaki sposób ciężarówki współdzielą drogę
z pozostałymi użytkownikami dróg. Warunkiem koniecznym staje się wzajemna komunikacja z całym otoczeniem, czyli pojazd do
wszystkiego: V2X – Vehicle to Everything.
Nieodparcie pojawia się jednak pytanie
kluczowe: czy tradycyjnie powolna debata
prawna i polityczna i wynikające z tego zmiany
w przepisach będą w stanie dotrzymać kroku
rozwojowi technologii? A może to jest właśnie
ten najważniejszy czynnik, który obecnie
hamuje zrównoważony rozwój transportu?

Życzę przyjemnej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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DAIMLER
ZBUDUJE FABRYKĘ
W JAWORZE
a początku maja br. niemiecki koncern
Daimler AG ogłosił, że zamierza zainwestować ok. 500 mln euro w budowę nowej fabryki silników w Jaworze pod
Wrocławiem. Teraz sprawa jest już pewna –
umowa kupna działki pod budowę została podpisana, a oficjalne ogłoszenie inwestycji odbyło się podczas spotkania Markusa Schäfera,
członka zarządu Mercedes-Benz Cars ds. zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, z premier Beatą Szydło i ministrem Mateuszem
Morawieckim.

N

Jawor będzie pierwszym zakładem produkcyjnym Mercedes-Benz Cars w Polsce. W nowoczesnej fabryce mają być produkowane czte-

rocylindrowe silniki z przeznaczeniem dla całej
gamy modelowej, od najmniejszej klasy A po
limuzyny klasy S.
Produkcja ma ruszyć w roku 2019, a prace budowlane już na początku 2017 r. Działka znajduje
się na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej S3 Jawor (DSAG-S3). Teren przeznaczony pod inwestycję ma ponad 460 ha.
Obiektem będzie zarządzać nowa spółka Mercedes-Benz Manufacturing Polska. Jej szefem
został dr Andreas Schenkel, związany z koncernem Daimlera od 20 lat.
„Budowa pierwszego zakładu produkcyjnego
Mercedes-Benz Cars w Polsce i kierowanie tutaj produkcją silników stanowi niezwykle ciekawe
wyzwanie. Bardzo się na to cieszę, podobnie
jak na współpracę z przyszłymi współpracownikami i moimi kolegami z koncernu” – powiedział Schenkel.
(KW)

PODZIAŁ ALCOA
ałożona w 1888 r. Alcoa jest jednym z trzech
największych producentów aluminium na
świecie. Wiosną tego roku ogłoszono, że
planuje wydzielić ze swoich struktur nową firmę.
Uczestnicy wrześniowych targów IAA w Hanowerze poznali jej logo i nazwę.

Z

Nowa firma będzie się nazywać Arconic i od razu
znajdzie się w zestawieniu 500 największych firm
świata, corocznie przygotowywanym przez magazyn Fortune. Jego roczny dochód już na starcie ma wynieść 12,5 miliarda dolarów (szacunki
na podstawie danych Alcoa z roku 2015). W 150
fabrykach pod szyldem Arconic pracować będzie
40 tys. ludzi.
Alcoa Corporation pozostanie przy pięciu podstawowych produktach: boksytach, tlenku glinu,
aluminium, stopach żelaza i produktach powiązanych z generowaniem energii.
Nowo powstała firma Arconic zajmie się innowacjami. Będzie opracowywać wysokowydajne
rozwiązania i materiały głównie dla lotnictwa i motoryzacji, a także dla budownictwa i przemysłu.
Na rynek wejdzie z pozycją światowego lidera
w dziedzinie mechaniki precyzyjnej.

© Mercedes-Benz

Jak można przeczytać w wielu komentarzach, podział Alcoa jest biznesową odpowiedzią na długoletni spadek cen akcji, wywołany konkurencją z producentami taniego aluminium z Chin.
(KW)

NAGRODY DLA VOLVO POLSKA
argi Kielce po raz trzynasty przyznały wyróżnienia i medale dla produktów prezentowanych na targach transportu zbiorowego Transexpo. W tym roku komisja konkursowa spośród 32 zgłoszeń nadała
9 wyróżnień i 7 medali w kategoriach: autobusy, części i wyposażenie autobusów, systemy obsługi pasażerów, systemy pobierania opłat i inne. Nagrodzono również najlepsze aranżacje stoisk targowych.

T

Nagrodzona elektryczna hybryda Volvo 7900 Electric Hybrid to miejski autobus, który wykorzystuje energię elektryczną nawet na 70% trasy, ma o 60%
niższe zużycie energii i redukuje emisję CO2 o 75% w porównaniu z konwencjonalnym autobusem z silnikiem Diesla.
(KW)
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© Volvo

Firma Volvo Polska otrzymała medal w kategorii autobusy za miejski autobus elektryczno-hybrydowy Volvo 7900 Electric Hybrid oraz medal za kompleksową prezentację firmy i nowatorski sposób aranżacji stoiska.

Volvo 7900 Electric Hybrid nagrodzone
przez organizatorów targów Transexpo

| BIZNES |

KRAKÓW KUPIŁ
20 SOLARISÓW
rzedstawiciele krakowskiego MPK i firmy
Solaris Bus & Coach podpisali umowę na
dostawę 20 nowych elektrycznych autobusów Solaris Urbino electric. Bezemisyjne pojazdy
zaczną wozić krakowian w połowie 2017 r.
„To przybliża nas do chwili, w której w centrum
miasta będą kursować wyłącznie pojazdy spełniające najwyższe normy ochrony środowiska” –
powiedział Rafał Świerczyński, prezes zarządu
MPK w Krakowie.
„To największy z dotychczas rozstrzygniętych
przetargów na autobusy elektryczne w Polsce.
Bardzo się cieszymy, że do pięciu już kursujących
w Krakowie Urbino electric niebawem dołączy
dwadzieścia kolejnych” – powiedział dr Andreas
Strecker, prezes zarządu Solaris Bus & Coach.

© Solaris Bus & Coach

P

Od lewej: Grzegorz Dyrkacz, członek zarządu MPK Kraków, Andreas Strecker, prezes zarządu Solaris
Bus & Coach, Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa, Solange Olszewska, właścicielka
firmy Solaris, Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK Kraków
Wszystkie pojazdy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, automat biletowy, w którym za bilet będzie można zapłacić monetami i kartą
płatniczą, monitoring oraz nowoczesny system

informacji pasażerskiej. Baterie autobusów będą
ładowane przez zamontowany na dachu pantograf, a podczas przebywania w zajezdni przez
wtyczkę.
(KW)

GRUPA WRÓBEL
WŚRÓD ASÓW
POLSKIEJ
GOSPODARKI
rupa Wróbel – dealer marki Mercedes-Benz – znalazła się na liście Asów Polskiej Gospodarki, czyli najbardziej dynamicznych, innowacyjnych i dochodowych polskich
firm. Asy Polskiej Gospodarki to projekt, który ma
na celu wsparcie kluczowej grupy polskich prywatnych przedsiębiorstw. Chodzi o rodzime firmy,
które zatrudniają od 250 do 5000 pracowników
i których roczne przychody mieszczą się w przedziale od 50 milionów do 1,5 miliarda euro. Jak
pokazuje praktyka krajów Europy Zachodniej, właśnie ta grupa przedsiębiorców decyduje o sile i konkurencyjności gospodarki danego kraju.

© M. Rutka

G

NAJPIĘKNIEJSZE
PO RAZ PIĘTNASTY
dański oddział Scania Polska już po
raz piętnasty gościł właścicieli i miłośników ciężarówek tej szwedzkiej marki.
W konkursie o tytuł „Pomorska Miss Scania
2016” udział wzięło ponad 50 pojazdów, od typowych ciągników siodłowych po wersje pożarnicze czy samochody pomocy drogowej. Zorganizowanej w trzecią sobotę września imprezie
towarzyszyły liczne prezentacje zabudów, naczep i maszyn budowlanych. W tym roku bezkonkurencyjny okazał się zestaw naczepowy

G

Scania R560 „Dywizjon 303” z firmy Repiński,
pomalowany w sceny z „Bitwy o Anglię”, który
zdobył tytuł „Pomorska Miss Scania 2016”.
Wyróżnienie i nagrodę dyrektora gdańskiego
oddziału Scania Polska zdobył ciągnik siodłowy
Scania R730 z firmy Kacpi Logistic pomalowany
w motywy z bitwy pod Grunwaldem. Największe
uznanie publiczności zdobyła czarna Scania z firmy
Baca, a wśród pojazdów specjalistycznych
triumfował ciężki czteroosiowy ciągnik przeznaczony do transportów ponadgabarytowych
Scania R730 z firmy Chlechowicz. Nagroda za
najpiękniejszą zabytkową Scanię trafiła do firmy
PKS Gdańsk, która wystawiła wzorowo odrestaurowany holownik pomocy drogowej. (MR)
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Raport dotyczący Asów, w którym wytypowano
320 firm, został przygotowany w partnerstwie z EY
i BZWBK. Jego prezentacja odbyła się 13 października podczas gali na Stadionie Narodowym
w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju na czele
z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, eksperci Instytutu Wolności i EY, a także prezesi firm,
które zostały wytypowane jako aktywa strategiczne polskiej gospodarki.
(KW)

© MAN
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NOWA STACJA
OBSŁUGI MAN

W

centrum Opola została otwarta nowa
stacja serwisowa MAN, jej właścicielem jest firma Marcar Trucks.

EBERSPÄCHER
PRODUKUJE
W RUMUNII

wynosi 1,5 mln tłumików i katalizatorów, a także
do 5 mln rur połączeniowych. Na razie zatrudnionych jest 150 osób, ale ich liczba ma docelowo wzrosnąć do 650.

W placówce będzie wykonywany serwis pojazdów ciężarowych MAN, naczep, przyczep i zabudów pojazdów, układów klimatyzacji i ogrzewania postojowego. Serwis oferuje również
sprzedaż oryginalnych części zamiennych, usługę
doposażania pojazdów, usługi pomocy drogowej
i naprawy na drodze. Będą też wykonywane przeglądy potwierdzające zgodność ekologiczną
(trwałość emisyjną) pojazdu.
(KW)

rumuńskim mieście Oradea produkcję rozpoczęła nowa fabryka
należąca do koncernu Eberspächer.
Zakład w Oradei produkuje katalizatory i tłumiki
wydechowe dla europejskich producentów samochodów. Został wybudowany w ciągu niespełna ośmiu miesięcy na powierzchni ok. 11 ha.
Jego planowana roczna zdolność produkcyjna

Jak poinformował przedstawiciel Eberspächera,
czynnikiem, który zadecydował o ulokowaniu fabryki w Oradei, były doskonałe połączenia logistyczne z głównymi trasami do europejskich
klientów oraz dobre wyszkolenie miejscowych
techników i inżynierów. Eberspächer ma swoją
fabrykę także w polskich Godzikowicach na Dolnym Śląsku, gdzie wytwarza układy wydechowe
oraz systemy ogrzewania i klimatyzacji. (KW)

© Eberspächer

Stacja jest wyposażona w dwa przejazdowe kanały warsztatowe o długości 30 m z linią diagnostyczną oraz dwa 13-tonowe podnośniki nożycowe. Budynek wraz z halą warsztatową ma
powierzchnię 1200 m2. Dostępność typowych
części zamiennych gwarantuje dwupiętrowy magazyn o powierzchni 300 m2. Dodatkowo na terenie firmy znajduje się 1,5 ha powierzchni terenu
o asfaltowej nawierzchni, z miejscami parkingowymi dla pojazdów ciężarowych.

W
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Interakcje między infrastrukturą
a środkami transportu miejskiego
© Daimler

Piotr Muskała

Rozwój
technologii w zakresie
łączności pomiędzy pojazdem a infrastrukturą to
element prac nad pojazdami autonomicznymi

Infrastruktura jest „cichym bohaterem” sprawnego funkcjonowania transportu
miejskiego. Nowoczesne rozwiązania z zakresu infrastruktury drogowej oraz V2I
pozwalają na sprawne zarządzanie komunikacją miejską i zapewnienie pasażerom
szybkiego, bezpiecznego i wygodnego transportu.

radycyjna infrastruktura dla pojazdów komunikacji miejskiej to
drogi, przystanki i sygnalizacja
świetlna. W komunikacji tramwajowej
(i częściowo trolejbusowej) dochodzi do
tego trakcja zasilająca, tory i zwrotnice.
Znacznie więcej elementów infrastruktury związanych jest z metrem i innymi,
mniej typowymi, środkami transportu
miejskiego. Rozwój technologii i systemów zarządzania flotą pojazdów sprawił,
że wymienione elementy są dziś niezbędną, lecz tylko podstawą infrastruktury związanej z transportem miejskim.
Za właściwe funkcjonowanie komunika-

cji miejskiej odpowiada cały szereg systemów elektronicznych i telematycznych.
Sama „twarda” infrastruktura również
ewoluuje, czego doskonałym przykładem
są choćby systemy BRT.

Drogi i przystanki
Drogi, tory i przystanki wciąż stanowią niezbędną podstawę funkcjonowania
transportu miejskiego. Warto zaznaczyć,
że ewoluują one w ostatnim czasie dość
szybko, a nowoczesne rozwiązania w zakresie budownictwa drogowego dostarczają wygodnych przystanków z odpo-
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wiednio wyprofilowanymi krawężnikami.
Nowe drogi są równe, a ich geometria
dostosowana do wymiarów i możliwości
manewrowych współczesnych autobusów. Tak jest przynajmniej w założeniach
i w większości w praktyce, choć wciąż
zdarzają się przykłady błędów konstrukcyjnych i wykonawczych. Dotyczą głównie wysokości i geometrii krawężników,
niedostosowanych do prześwitu autobusów niskopodłogowych.
Coraz częściej na przystankach buduje się krawężniki o wysokości dostosowanej do wysokości podłogi autobusu
(ok. 35 cm). Co do zasady takie roz-
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© Scania

Dobrze zaprojektowany
system BRT to najlepsza
dostępna obecnie infrastruktura drogowa dla
autobusów miejskich

© Volvo

Ważnym elementem infrastruktury przystankowej są krawężniki o wysokości umożliwiającej
bezproblemowe wejście do autobusu osobom
starszym i niepełnosprawnym

wiązanie jest doskonałe, jednak w przypadku krótkich przystanków praktycznie
uniemożliwia kierowcy możliwość zatrzymania autobusu w rozsądnej odległości od krawężnika – powstaje „dziura”
pomiędzy autobusem a krawężnikiem
o szerokości utrudniającej wejście osobom starszym bądź z wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim. Przyczyna jest prosta – kierowca, podjeżdżając na taki
przystanek, nie może przejechać przednim zwisem pojazdu ponad krawężni-
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Współczesne autobusy są w stanie
wykryć i sygnalizować np. niezamierzoną
zmianę pasa ruchu

kiem bez ryzyka uszkodzenia nadwozia,
a prosty odcinek krawężnika jest zbyt
krótki, aby zatrzymać pojazd w niewielkiej odległości od niego. Innym przykładem błędu w projektowaniu infrastruktury przystankowej jest lokalizacja
przystanku na lewym łuku drogi. W takiej sytuacji kierowca autobusu przegubowego po podjechaniu do krawężnika
nie ma możliwości obserwacji w lustrze
przestrzeni przy drzwiach w drugim
członie pojazdu, co skutkuje ryzykiem
przytrzaśnięcia pasażerów przez zamykane drzwi. Wyjściem z sytuacji może
być zastosowanie na przystanku dodatkowego lustra bądź kamery.
Sporym problemem centrów wielu
starych miast są ciasne przestrzenie pomiędzy budynkami. W tej materii stosuje
się różne rozwiązania, począwszy od wyburzenia budynków (jeśli to możliwe),
przez budowanie tuneli, wiaduktów aż
po… zastosowanie środka transportu,
który się po prostu w ciasne uliczki zmieści, czyli np. minibusa.
Ważnym elementem infrastruktury
przystanków są wiaty. Obiekty te mają
w założeniu zapewniać pasażerom ochronę przed niekorzystnymi warunkami

| TRANSPORT |
jącym bezpieczeństwo są tzw. przystanki
wiedeńskie – pojazd komunikacji miejskiej (np. tramwaj) zatrzymuje się na lewym pasie drogi dwupasmowej, a prawy
pas na wysokości przystanku jest podniesiony, aby zapewnić pasażerom wygodny dostęp do tramwaju (autobusu),
a kierowców dodatkowo (w postaci znaków i samego wzniesienia drogi) poinformować o konieczności zachowania
szczególnej ostrożności i zredukowania
prędkości.

Systemy informacji pasażerskiej
Istotnym elementem infrastruktury
transportu miejskiego są systemy informacji pasażerskiej. Obejmują one oczywiście rozkłady jazdy oraz opis przystanków, jednak obecnie zwykle są znacznie
bardziej rozbudowane. W wielu miastach
standardem stały się tablice świetlne,
przekazujące pasażerom informację o numerach linii i kierunkach jazdy zatrzy-

Niektóre rodzaje pojazdów transportu zbiorowego, jak np. trolejbus,
tramwaj i metro wymagają budowy specjalnej
infrastruktury

© Solaris

atmosferycznymi (głównie wiatrem i opadami). Są również, podobnie jak cała
infrastruktura, elementem krajobrazu
miejskiego, w związku z czym ich architektura powinna harmonijnie współgrać
z otoczeniem. Jednakże wiele współczesnych wiat przystankowych zupełnie nie
spełnia swoich podstawowych funkcji. Są
ładne architektonicznie, ale mają szpary,
które sprawiają, że nie sposób schronić
się w nich przed wiatrem i deszczem.
Wśród pozytywnych aspektów ewolucji infrastruktury przystankowej z pewnością należy zapisać udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych. Niemal każdy
współczesny przystanek ma przestrzennie (wzór 3D) i kolorystycznie zaznaczoną
tzw. linię bezpieczeństwa, wyznaczającą
pas, w którym pasażerowie nie powinni
przebywać podczas podjeżdżania pojazdu na przystanek.
Specyficznym obiektem infrastruktury dla transportu miejskiego są systemy BRT. Podstawą takiego systemu
jest całkowicie wydzielony pas dla autobusów na całej długości trasy. W systemach BRT krawężniki na przystankach
mają wysokość dostosowaną do wysokości podłogi w autobusach, a część przystanków może być elementem większego
zintegrowanego węzła przesiadkowego.
Z kolei w starych miastach europejskich
doskonałym rozwiązaniem zwiększa-
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Czujniki umieszczone na skrzyżowaniach
rozpoznają obecność pojazdu komunikacji
miejskiej, dzięki czemu system sterowania
ruchem może udzielić takim pojazdom
priorytetu w sygnalizacji świetlnej
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Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju rozwiązań z zakresu
komunikacji V2I. Doskonałym przykładem jest Mercedes-Benz Future Bus,
autobus umożliwiający jazdę praktycznie bez udziału kierowcy. Jego rola sprowadza się wyłącznie do ewentualnej
reakcji w sytuacji zagrożenia, na którą
nie zareagowałby system, bądź awarii samego systemu. Autobus wyposażono
w dwa systemy radarów o zasięgu 200
i 50 m, GPS o wysokiej rozdzielczości oraz
dziesięć kamer. Pojazd „potrafi” śledzić
pas ruchu i odnaleźć się w terenie za pomocą kamer monitorowania otoczenia.
Wymiana danych między pojazdem a infrastrukturą sygnalizacji świetlnej na
trasie odbywa się drogą radiową.
Oczywiście powszechne wprowadzenie autonomicznych autobusów to
jeszcze dość odległa przyszłość, jednak
jest to droga, którą z dużym prawdopodobieństwem podąży branża transportu
miejskiego. Infrastruktura stanie się tak
rozbudowana, że docelowo całkowicie
zastąpi kierowców, a głównym celem
takiego stanu jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów.

W wielu miejscach np. w centrach miast lub w miastach położonych w terenie
górskim nie ma możliwości przeprowadzenia linii obsługiwanej klasycznymi autobusami.
Wówczas z pomocą przychodzą mini- i midibusy

mujących się na danym przystanku pojazdów oraz czasie oczekiwania na najbliższy pojazd danej linii. Tablice świetlne
współpracują z inteligentnym systemem
transportu, obejmującym zazwyczaj kompleksowy system telematycznego zarządzania flotą. Pasażerowie mają do takiego systemu dostęp z pozycji aplikacji
mobilnych, na których mogą śledzić bieżące pozycje pojazdów oraz informacje
w zakresie przyczyn opóźnień, objazdów
itp. Dyspozytorzy otrzymują w postaci takiego systemu potężne narzędzie ułatwiające zarządzanie flotą, pozwalające na
podejmowanie decyzji o nadrabianiu
opóźnień, wysłaniu pojazdu awaryjnego,
wytyczeniu objazdu itd. Niezbędnym
elementem dobrego systemu informacji
pasażerskiej są czytelne mapy układu
linii z zaznaczonymi węzłami przesiadkowymi, nazwami przystanków oraz charakterystycznymi obiektami i obszarami
na terenie miasta.

Summary

V2I na drodze ku pojazdom
bez kierowcy
Skrót V2I (Vehicle to Infrastructure)
oznacza komunikację między pojazdem
a infrastrukturą. Doskonałym tego przykładem jest system dający priorytet pojazdom komunikacji miejskiej w sygnalizacji świetlnej. Autobus lub tramwaj,
zbliżając się do skrzyżowania wyposażonego w sygnalizację świetlną, wysyła
komunikat do systemu, który otwiera mu
przejazd w taki sposób, aby zminimalizować czas oczekiwania przed sygnalizatorem lub połączyć go np. z wymianą
pasażerów na przystankach. Innym dobrym przykładem komunikacji V2I stosowanym od wielu lat w transporcie
miejskim jest automatyka do przestawiania kierunku jazdy na zwrotnicach
tramwajowych.

Infrastructure is a key condition for
smooth functioning of urban transport. Modern solutions in street infrastructure and V2I technology simplify efficient management of public
transport and provide passengers
with fast, secure and convenient
transportation. Traditional infrastructure for public transport vehicles consists of roads, bus stops and
traffic lights. Additional infrastructure components are associated with
tram and subway traction, e.g. power supply, tracks and crossovers.
Due to developement of technologies
such as fleet management this basic infrastructural system has to be
upgraded with a whole range of electronic solutions and telematics.
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Alternatywne źródła napędu
w autobusach
Piotr Muskała

Ze względu na specyfikę pracy (krótkie dystanse, codzienne garażowanie
w stałym miejscu) autobusy miejskie stały się doskonałym obiektem
do testów ekologicznych napędów alternatywnych.

resja ekologiczna odcisnęła silne
piętno na rynku autobusowym,
w szczególności w przewozach
miejskich i lokalnych. Posiadanie floty
autobusów zasilanych ekologicznym paliwem jest dziś swoistą nobilitacją dla
miasta, dlatego też w ciągu paru ostatnich lat coraz więcej ośrodków w Polsce
zdecydowało się na inwestycje w ekologiczny tabor autobusowy. Trend ten rozwija się napędzany przez stale zaostrzane
normy czystości spalin i presję organizacji pozarządowych. Producenci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, rozwijają więc napędy alternatywne

– hybrydowe czy elektryczne – dając
także przewoźnikom możliwość wyboru
spośród co najmniej kilku rodzajów ekologicznych paliw zasilających konwencjonalne silniki spalinowe. Zasilane nimi
pojazdy mają już dziś funkcjonalność
porównywalną z autobusami napędzanymi standardowymi silnikami Diesla.
Niestety, nie ma róży bez kolców. Nowoczesne, ekologiczne pojazdy kosztują
więcej niż ich odpowiedniki zasilane olejem napędowym. Przewoźnicy boją się
też wyższych kosztów serwisu i nieufnie
podchodzą do kwestii trwałości takich
autobusów.
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Błękitne paliwo
Stosunkowo najłatwiejszym do zastosowania paliwem alternatywnym względem oleju napędowego jest gaz ziemny.
Podobnie jak ropa, także gaz jest jednak paliwem nieodnawialnym, w związku z czym jego wykorzystanie nie jest
w pełni zgodne z zasadą odnawialności
i zrównoważonego rozwoju. Najważniejszą zaletą gazu ziemnego jest wielokrotnie niższy poziom emisji pyłu zawieszonego (cząstek stałych) w porównaniu ze
spalaniem oleju napędowego. Można uznać, że autobus napędzany gazem ziem-

.eu
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Ogniwo wodorowe
to jeden z mniej popularnych kierunków
rozwoju napędów
alternatywnych

nym emituje śladowe ilości cząstek stałych, ze względu więc
na niską emisję jest rozwiązaniem w pełni zasadnym.
Większość liczących się na rynku producentów autobusów
ma w ofercie pojazdy zasilane CNG (Compresed Natural Gas
– sprężony gaz ziemny), znacznie rzadziej stosowane są silniki napędzane LNG (Liquid Natural Gas – skroplony gaz
ziemny). Podstawowym składnikiem paliw gazowych jest metan. Wbrew obiegowej opinii metan jest stosunkowo bezpiecznym paliwem, w razie ewentualnego rozszczelnienia
zbiorników lub instalacji szybko ulega rozproszeniu w atmosferze. Eksploatacja autobusów zasilanych gazem ziemnym
jest też nieco tańsza niż ich dieslowskich odpowiedników.
Wadą zasilania gazowego jest konieczność instalacji drogich
i ciężkich stalowych lub kompozytowych butli wysokociśnieniowych (dla CNG) lub niskotemperaturowych, kriogenicznych
(dla LNG). CNG i LNG wymagają specjalistycznych stacji tankowania, co przy obecnym rozwoju infrastruktury praktycznie wyklucza ich zastosowanie w transporcie dalekobieżnym.
W pojazdach zasilanych oczyszczonymi z domieszek CNG i LNG
nie ma konieczności stosowania filtrów cząstek stałych, aby
osiągnąć parametry spalin wymagane normą Euro VI. Spora
szansa rozwoju tego rodzaju napędu wiąże się z wykorzystaniem biogazu jako jednego z odnawialnych źródeł energii.

reklama

Hybryda
Technologia hybrydowa nie jest niczym nowym. Skojarzone
wykorzystanie dwóch źródeł napędu w jednym pojeździe stosowane jest od wielu lat choćby w lokomotywach, gdzie silnik spalinowy pracuje w roli generatora prądu dla elektrycznych silników trakcyjnych. Takie rozwiązanie (hybryda
szeregowa) daje możliwość uzyskania wysokiego momentu
obrotowego niezależnie od prędkości obrotowej silnika oraz
efektywnego wykorzystania silnika spalinowego (praca w stałych, optymalnych warunkach pozwala na obniżenie zużycia
paliwa i zwiększenie żywotności).
W autobusach napęd hybrydowy stosuje się z myślą o obniżeniu zużycia paliwa i emisji spalin. Jego wykorzystanie
jest najskuteczniejsze w ruchu miejskim, gdzie występuje
częste ruszanie i hamowanie. Najczęściej jest to hybryda równoległa, w której pojazd może być napędzany przez silnik
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Napęd hybrydowy jest najefektywniejszy w ruchu
miejskim

inwertera i baterii akumulatorów oraz
konieczność stosowania zaawansowanej
elektroniki sterującej, co może się w perspektywie wieloletniej eksploatacji przełożyć na wyższe koszty serwisu.
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Na baterie

Niska emisja spalin jest obecnie jednym z ważniejszych priorytetów
dużych miast. Ekologiczny transport miejski należy do skutecznych
sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza w miastach

spalinowy bądź elektryczny. Superkondensatory współpracujące z układem
hybrydowym magazynują energię elektryczną odzyskiwaną podczas hamowania, co umożliwia bezgłośne, bezemisyjne i ekonomiczne (bez udziału silnika
spalinowego) ruszanie. Istnieje oczywiście możliwość zastosowania hybrydy
innych napędów niż tylko Diesla i silnika
elektrycznego. Przykładem jest hybryda
gazowo-elektryczna lub spalinowo-hydrauliczna. Napęd hybrydowy wydaje się
swego rodzaju krokiem pośrednim na
drodze od autobusów spalinowych do
w pełni elektrycznych.
Niektórzy producenci (Volvo) już dziś
oferują hybrydę jako podstawowy rodzaj
napędu w autobusach miejskich. Filozofia szwedzkiego producenta polega na
stopniowym wycofywaniu z oferty pojazdów z napędem konwencjonalnym
na rzecz autobusów bezemisyjnych. Hybryda jako napęd bazowy (w ofercie Volvo

jest oczywiście również autobus całkowicie elektryczny) daje niezależność od
infrastruktury jednakową z klasycznym
napędem przy 20%–30% oszczędności
paliwa i obniżeniu emisji. Podobną jak
Volvo filozofię wyznaje Solaris. Polski
producent co prawda nie zrezygnował
z autobusów zasilanych olejem napędowym, niemniej jednak należy do europejskich pionierów zarówno w zakresie
technologii hybrydowej, jak i całkowicie
elektrycznej. Hybrydy mają w swojej
ofercie oczywiście wszyscy wiodący producenci autobusów miejskich w Europie.
Technologia napędu hybrydowego nie
sprawdza się w transporcie dalekodystansowym, gdzie zarówno oszczędność
paliwa, jak i redukcja emisji zanieczyszczeń jest niewielka. Wadą napędu hybrydowego jest stosunkowo duży stopień
skomplikowania, zwiększenie masy własnej pojazdu związane z zastosowaniem
silnika elektrycznego/generatora prądu,
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Autobusy elektryczne znajdują się
obecnie na dynamicznej fali wzrostowej. Entuzjazm i zachwyt ze strony polityków, przewoźników, społeczeństwa
i organizacji ekologicznych przekroczyły
najśmielsze oczekiwania wizjonerów
sprzed kilkunastu lat. Napęd elektryczny
nie jest jednak żadną nowością. Stosowany jest w pojazdach od bardzo wielu
lat. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że obecna „elektryczna rewolucja” opiera się na wykorzystaniu rozwiązań i technologii znanych od ponad
100 lat – nie ma jednak nic złego w propagowaniu dobrych pomysłów! Pojazdy
z silnikami elektrycznymi są bowiem ciche, ekonomiczne, bezemisyjne, trwałe
i niezawodne. Ich jedynym problemem
jest kwestia magazynowania odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Akumulatory są drogie, ciężkie i silnie szkodliwe dla środowiska, a ich efektywność
absolutnie niewystarcza do normalnej
eksploatacji pojazdu (zbyt krótki zasięg).
Okazuje się, że transport miejski stał
się fantastycznym polem do testów i rozwoju napędów elektrycznych. Krótkie,
ściśle określone trasy przejazdu, postoje
na pętlach oraz dostępność miejskiej infrastruktury technicznej dały potencjał
na stworzenie technologii doładowywania akumulatorów i pozbycie się problemu niewielkiego zasięgu. Współczesne
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elektryki plug-in (zasilane z ogólnodostępnej sieci elektroenergetycznej) z powodzeniem osiągają dobowe przebiegi
przekraczające 400 km. Sam napęd autobusów elektrycznych jest prosty, tani
w obsłudze i rzadko się psuje. Konstruktorzy nie musieli nawet włożyć szczególnie dużo pracy w opracowanie silników i układów przeniesienia napędu –
te można było zaadaptować z gotowych
rozwiązań od lat z powodzeniem stosowanych w trolejbusach.
Wspomniana technologia plug-in pozwala na szybkie doładowanie autobusu
i przedłużenie zasięgu. Jej największą
wadą jest konieczność budowy infrastruktury (m.in. stacji ładowania i sieci
energetycznej). Sam autobus też musi
zyskać dodatkowe wyposażenie (podnoszące masę i cenę pojazdu), jak np. pantograf, gniazdo z przewodem i urządzenie do ładowania indukcyjnego. Warto
przypomnieć, że w razie skupienia się na
danym obszarze większej floty pojazdów elektrycznych może wystąpić problem z zapewnieniem dostępu do odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Tu
z pomocą przychodzi specyfika pracy
elektrowni i… komunikacji miejskiej.
Do nocnego ładowania (pełnego) akumulatorów autobusów elektrycznych można
wykorzystać nadwyżki energii produkowanej przez elektrownie. Takie rozwiązania można już oglądać w praktyce, np.
w Chinach, które należą do światowych
liderów rozwoju napędu elektrycznego.
Jako ciekawostkę warto podać choćby
miasto Ningbo, gdzie w regularnym ruchu jeździ autobus elektryczny plug-in,
którego ładowanie trwa zaledwie 10 sekund. Na Starym Kontynencie jednym
z liderów rozwoju napędu elektrycznego
jest Solaris. Firma otrzymała ostatnio za
nowe Urbino Electric zaszczytny tytuł
Międzynarodowego Autobusu Roku (International Bus of the Year 2017).
Rozwijane są rozwiązania pozwalające na ultraszybkie doładowywanie
akumulatorów. W Lozannie powstaje
opisywany już na łamach „Samochodów
Specjalnych” prototyp TOSA. System
konstruowany we Francji ma zapewniać
doładowanie akumulatorów w ciągu zaledwie 15 sekund. Szlaki rozwoju autobusów elektrycznych w Europie przetarły miasta niemieckie i skandynawskie.
Okazuje się, że doświadczenie w konstrukcji i eksploatacji autobusów elektrycznych mają także Czesi (Škoda i SOR).

W Polsce autobusy elektryczne wciąż należą do rzadkości, ale praktycznie z każdym miesiącem można ich spotkać coraz więcej, m.in. w Jaworznie, Ostrołęce,
Warszawie i Krakowie.

Inne
Gaz, hybryda i silnik elektryczny to
najpopularniejsze rodzaje napędów alternatywnych. Nie są to jednak wszystkie dostępne możliwości. W naszym klimacie potencjał wykorzystania energii
słonecznej do napędu autobusów jest
niewystarczający, jednak w Australii

kursuje eksperymentalna linia Tindo,
obsługiwana przez autobus elektryczny
plug-in, który doładowuje się na pętlach
energią wytworzoną w ulokowanych tam
polach ogniw słonecznych. W naszych
warunkach można myśleć o wykorzystaniu energii słonecznej np. do zasilenia
systemu informacji pasażerskiej czy
kasowników.

Podsumowanie
Diesel zdominował autobusowy świat
na wiele dziesięcioleci. Obecnie jednak
wszystko wskazuje na to, że już wkrótce

reklama
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Bardzo ważnym ogniwem rozwoju napędów alternatywnych w autobusach są silniki elektryczne

© Volvo

Dzięki możliwości
szybkiego doładowania baterii autobusy
elektryczne w komunikacji miejskiej nie
mają problemów
z zasięgiem

sytuacja się zmieni. Stoimy u progu rewolucji w napędach autobusów, przede
wszystkim miejskich. Rewolucja ta ma
pozwolić na ucieczkę przed problemem
wyczerpywania się paliw kopalnych i nadmiernej emisji zanieczyszczeń. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem
w tej rewolucji będzie dalszy dynamiczny
rozwój napędu elektrycznego, niemniej
jednak wydaje się, że znajdzie się również

miejsce dla innych napędów alternatywnych. Na razie rewolucja odbywa się
w świecie autobusów miejskich, wkrótce trafi jednak zapewne do podmiejskich
i regionalnych. Największym problemem
pozostają autokary dalekobieżne, gdzie
„elektryczna rewolucja” nie ma na razie
szans powodzenia ze względu na zbyt
niską wydajność baterii i ograniczenia
związane z infrastrukturą.
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Summary
Environmental issues have left
a strong imprint on the bus market,
in particular on urban and local
transportation. Due to the nature of
operation (short distances, everyday garage at fixed location) city buses have become a great testing ground for ecological, alternative drives.
Diesel buses have dominated the
world for many decades, however
now the situation is changing. A revolution in bus propulsion systems
is in due. The main aim is to solve
the problem of depletion of fossil
fuels, excessive air pollution and
emission of greenhouse gasses – mainly carbon dioxide. The most likely
scenario assumes a dynamic development of the electric drive, but it
seems that there will also be room
for alternative propulsion.

© Daimler

Uzyskanie niskiej podłogi w autobusach
miejskich wymaga zastosowania szczególnych rozwiązań w zakresie zawieszenia

Układy kierownicze i jezdne
w autobusach
Piotr Muskała

Układ jezdny i układ kierowniczy to jedne z najważniejszych
elementów konstrukcyjnych autobusu, odpowiedzialne przede
wszystkim za bezpieczeństwo, ale także za komfort jazdy.

starszych modelach autobusów układy jezdne zbudowane
były w oparciu o sztywne osie,
a resorowanie odbywało się mechanicznie, z wykorzystaniem resorów piórowych. Dziś ogromna większość autobusów
zawieszona jest na resorach pneumatycznych i ma niezależne zawieszenie
przednich kół. Starsi kierowcy doskonale pamiętają autobusy bez wspomagania układu kierowniczego, które jest
dziś jednym z podstawowych elementów
poprawiających komfort ich pracy.

W dobrą stronę
Układ kierowniczy pojazdu ma dwa
główne zadania. Pierwsze to samoczynne
utrzymanie prostoliniowego kierunku
jazdy. Drugie to zmiana tego kierunku
zgodnie z życzeniem kierowcy. Takie
właśnie podstawowe założenia konstrukcyjne znajdziemy w podręcznikach z zakresu budowy pojazdów samochodowych.
Okazuje się jednak, że pod tymi dwoma
enigmatycznymi hasłami kryje się zaawansowana technologia, liczne obli-

czenia i ogrom wiedzy z zakresu kinematyki, dynamiki i materiałoznawstwa.
Jeśli dodatkowo zagłębimy się w zagadnienia związane z układami kierowniczymi stosowanymi w autobusach, okazuje się, że ze względu na duże wymiary
i masę tych pojazdów ich układy kierownicze muszą spełniać cały szereg
trudnych wymagań.
Przede wszystkim skręcone koła powinny samoczynnie powracać do kierunku jazdy na wprost. Układ kierowniczy nie może przenosić na kierownicę
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drgań wywołanych przez nierówności
drogi, z kolei te drgania nie mogą wywołać niezamierzonej zmiany kierunku
jazdy pojazdu. Uzyskany minimalny promień skrętu musi zapewniać możliwość
sprawnego poruszania się autobusu po
drogach publicznych, ponadto powinien
być możliwie najmniejszy, aby ułatwić
manewrowanie w ciasnych miejscach –
na parkingach, w wąskich uliczkach centrów miast itp.
Konstrukcja każdego układu kierowniczego składa się z dwóch mechanizmów: kierowniczego i zwrotniczego.
Mechanizm zwrotniczy składa się z zespołu dźwigni i drążków zwanych zwrotnicami. Łączy on koła kierowane i pozwala na ich skręt w taki sposób, aby
niezależnie od kąta skrętu kół obydwa
koła kierowane toczyły się po jezdni bez
poślizgu. W zależności od zastosowanego
na osi kierowanej układu zawieszenia
(oś sztywna, zawieszenie niezależne)
zmienia się konstrukcja układu zwrotniczego. Z osią sztywną (głównie w autobusach lokalnych i tańszych modelach
miejskich) współpracują proste zwrotnice
połączone poprzecznym drążkiem kierowniczym. Przy zastosowaniu zawieszenia niezależnego mechanizm zwrotniczy
jest znacznie bardziej skomplikowany.

strukcji przekładni kierowniczej, a mianowicie liczba obrotów kierownicą między pełnym skrętem kół w jedną i drugą
stronę. Oczywiście im więcej tych obrotów, tym mniejsza siła potrzebna do
obrócenia kół, niemniej jednak jeśli jest
ich za dużo, negatywnie wpływa to na
komfort jazdy w zakrętach oraz poko-
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nywanie skrzyżowań w obszarach miejskich. W autobusach o dużej długości
(zwykle powyżej 12 m) stosuje się często
dodatkową, trzecią oś skrętną. Takie
rozwiązanie pozwala m.in. na zmniejszenie promienia skrętu, ułatwiające
manewrowanie. Skręt kół trzeciej osi
odbywa się za pomocą układu drążków
i zwrotnic o przełożeniu proporcjonalnym do przełożenia głównej przekładni
kierowniczej.

© ZF

Stosuje się wówczas tzw. pomocnicze
ramiona zwrotnicze połączone drążkiem
poprzecznym, do których mocowane są
właściwe drążki kierownicze przekazujące
ruch z przekładni kierowniczej.
Drugim elementem układu kierowniczego jest mechanizm kierowniczy,
który przekazuje obroty kierownicy na
drążki. Jego najważniejszym elementem
jest przekładnia kierownicza. Odpowiada
ona za zamianę ruchu obrotowego kierownicy na ruch drążków kierowniczych.
W autobusach stosuje się zazwyczaj przekładnie śrubowo-kulowe. Ze względu
na komfort prowadzenia autobusu istotna jest cecha będąca pochodną kon-

hydraulicznie z wykorzystaniem napędzanej przez silnik pompy. Najbardziej
zaawansowane konstrukcje pozwalają na
automatyczne dostosowanie siły wspomagania do prędkości jazdy, zapewniając
lekką pracę koła kierowniczego podczas
manewrów i pewne utrzymanie prostego kierunku jazdy na autostradach. Ze
względu na bezwzględną konieczność za-

Portalowa
oś napędowa ZF
AV 133 przeznaczona
do niskopodłogowych
autobusów
miejskich

Wspomaganie
Wszystkie współczesne autobusy wyposażone są oczywiście w mechanizm
wspomagania układu kierowniczego,
którego głównym zadaniem jest zmniejszenie siły potrzebnej do obracania kierownicą. Wspomaganie układu kierowniczego w autobusach realizowane jest
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Oś ZF RL 82 EC
– lekka oś przednia
z zawieszeniem niezależnym stosowana
w autobusach niskopodłogowych

pewnienia kierowalności pojazdu w razie awarii układu wspomagania układy
kierownicze zapewniają bezpośrednie
połączenie mechaniczne między kierownicą a kołami pojazdu, mimo że zapewne
łatwiej i taniej byłoby w dzisiejszych czasach zastosować zdalne sterowanie i zwrotnice napędzane silnikami elektrycznymi.
Ważnym elementem zwiększającym
komfort obsługi układu kierowniczego
jest możliwość regulacji położenia kierownicy. Zastosowanie przegubu kulowego w połączeniu z regulacją długości
kolumny kierowniczej pozwala na regulację kierownicy w dwóch płaszczyznach, co znacznie poprawia komfort
pracy kierowcy.

Zawieszenia turystyczne i lokalne
Na rynku funkcjonuje wiele różnych
konstrukcji autobusów, a część z nich
opiera się na podwoziach samochodów
dostawczych i małych ciężarówek, przejmując od nich również układy zawieszenia. Z kolei średnie i duże autobusy
i autokary mają już zawieszenia o konstrukcji od początku projektowanej z myślą o przewozie osób. Podstawowy po-
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dział zawieszeń autobusowych odpowiada
przeznaczeniu autobusów. W autokarach
turystycznych stosuje się sztywną oś napędową zawieszoną na resorach pneumatycznych (miechach), amortyzatory
i stabilizator. Z przodu pracuje klasyczne
zawieszenie niezależne z wahaczami,
miechami pneumatycznymi, amortyzatorami (coraz częściej wykorzystuje się
amortyzatory o zmiennej charakterystyce tłumienia drgań) oraz stabilizator.
Najprostsze układy jezdne mają tańsze
autobusy międzymiastowe i podmiejskie,
gdzie pracują zwykle dwie osie sztywne.
Nierzadko proste autobusy międzymiastowe nie mają również stabilizatora, a resorowanie odbywa się z wykorzystaniem
umieszczonych wzdłużnie resorów piórowych. Takie rozwiązanie stosuje się
często szczególnie na tylnej osi.

Skomplikowane miejskie
Największym stopniem komplikacji
odznacza się konstrukcja zawieszenia autobusów miejskich. Układ jezdny współczesnego autobusu miejskiego musi bo-

Zawieszenie
przednie ściśle
współpracuje
z układem kierowniczym

jest skomplikowane i kosztowniejsze
w serwisowaniu, daje jednak nieporównywalnie lepszy komfort jazdy i właściwości jezdne autobusu.
Tylny most portalowy to zazwyczaj
sztywna belka o odpowiednim wyprofilowaniu wyposażona w przekładnię
główną umieszczoną po jednej ze stron
(a nie centralnie, jak w przypadku klasycznych mostów napędowych). Pozwala to na
zachowanie niskiej podłogi w przejściu
pomiędzy kołami (a przynajmniej częściowo). Tylny most portalowy zawieszony jest zwykle na czterech miechach
powietrznych. Ciekawą nowością są tylne
mosty portalowe do autobusów z napę-

© Daimler

układu zawieszenia (ECAS – Electronically Controlled Air Suspension). ECAS
poprzez zwiększenie lub zmniejszenie
ciśnienia w miechach pneumatycznych
umożliwia autobusom miejskim tzw.
przyklęk, czyli obniżenie nadwozia podczas wymiany pasażerskiej, obniżenie wysokości nadwozia autobusu turystycznego przy przejeżdżaniu pod wiaduktami
oraz powiększenie prześwitu przy konieczności przejazdu przez nierówności
drogi albo drogi o geometrii zagrażającej
„zawieszeniem” autobusu lub uszkodzeniem podwozia w przednim lub tylnym zwisie.

Solidne
ramowe podwozie
najlepiej sprawdza
się w autobusach
lokalnych
© Volvo

wiem sprostać wymaganiom związanym
z uzyskaniem niskiej podłogi. Stosowanym powszechnie rozwiązaniem są tzw.
osie portalowe, których ideą jest umieszczenie belki poprzecznej znacznie poniżej osi piast kół. W zawieszeniu kół
przednich (kierowanych) stosuje się zawieszenia zależne z osią portalową zbudowaną w oparciu o sztywną belkę i zawieszenia niezależne z systemem wahaczy
wyprofilowanych w sposób umożliwiający zastosowanie między kołami niskiej
podłogi. Sztywna przednia oś portalowa
jest stosunkowo prostym i tanim w eksploatacji rozwiązaniem. Jej wadą jest
niski komfort resorowania oraz zwykle
brak stabilizatora, skutkujący dużymi
przechyłami bocznymi pojazdu w zakrętach. Niezależne zawieszenie portalowe

dem elektrycznym. Stosowane są dwa
rozwiązania: pierwsze z silnikiem niezależnym od mostu, gdzie napęd przekazywany jest przez wał podobnie jak w klasycznych autobusach. Drugie, nowsze
rozwiązanie, polega na umieszczeniu
silników trakcyjnych w piastach kół. Pozwala to na wygospodarowanie nieco
większej powierzchni niskiej podłogi pomiędzy kołami napędowymi autobusu.

Trochę elektroniki
Wspólną cechą zawieszeń autobusów jest możliwość zmniejszenia i zwiększenia prześwitu. Jest to jedno z głównych, choć nie jedyne, zadanie systemu
elektronicznej kontroli pneumatycznego

Nowością jest zastosowanie systemu
przyklęku w autokarach. Układ obniżający
nadwozie od strony drzwi wejściowych
po ich otwarciu zastosowano w nowej
Setrze z serii 500, aby poprawić komfort
wymiany pasażerów. Ma to szczególne
znaczenie w związku z tym, że pasażerami autokarów coraz częściej są osoby
starsze. Moda na „podróże na emeryturze” od wielu lat trwa w ojczyźnie Setry
(Niemcy), ale w ostatnim czasie trafiła również do Polski. Oprócz sterowania prześwitem układ ECAS odpowiada również
za utrzymanie jednakowego prześwitu
niezależnie od obciążenia i poziomowanie nadwozia autobusu. Dodatkowo może
współpracować z systemem odpowiedzialnym za dostosowanie twardości zawieszenia do prędkości jazdy.
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Na kilkudziesięciokilometrowe odcinki
najlepsze są autobusy
„regionalne” – zapewniają
wysoki komfort jazdy,
ale nie mają dużych
bagażników

Piotr Muskała

Autobusy w transporcie
krótko- i długodystansowym
Niezależnie od pokonywanego dystansu największą zaletą autobusu jako
środka transportu jest duża niezależność i możliwość przewiezienia
pasażerów w niemalże dowolnie wybrane miejsce.

pecyfika transportu autobusowego sprawia, że na rynku dostępne są pojazdy przeznaczone
do konkretnych zadań, a ich konstrukcje
często znacznie się od siebie różnią. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu producenci
mieli w ofercie jeden lub dwa modele autobusu występujące w kilku wersjach,
np. miejskiej, regionalnej i dalekobieżnej.
Dziś tak już nie jest i poza wymiarami
zewnętrznymi autobusy miejskie mają
z turystycznymi bardzo niewiele wspólnego. Mało tego, niektórzy producenci (np.
Solaris, Setra) skupiają się na konkretnym zastosowaniu i oferują wyłącznie
autobusy miejskie czy dalekobieżne.

Klasy i podziały
Ze względu na wielkość autobusy dzieli się na kilka klas: mini, midi, maxi i mega.
Z kolei ze względu na przeznaczenie wyróżniamy autobusy dalekobieżne, lokalne
i regionalne oraz miejskie. Warto też zwrócić uwagę na podziały, które wykształciły się w obrębie poszczególnych klas, np. wśród autobusów dalekobieżnych wyróżniamy turystyczne i międzymiastowe, wśród lokalnych regionalne, szkolne i podmiejskie, a do miejskich trzeba jeszcze zaliczyć lotniskowe.
Autobusy niekoniecznie muszą być kwalifikowane do poszczególnych klas (kategorii) w prosty sposób. Dobrym przykładem jest tutaj Scania Touring, z pozoru
wyglądająca na autokar dalekobieżny, a promowana przez producenta jako
komfortowy pojazd regionalny i lokalny. Innym przykładem jest kwalifikowany
jako międzymiastowy Solaris Interurbino, który z powodzeniem może pełnić
również funkcję pojazdu lokalnego i podmiejskiego. Często pojazdy należące
do poszczególnych klas różnią się od siebie znacznie wyposażeniem i układem
foteli we wnętrzu, tymczasem samo nadwozie pozostaje niezmienione.
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Autobusy miejskie
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W konstrukcji autobusów miejskich
mamy do czynienia z największą unifikacją pomiędzy producentami. Współczesna recepta na wytworzenie dobrego
autobusu miejskiego wydaje się bardzo
prosta. Wystarczy wziąć odpowiednie
komponenty, złożyć je jak klocki, dopasować do zaprojektowanego przez siebie ładnego nadwozia i... już. Nawet producenci z wieloletnimi tradycjami nie
produkują sami wszystkich podzespołów,
a ich autobusy składają się z części dostarczanych przez poddostawców. Współczesna recepta na dobry autobus miejski
wywodzi się z idei autobusu standardowego (VÖV – Verband Öffentlicher Verkehrsbetriebe) opracowanej w 1968 r.
jako odpowiedź na wytyczne zachodnioniemieckiego Związku Publicznych
Zakładów Komunikacyjnych. VÖV ściśle

obniżona podłoga w drzwiach wejściowych. Rozwiązanie to może występować
w dwóch wariantach: low floor (LF, niskopodłogowy) i low entry (LE, niskowejściowy). Pierwsze z nich mają niską
podłogę we wszystkich drzwiach i nie
mają stopni na całej długości wnętrza.
Drugie odnosi się do autobusów z obniżoną podłogą tylko w części wejść, co
daje połączenie zalet autobusu niskopodłogowego z niższymi kosztami zakupu i eksploatacji oraz dłuższym okresem bezawaryjnej eksploatacji modeli
wysokopodłogowych.
W konstrukcjach niskowejściowych
zespół napędowy mieści się pod podłogą,
dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie tańszych i bardziej żywotnych rozwiązań przeniesienia napędu. Modele
low entry mają także nieco sztywniejszą konstrukcję nadwozia od całkowicie
niskopodłogowych.

Autobusy niskowejściowe często oferowane są jako pojazdy podmiejskie i lokalne. Wówczas przednia część autobusu
wykorzystywana jest przez pasażerów
pokonujących krótsze odcinki oraz potrzebujących niskiej podłogi, natomiast
w tylnej części wysokopodłogowej montowane są w dwóch rzędach wyściełane,
miękkie fotele, pozwalające na komfortową podróż na nieco dłuższej trasie.
Najpopularniejsze są autobusy miejskie
o długości 12 m, zabierające na pokład
około 100 osób, w tym około 30 na miejscach siedzących. Fotele pasażerskie są
zwykle wykonane z twardego i odpornego
na akty wandalizmu tworzywa sztucznego, zapewniają minimum komfortu
jazdy. Jest to wystarczające w większości
zastosowań, gdy pasażerowie spędzają
w pojeździe nie więcej niż kilkanaście minut. Większe modele przegubowe o długości 18–22 m i 15-metrowe trzyosiowce
mają odpowiednio większą pojemność
pasażerską. W zależności od potrzeb
przewozowych produkowane są również
autobusy dwuprzegubowe, jednak te
wymagają już specjalnej infrastruktury
drogowej w postaci pasa BRT.
Mini oraz midi to zwyczajowe nazwy
mniejszych pojazdów o długościach odpowiednio 7–8 m i 9–10 m. W przypadku
najkrótszych modeli typu mini oraz midi
stosowane są czasem nieco mniejsze od
standardowej 2,55 m szerokości, jak np.
2,4 m. Mniejsza szerokość ułatwia manewry w ciasnych uliczkach w centrach
miast oraz w miastach górskich.

określiła m.in. wymiary pojazdu, wysokość podłogi i stopni wejściowych, wymiary drzwi i okien, ich odstępy, liczbę
i ustawienie siedzeń oraz wygląd stanowiska kierowcy.
Początkowo produkcją autobusów odpowiadających standardom VÖV zajęło
się kilku wytwórców (m.in. Mercedes-Benz i MAN). W latach 80. powstała
druga generacja konceptu. Trzecia generacja VÖV już nie powstała, jednak większość współczesnych autobusów miejskich ma bardzo wiele wspólnych cech,
np. zbliżone wymiary, identyczne stanowisko kierowcy (głównie wzorowane
na kokpicie VDO) itd. Standardem jest

© Scania

Niezależnie od przeznaczenia autobusu miejsce pracy
kierowcy musi zapewniać komfortowe warunki

W komunikacji miejskiej często wykorzystuje się tzw. autobusy
wielkopojemne, o pojemności pasażerskiej sięgającej 130–180 osób

SAMOCHODY SPECJALNE | PAŹDZIERNIK 2016 | 27

| TRANSPORT |
Autobusy miejskie klasy mini powstają
na podwoziach małych ciężarówek lub
dużych dostawczaków. Minibusy miejskie mogą mieć obniżoną podłogę i być
wyposażone w miejsce na wózek (dziecięcy, inwalidzki) – zazwyczaj w tylnej
części nadwozia, za osią. Autobusy miejskie w zasadzie nie potrzebują przestrzeni bagażowej, jednak dobrze, jeśli
producent przewidzi miejsce do bezpiecznego przewożenia większego bagażu (np.
ponad nadkolami). Specyficzne wymagania natomiast stawia się pojazdom przeznczonym do obsługi linii miejskich o dużym obciążeniu ruchem turystycznym
i międzymiastowym, np. pomiędzy dworcem kolejowym a lotniskiem. Takie autobusy powinny zapewniać sporą ilość
miejsca do przewozu bagażu podróżnych.
Obecnie można zaobserwować ciekawy trend w rozwoju oferty producentów autobusów miejskich. Coraz więcej
z nich oferuje możliwość indywidualnej
konfiguracji wnętrza, co pozwala przewoźnikom dostosować kupowane autobusy do potrzeb konkretnych linii. Nietypową odmianą autobusu miejskiego są
modele przeznaczone do przewozu pasażerów po płytach lotnisk. Te autobusy
mają zazwyczaj maksymalnie zredukowaną liczbę miejsc siedzących na rzecz
miejsc stojących oraz miejsca na bagaż
podręczny.
Im krótszy
dystans, tym mniej
miejsc siedzących –
w autobusach lotniskowych jest ich zaledwie kilka

Autobusy regionalne
Autobusy lokalne i regionalne to
największy segment na rynku. Niestety
w Polsce wciąż sprzedaje się najmniej
takich fabrycznie nowych autobusów,
a stan i wiek większości jest, mówiąc delikatnie, niezbyt dobry. Są to pojazdy wykorzystywane w obsłudze linii o długości
od kilkudziesięciu do około 200 km. Autobusy lokalne z reguły nie mają miejsc
stojących. Fotele są miękkie, jednak ich
oparcia nie zawsze wyposażone są w zagłówki. W standardzie nie ma najczęściej stolików ani kieszeni na drobiazgi,
indywidualnego oświetlenia czy nawiewów. Fotele rozmieszczone są gęsto (niewielkie odstępy i stosunkowo mało miejsca na nogi). Przy 12-metrowej długości
nadwozia udaje się uzyskać nawet do 60
miejsc siedzących. Autobusy regionalne
powinny być wyposażone w bagażniki
podpokładowe, jednak ich pojemność
jest niewielka (rzędu 3 m3 w autobusie
12-metrowym).
Autobusy regionalne najlepiej sprawdzają się w obsłudze tras, gdzie większość pasażerów to osoby dojeżdżające
codziennie do pracy lub szkoły – nie mające
bagażu. Modele regionalne i lokalne nie
nadają się do obsługi linii lotniskowych,
mogą natomiast z powodzeniem pracować w branży turystycznej, obsługując
jednodniowe wycieczki lokalne. Stanowią podstawę taboru linii w aglomeracjach, np. pomiędzy metropolią a miastami satelitarnymi. Problemem może być
wykorzystanie takich pojazdów na sto-

sunkowo krótkich trasach (100–200 km),
na których występuje duży ruch pasażerów z bagażami, np. studentów dojeżdżających z domu rodzinnego do ośrodka
akademickiego. Nowoczesne autobusy
regionalne zapewniają pasażerom zadowalający komfort jazdy (miękkie, wyściełane fotele, klimatyzacja, nagłośnienie),
nie ma jednak możliwości np. odchylania i rozsuwania foteli. Autobusy regionalne wyposażone są zwykle w silniki
o stosunkowo niewielkiej mocy (w porównaniu z autobusami turystycznymi,
a często i miejskimi) i mechaniczną skrzynię przekładniową o sześciu przełożeniach. Ich konstrukcja jest najprostsza
spośród wszystkich typów autobusów, są
też najbardziej odporne na trudne warunki eksploatacyjne, takie jak np. złej
jakości drogi. Co ciekawe, autobusy regionalne mają zazwyczaj „najsłabszy”
design. Często są „składanką stylistyczną”
skomponowaną z elementów wyposażenia swoich turystycznych i miejskich
braci i nie zawsze efekt końcowy jest
ładny. Z drugiej strony przekłada się to
na cenę – są to zwykle w ofertach producentów najtańsze modele.

Autobusy turystyczne
i międzymiastowe
Postępujący w ostatnich latach rozwój transportu lotniczego i popularyzacja
tanich linii lotniczych mocno zachwiały
rynkiem przewozów autokarowych. Jeszcze dwadzieścia lat temu w Europie więk-

© Solaris
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Autokary turystyczne i dalekobieżne autobusy liniowe powinny zapewniać najwyższy
komfort jazdy

szość ruchu turystycznego oraz przewozów międzynarodowych odbywała się
z wykorzystaniem autokarów. Autokary
turystyczne i międzymiastowe mają
tzw. wysoki pokład. Rozwiązanie to wynika z konieczności wygospodarowania
dużej przestrzeni na podpodłogowe luki
bagażowe. Dodatkowo zapewnia to pasażerom lepszą widoczność. Charakterystycznym elementem wyposażenia wnętrza kojarzonym z luksusowym autokarem
jest toaleta pokładowa. Jednak w dzi-

siejszych czasach, przy rozwiniętej sieci
miejsc obsługi podróżnych i wysokim
standardzie toalet na stacjach benzynowych wyposażenie autokaru turystycznego w toaletę wydaje się mieć mniejsze
znaczenie. Dlatego wielu producentów
zrezygnowało z toalety w wyposażeniu
standardowym na rzecz dodatkowych
miejsc pasażerskich lub zwiększonych
odstępów między fotelami. Standardowy
12-metrowy autokar zabiera na pokład
około 45 pasażerów, co pozwala na wy-
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gospodarowanie komfortowej ilości miejsca na nogi pasażerów. Wersje międzymiastowe mają zwykle większą pojemność
pasażerską od turystycznych (np. 53–
55 miejsc przy 12-metrowym nadwoziu),
zapewniając przewoźnikom wyższą rentowność kursów, a pasażerom traumę
podróży z podkurczonymi kolanami.
Wśród najważniejszych elementów
wyposażenia autokaru dalekobieżnego
znajdziemy klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, zestaw audio-video, lodówkę
i barek umożliwiający przygotowanie
gorących napojów. Fotele pasażerskie
wyposażone są w zagłówki (zwykle zintegrowane z oparciem) i podłokietniki.
Zapewniają możliwość pochylenia oparcia oraz rozsunięcia (poszerzenia odstępów między siedziskami). Niektórzy producenci stosują oznaczenia w formie
liczby gwiazdek określającej m.in. odległości między fotelami oraz standard
wyposażenia. Współcześnie autokary wyposaża się m.in. w bezprzewodową łączność internetową, ekrany LCD umieszczone w zagłówkach foteli, składane
stoliki, gniazda 230 V, możliwość podgrzewania foteli itp.
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Zakończyła się akcja szkoleniowa
dla młodych kierowców
Katarzyna Biskupska

23 września br. odbyło się ostatnie szkolenie w ramach akcji Profesjonalni Kierowcy.
Jak wyglądał cykl spotkań? Jakie przynosi efekty? Przyjrzyjmy się temu bliżej
w podsumowaniu.

© Profesjonalni Kierowcy

rzypomnijmy, że ta ogólnopolska
akcja społeczna ruszyła z inicjatywy firm Volvo Trucks, Renault
Trucks, Michelin i Wielton. W jej ramach bezpłatnie zostali przeszkoleni
młodzi kierowcy samochodów ciężarowych, mający już prawo jazdy kategorii
C+E, ale nie mający jeszcze praktyki
w pracy na rynku transportowym.
„Ciągnik siodłowy wraz z naczepą
kosztuje ponad 100 tys. euro, sam ładunek często jest wart kilka razy więcej.
Młody kierowca, który właśnie uzyskał
prawo jazdy C+E, często nie ma jeszcze
umiejętności i doświadczenia, aby potencjalny pracodawca pozwolił mu zasiąść
za kierownicą takiego samochodu” – uzasadnił kryteria wyboru grupy docelowej
akcji Marcin Majak, marketing manager Renault Trucks Polska, partnera akcji. Dlatego też celem spotkań było podniesienie kwalifikacji uczestników, by
nabrali doświadczenia niezbędnego do
znalezienia zatrudnienia w firmach transportowych i logistycznych.
W planach długofalowych ci wyszkoleni kierowcy będą wsparciem dla
polskiej branży transportowej, która jak
wiadomo zmaga się z problemem ogromnego deficytu odpowiednio wykwalifi-

Na placu manewrowym kierowcy ćwiczyli
m.in. cofanie z naczepą,
co w przyszłości usprawni
np. podjazd pod rampę
załadunkową

kowanej kadry zawodowej. A jak wynika z oficjalnych danych, 40% z 700 tys.
obecnie pracujących w zawodzie kierowców ma powyżej 65 lat. Oznacza to
potrzebę szybkich działań mających na
celu poprawę sytuacji. Z szacunków polskich przewoźników wynika, że rocznie
potrzebnych jest 30 tys. nowych, dobrze
przygotowanych do zawodu kierowców.
Akcja Profesjonalni Kierowcy ma też
wymiar społeczny – dzięki specjalnie
ułożonemu programowi szkolenia zawierają także elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego. „Bezpieczeń-
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stwo na drogach to jeden z priorytetów,
które przyświecają akcji Profesjonalni
Kierowcy. Wierzymy, że w efekcie wzrośnie bezpieczeństwo na drogach i zmniejszy się liczba zdarzeń z udziałem ciężarówek” – podkreśliła Agata Marcinkiewicz,
PR & communication manager Grupy
Wielton.

Pięciomiesięczny maraton
Podczas szkoleń trwających od maja
do września br. przeszkolono 100 kierowców. Kurs podzielony został na dwie
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Praktyczna część dotycząca mocowania
ładunku odbyła się już
na pierwszym szkoleniu,
gdy grupa uczestników
zgłosiła, że podczas
wcześniejszych szkoleń
mieli tylko zajęcia teoretyczne z tego tematu

części. Pierwsza to szkolenie teoretyczne
z jazdy ekonomicznej i bezpiecznej.
Uczestnicy zdobyli również wiedzę o zasadach pracy kierowców. Część druga to
szkolenie praktyczne z zasad udzielania
pierwszej pomocy oraz przede wszystkim z doskonalenia jazdy samochodem
ciężarowym z naczepą – uczestnicy poznali m.in. jak w realnym ruchu zachowuje się ciężarówka. „Pokazaliśmy im

m.in., jaką bezwładność ma 40-tonowy
zestaw, jaki dystans pokona pojazd od
wciśnięcia hamulca do całkowitego zatrzymania się. Uczyliśmy także, jak manewrować w ciasnych przestrzeniach” –
wymienił jedne z elementów części praktycznej Marcin Majak. Oprócz nauki indywidualnych manewrów zestawem na
placu kierowcy uczyli się, jak prawidłowo
odczepić i podczepić naczepę oraz odpo-
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wiednio zabezpieczyć ładunek przed
jazdą. W szkoleniach brali również udział
eksperci Michelin, którzy przekazali kierowcom m.in. informacje dotyczące wyboru i kontroli ciśnienia w oponach oraz
właściwych zachowań na trasie. Do szkoleń oddano samochody Volvo i Renault
Trucks z naczepami Wielton, wyposażone w opony Michelin.
Informacje o osobach, które ukończyły szkolenie i uzyskały prestiżowy
certyfikat Profesjonalnego Kierowcy, trafiły do bazy, do której mają dostęp największe firmy transportowe i logistyczne
w kraju. To wzmacnia pozycję uczestników szkoleń na rynku pracy i zwiększa
szansę na otrzymanie stabilnej i atrakcyjnej finansowo pracy w największych,
prestiżowych firmach o zasięgu międzynarodowym.

I co dalej?
Organizatorzy już otrzymują informacje zwrotne od uczestników, którzy
ukończyli szkolenie: „Certyfikat otrzymany na zakończenie szkolenia może
być dla mnie kartą przetargową w sta-
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Sławomir Chojnicki,

© K. Biskupska

instruktor doskonalenia techniki
jazdy Renault Trucks Polska

„Samochody Specjalne”: Szkoliłeś uczestników kursów
w ramach akcji Profesjonalni Kierowcy. Z czym kursanci
mieli największe problemy?
Sławomir Chojnicki: To są kierowcy, którzy nie jeździli
jeszcze zawodowo zestawem i ten brak praktyki – również wynikający z niedoskonałego programu kursów kwalifikacyjnych i kursów na prawo jazdy – był widoczny od
początku. Podczas jazd np. w większości trzymali się lewej strony drogi, bo obawiali się, że zahaczą o drzewa
i znaki lub że naczepa im się nie zmieści w jeździe po łuku,
po rondzie. W szkołach jazdy jeździli na pusto, bez towaru,
a tu dostali w pełni obciążone 38-tonowe zestawy, a wiadomo, że załadowany pojazd na drodze zachowa się inaczej niż pojazd jadący na pusto. Nie mieli także wcześniejszej praktyki, jak dobrze używać hamulca silnikowego,
jak zahamować z pełnym obciążeniem i jak się zachowa
wtedy zestaw. Większość kierowców nie wiedziała nawet, jak prawidłowo podczepić i odczepić naczepę, jak
zająć się siodłem – a są to podstawowe rzeczy z przygotowania pojazdu do jazdy.
A na placu manewrowym?
Manewrowania nikt ich nie nauczył. Niektórzy mieli
nawet problem z ustawieniem rąk na kierownicy, za dużo
nią kręcili, mieli problem z precyzją, manewry wykonywali za szybko. Większość pierwszy raz w życiu cofała
z naczepą. Problemy pojawiały się także z zabezpieczeniem ładunku, gdyż ok. 80% uczestników nie miało
styczności z klamrą mocującą do pasów, nie mieli pojęcia, jak zabezpieczyć ładunek, jak zabezpieczyć same pasy,
by nie pękły.
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Co w takim razie pozytywnie zaskoczyło?
Na pewno chęć do nauki, którą rzadko spotykam u kierowców z większym stażem. Młodzi reagują bardzo entuzjastycznie na każdy, nawet najprostszy, element szkolenia.
Ponadto są bardzo zaangażowani, nie wstydzą się pytać,
a podczas jazdy wykazują ogromną uwagę i koncentrację.
Mieli dosłownie oczy dookoła głowy. Nie nabyli jeszcze
złych nawyków, jakie mają kierowcy z długim stażem, nie
mieli tej rutyny w działaniu. Zachowywali się więc bardziej
bezpiecznie i ostrożnie na drodze. Fakt, nie mieli jeszcze
wyczucia zestawu, ale nie hamowali w ostatniej chwili, nie
pokonywali szybko zakrętów. Z takimi kierowcami bardzo
dobrze się pracuje, bo nikt ich na siłę do nas nie wysyłał,
nie byli z przymusu, tylko sami chcieli się doszkolić. Widać, że nie trafili do nas ludzie przypadkowi, tylko prawdziwi pasjonaci, którzy z tym zawodem wiążą przyszłość.
Zapewne zadawali też dużo pytań?
Tak, bardzo dużo, na temat poruszania się po drogach,
zasad jazdy defensywnej i ekonomicznej, czyli jak rozpędzać zestaw, jak korzystać z hamulca silnikowego itp.
U nas spotkali się też z inspektorami ruchu drogowego,
więc mogli zadawać pytania, by rozwiać swoje wątpliwości.
Jak oceniali Wasze szkolenia w odniesieniu do kursów
na prawo jazdy i kursów kwalifikacyjnych?
Kursy na prawo jazdy to jest przygotowanie jedynie do zdania egzaminu. Uczestnicy komentowali, że informacji,
które u nas otrzymali przez te 2 dni, mimo że w pigułce,
było 100 razy więcej niż na tradycyjnym kursie na prawo
jazdy. Jednogłośnie podsumowali, że przygotowanie do
tego zawodu przeprowadzane na kursach kwalifikacyjnych jest nieodpowiednie. Okazywało się np., że niektórzy nie mieli dobrego placu manewrowego, brakowało informacji związanych z dynamiką samochodu, jak pojazd się
zachowuje, w jakie systemy może być wyposażony, nie zetknęli się z praktyką mocowania ładunku i tak naprawdę
większość z nich pasa w ręku wcześniej nie trzymała.
Jakie są perspektywy tego programu?
Program przyniesie efekt, ale to wymaga czasu – oceniam na 5–8 lat, kiedy nasi kursanci zaczną pracować
w firmach transportowych i wymieni się kadra kierowców,
zmieni kultura na drodze itd. Zdajemy sobie sprawę, że
wyszkoleni przez nas kierowcy zapewne zderzą się z realiami, gdy przyjdą do nowej firmy. I dlatego bardzo ważne
jest to, by wyszkolony przez nas kierowca jeździł z drugim dobrym kierowcą w kabinie, by nie nabrał złych nawyków. To tak na początek.
Dziękuję za rozmowę.
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Kierowcy uczyli się też, jak prawidłowo
podczepić i odczepić naczepę

raniach o pracę. W Polsce łatwo jest zdobyć pracę
zawodowego kierowcy, jednak żeby dostać się do najlepszych firm, trzeba wyróżnić się w tłumie. Bez
doświadczenia i referencji nie jest to łatwe. Dla mnie
to była ważna sprawa, bo ja kocham jazdę samochodem. Pracę udało mi się znaleźć tuż po ukończeniu
kursu. Dziś przewożę bardzo różne ładunki, często
dostaję zadania, które podnoszą adrenalinę. Dla
przykładu: ostatnio w ramach akcji Anakonda transportowaliśmy na Węgry sprzęt wojskowy” – tak
efekty podsumował Maciej Nawrocki, jeden z kierowców biorących udział w szkoleniach.
Poza tym medialne nagłośnienie akcji w branży
poskutkowało reakcją samych firm transportowych –
najważniejszych beneficjentów akcji Profesjonalni
Kierowcy. Zainteresowani programem sami zgłaszają
chęć włączenia się w inicjatywę, co tylko potwierdza,
że faktycznie brakuje kierowców zawodowych, odpowiednio wyszkolonych i przygotowanych do zawodu. Akcję podsumował Michał Proc z Volvo Group
Trucks Poland, współorganizatora szkoleń Profesjonalni Kierowcy: „Ogromne zainteresowanie akcją
przerosło nasze oczekiwania. Co miesiąc otrzymywaliśmy po kilkadziesiąt zgłoszeń na szkolenia i tak
naprawdę było więcej chętnych, niż mieliśmy dostępnych miejsc, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu podnoszeniem kwalifikacji przez
kierowców zawodowych. Będziemy kontynuowali
akcję w przyszłym roku – nie znamy jeszcze skali,
ale na pewno chcemy zwiększyć liczbę uczestników
szkolenia”.
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Felgi Alcoa: ekologia
i innowacje
Felgi Alcoa są produkowane z kutego
aluminium, które jest materiałem bardzo
przyjaznym dla środowiska naturalnego
– aż 75% wyprodukowanego globalnie
aluminium pozostaje nadal w użyciu.

luminiowe felgi Alcoa mają certyfikat
Cradle to Cradle potwierdzający ich
przyjazność dla środowiska. I nie ma
nic dziwnego w tym, że felga, która jest obecnie
częścią samochodu ciężarowego, była wcześniej
na przykład elementem samolotu.
Felgi Alcoa z kutego aluminium są nawet o 47%
lżejsze od felg stalowych w tym samym rozmiarze. W przypadku typowego 2-osiowego autobusu miejskiego o długości 12 m obniżenie wagi
wynosi zatem ok. 93 kg. Zamiana felg stalowych
na aluminiowe w autobusie z 12 kołami obniży jego
wagę aż o 186 kg. Niska waga felg Alcoa kompensuje dodatkowy ciężar zamontowanych akumulatorów litowych w pojazdach elektrycznych
lub hybrydowych czy silników z rozbudowanymi
układami oczyszczania spalin zgodnymi z normą
Euro VI. Waga jednego takiego akumulatora to ok.
400–500 kg, natomiast silnik Euro VI może być
nawet o 125 kg cięższy od silnika Euro V.
Dobre przewodnictwo cieplne i mniejsze bicie
promieniowe felg Alcoa lepiej chroni opony. Podczas jazdy felgi Alcoa są o 22°C chłodniejsze od
felg stalowych, co dodatkowo przedłuża żywotność ogumienia, a zatem przynosi oszczędności
dla floty.

Dodatkowe zalety
Felgi Alcoa są wyjątkowo mocne i aż pięciokrotnie wytrzymalsze od felg stalowych. Wyniki testów wykazały, że felga stalowa ugina się o 5 cm

przy obciążeniu 13 600 kg, natomiast felga Alcoa
ugina się dopiero przy obciążeniu 71 200 kg. Z kolei w japońskim badaniu JWL (symulacja najechania ciężarówki jadącej z prędkością 50 km/h
na wysoki krawężnik, samo badanie polega na
opuszczeniu na ogumione koło przedmiotu o masie 910 kg) felgi stalowe ulegają znacznej deformacji połączonej z ujściem powietrza z uszkodzonej opony, podczas gdy felgi Alcoa wychodzą
z tej próby bez szwanku. Przekładając wyniki badań na sytuację rzeczywistą, kute aluminiowe
felgi przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa autobusu najeżdżającego na krawężnik.
Należy też wspomnieć, że aluminiowe felgi Alcoa
obniżają zużycie paliwa. Wyniki pomiarów zużycia
paliwa flot autobusów poruszających się po europejskich miastach są bardzo obiecujące. Oszczędność paliwa dzięki wykorzystaniu felg aluminiowych sięga 1–2%. To duże oszczędności
w skali roku dla przewoźników dysponujących
flotą jednego czy dwóch tysięcy pojazdów.
Jeśli chodzi o ekologiczny wizerunek firmy, to należy go rozpatrywać w szerszym kontekście. Estetyczny autobus przyciągnie więcej pasażerów.
Więcej pasażerów to mniej samochodów na ulicach, czyli mniej korków i mniejsza emisja CO2.
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W swojej ofercie Alcoa ma felgi idealnie dopasowane do codziennych potrzeb transportu publicznego. Dura-Bright EVO to wyjątkowo łatwe
w utrzymaniu felgi o niezrównanym połysku. Do
utrzymania czystości wystarczy mycie felgi 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 tradycyjnych powłok.
Warto więc rozważyć wyposażenie autobusów
w mocne, ekologiczne aluminiowe felgi Alcoa.
Wyniki testów mówią same za siebie.

Zachęcamy do kontaktu
Felgi Alcoa można zamówić, kontaktując się z dystrybutorem produktów firmy Alcoa na Polskę, to
jest z firmą Krysgum (+ 48 512 72 56 86, k.piotrowska@krysgum.com.pl, www.felgikrysgum.pl)
lub spółką RI-FA Handel Częściami Samochodowymi
(+48 602 196 125, rifa.kaluza@rinnen.pl).
Zdjęcie: © Alcoa
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IAA 2016: mobilność elektryczna,
cyfryzacja i logistyka miejska

Dariusz Piernikarski

Internationale Automobil-Ausstellung Nutzfahrzeuge, czyli Międzynarodowe Targi
Pojazdów Użytkowych IAA odbywają się cyklicznie co dwa lata na terenach
targowych w Hanowerze. Tegoroczna, 66. już, edycja trwała od 22 do 29 września.
Oto garść refleksji na temat tej wspaniałej imprezy.

ie ulega najmniejszej wątpliwości,
iż hasło tegorocznych targów IAA:
„Napędzani ideami” nie było jedynie sloganem. Największe na świecie
targi transportu, logistyki i mobilności
pokazały, że branża wciela nowoczesne
idee przyszłej mobilności w życie. Targi
IAA 2016 pokazały skalę i dynamikę
zachodzących przemian oraz silne ukierunkowanie całej branży okołotransportowej na przyszłość. W Hanowerze przyszłość nabierała realnych, widocznych
kształtów. Cały przemysł pojazdów użytkowych pokazał gościom odwiedzającym
hale wystawiennicze swoje silne dążenie

do zmian, kreatywność i pionierski duch
innowacji. Potwierdzają to również dane
statystyczne: 332 premiery światowe oraz
ponad 100 premier europejskich. Wyraźnie widoczna była również postępująca
internacjonalizacja targów IAA.

e-mobilność, cyfryzacja
i logistyka miejska
Trzy główne tematy zdominowały
tegoroczne Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych. Były to: mobilność
elektryczna, cyfryzacja oraz logistyka
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miejska. W obszarze mobilności elektrycznej niemal wszyscy producenci autobusów miejskich i samochodów dostawczych pokazali modele z napędem
całkowicie elektrycznym lub hybrydowym
– w większości były to wersje, które już
możemy spotkać na drogach lub pojawią
się na nich w najbliższej przyszłości.
Oznacza to, że w miastach w coraz większym zakresie eksploatowane będą środki
transportu o zerowej emisji i minimalnym
poziomie hałasu. W perspektywie średniookresowej napędy elektryczne będą
stosowane również w towarowej dystrybucji lokalnej i nawet w transporcie

.eu
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ciężkim. Niewątpliwie wniesie to nową
jakość w codzienne życie aglomeracji
miejskich.
Cyfryzacja czy też digitalizacja transportu pasażerskiego i towarowego to
najsilniejsza i najbardziej kompleksowa
siła napędowa innowacji. Łączność i automatyzacja pojazdów użytkowych zdecydowanie już wykracza poza systemy
wspomagania, z jakimi mieliśmy dotychczas do czynienia. Ciężarówki elektronicznie mogą tworzyć konwoje połączone na drogach ekspresowych, co
pozwala na znaczne zredukowanie zużycia paliwa i emisji CO2. Jednocześnie
platooning zwiększa poziom bezpieczeństwa, ponieważ zminimalizowany
zostaje czas reakcji na pojawiające się
w ruchu zagrożenia. Dla kierowców pracujących w transporcie dalekobieżnym
wzajemna łączność pojazdów oznacza
również większy komfort pracy i mniejszy stres związany z jazdą.
W logistyce miejskiej cyfryzacja pozwala na milowy skok: większe bezpieczeństwo, większa efektywność i wyższa
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Przyszła mobilność
elektryczna według
Daimlera – elektryczna
ciężarówka dystrybucyjna Mercedes-Benz
oraz Fuso eCanter

jakość życia. Wszystkowidzące kamery
i czujniki umieszcza się na pojazdach
w ten sposób, iż w praktyce całkowicie
zostają wyeliminowane martwe strefy,
a związane z ich istnieniem niebezpieczeństwa odchodzą do przeszłości.
Towary dostarczane będą na życzenie,
czyli wtedy, gdy jest na nie zapotrzebowanie, bezpośrednio do indywidualnych odbiorców i w określonym przez
nich czasie. W przypadku dużych miast
i miasteczek jest to jeszcze wciąż wizja
przyszłości, jednak na obszarach podmiejskich lub wiejskich taki model logistyczny jest już całkowicie możliwy do
zrealizowania.
Wspomniane trzy główne trendy największy wpływ mieć będą na logistyczny
łańcuch dostaw i transport w obszarach
miejskich. Mobilność miejska stanie się
bardziej wydajna i bezpieczna, wpłynie
również na podniesienie komfortu życia
mieszkańców miast.

Elektryczne Daily – propozycja elektrycznej
mobilności miejskiej według Iveco

Przyszłość w teorii i praktyce
Zaprezentowane tu tendencje w pełnym rozwinięciu można było poznać
zarówno w teorii podczas licznych konferencji i seminariów towarzyszących targom IAA, jak i w praktyce w specjalnie
organizowanych wycieczkach tematycznych po terenach targowych i podczas
jazd testowych samochodami elektrycznymi na specjalnym parkurze przygotowanym na terenach otwartych. Wszyscy
zainteresowani mogli „zanurzyć się”
w nowym świecie mobilności i logistyki
i poczuć przyszłość niejako na własnej
skórze. Możliwość bezpośredniego zapoznania się w praktyce z najnowszymi
osiągnięciami branży tworzy istotną
część niepowtarzalnej atmosfery targów
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Solaris Urbino
Electric – Międzynarodowy Autobus Roku 2017

MAN TGX EfficientLine 3 – jeszcze
doskonalszy i lepiej
skonfigurowany
i wyposażony pod
kątem maksymalnej
efektywności; w testach TÜV SÜD okazał
się oszczędniejszy
o 6,35% w porównaniu z TGX
EfficientLine 2

© D. Piernikarski

IAA i w pewnym sensie ewoluuje do
rangi odrębnego, wewnątrztargowego
wydarzenia.
Targi IAA to jedyna taka impreza
wystawiennicza, podczas której można
zobaczyć, jak powstaje cały łańcuch tworzenia wartości dodanej w branży pojazdów użytkowych. Wyróżnia to zdecydowanie te targi od innych motoryzacyjnych
wystaw tego typu. Licznie prezentują się
dostawcy: spośród 2013 zgłoszonych na
IAA wystawców niemal połowę stanowili właśnie szeroko rozumiani dostawcy
komponentów i usług. Ich udział był
jeszcze większy w grupie premier: 72%
(239) z pokazanych na targach 332 premier światowych (a 71% premier europejskich) to osiągnięcia firm, które zaliczymy do grupy dostawców. Wśród
nich dominowali oczywiście producenci
działający w obszarze mobilności elektrycznej i cyfryzacji.
Bardzo widoczni byli również producenci naczep i nadwozi – w tej grupie
również nie brakowało innowacyjnych
rozwiązań. Zauważalna była też coraz
większa rola „naczepowców” w tworzeniu wartości na rynku transportowym:
od napędów alternatywnych po nowe
rodzaje usług oferowanych klientom.
Wyraźnie widocznym trendem było również zacieranie granic między producentami finalnymi a dostawcami komponentów – zjawisko to zawdzięczamy
postępującej digitalizacji i nowym modelom biznesowym także w tym segmencie rynku.

Iveco Z Truck – koncepcyjny ciągnik dalekobieżny zasilany
biometanem, o zerowym wpływie na środowisko, maksymalnym bezpieczeństwie i komforcie pracy kierowcy
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VisionX to koncepcyjny samochód
ciężarowy firmy Bosch
opracowany pod kątem
łączności z siecią i automatyzacji jazdy
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Mimo że premiera
nowego Craftera odbyła
się przed miesiącem,
to Volkswagen Pojazdy
Użytkowe myśli już o elektrycznej wersji tego
dostawczaka

Bardzo silną reprezentację na tegorocznym IAA miały autobusy. I nie przypadkiem czterech z pięciu kandydatów
do tytułu Międzynarodowego Autobusu
Roku to autobusy miejskie z napędem
elektrycznym. Świadczy to dobitnie
o przemianach, jakie zachodzą na rynku

transportowym – autobusy elektryczne
konsekwentnie wkraczają na ulice miast,
mimo że dotychczasowe konstrukcje
(hybrydowe, gazowe) i tak można by
ulokować w czołówce, biorąc pod uwagę
niski poziom emisji CO2.

reklama

Międzynarodowy rynek
transportowy
Targi IAA wraz z każdą edycją stają
się coraz bardziej międzynarodowe.
W edycji 2016 r. wystawcy spoza Niemiec stanowili 61% (dwa lata wcześniej
było to 59%) i pochodzili z 52 różnych
państw (45 w 2014 r.). Do najliczniej reprezentowanych krajów należały oczywiście Chiny (229 wystawców), Włochy
(145), Holandia (121), Turcja (92) i Francja (85). Polskę reprezentowały 32 firmy.
Ponad jedna trzecia wszystkich wystawców pochodziła z Europy (nie wliczając
Niemiec), co potwierdza wiodącą rolę Starego Kontynentu, jednak warto zwrócić
uwagę, że firmy z Azji stanowiły aż 20%.
Tegoroczne Targi Pojazdów Użytkowych IAA cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających gości – organizatorzy mówią o sukcesie zarówno pod
względem ilościowym, jak i jakościowym.
Bezpośrednie porównanie z IAA 2014
nie jest możliwe, ponieważ w tym roku
impreza trwała dzień krócej, ale odnotowano w sumie 245 000 gości – więcej
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Wielton pokazał na targach swoje wywrotki i zestaw
przestrzenny, ale najważniejszą premierą była zmodernizowana wersja naczepy kurtynowej

Targowa propozycja firm SSAB i Wielton, czyli stalowa naczepa wywrotka
Wielton Strong Master, której mulda wykonana została z wysokogatunkowej
wytrzymałej i odpornej na uszkodzenia stali HB450

Biznes jak zwykle?
© D. Piernikarski

Nowa Scania S oraz Scania R
świętowały na IAA pierwszą
prezentację dla tak szerokiej
publiczności
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niż podczas poprzedniej edycji. Sami
wystawcy z uznaniem wyrażali się o jakości odwiedzających i cenili sobie liczne
i bardzo intensywne dyskusje z klientami.
Targi IAA stały się w jeszcze większym
zakresie imprezą branżową skierowaną
do profesjonalistów, w tym szczególnie
osób podejmujących decyzje w firmach
transportowych. Udział gości z branży
wzrósł aż do 86% (84% w 2014 r.).
Wszyscy menedżerowie obecni na targach doskonale zdają sobie sprawę ze
znaczenia imprezy dla ich biznesu – takie oceny wynikają z ankiet przeprowadzanych pośród zwiedzających.

To co dotyczy wystawców, jest również prawdą w przypadku odwiedzających targi IAA gości – grupa ta także
staje się coraz bardziej międzynarodowa.
Według organizatorów ok. 33% z nich pochodziło spoza Niemiec (29% w 2014 r.),
najwięcej gości zagranicznych pochodziło z Chin, Holandii i Polski.

KH-kipper na swoim
stoisku prezentował dwie
wywrotki budowlane – do budowy których wykorzystano wysokowytrzymałościową stal SSAB,
dodatkowo na stoisku firmy Hyva
Niemcy pokazana została
zabudowa trójstronna
na podwoziu 4x2

Z biznesowego punktu widzenia jest
jeszcze więcej dobrych wieści: specjaliści
odwiedzający targi zgodnie uważają, że
impreza ta mieć będzie wpływ na ich decyzje inwestycyjne w ciągu najbliższych
6–12 miesięcy (60%). Ponad połowa
gości związanych z branżą transportową
wykorzystuje swoją obecność na targach
do planowania przyszłych inwestycji,
wśród ankietowanych spoza Niemiec
taką postawę deklarowało aż 68% respondentów. Niektórzy decydowali się na
zakupy także podczas samych targów,
podpisując stosowne kontrakty z przedstawicielami producentów. Na niektórych stoiskach można było usłyszeć charakterystyczny dźwięk dzwonka, który
rozlegał się zawsze, gdy dochodziło do
zawarcia umowy handlowej – w niektórych przypadkach dźwięk ten rozlegał się
nawet kilka razy dziennie.

Profesjonaliści dla profesjonalistów
IAA w Hanowerze to nie tylko targi
– to także duży, profesjonalny kongres,
podczas którego odbyło się 27 specjalistycznych konferencji, w których udział
wzięło w sumie ok. 4400 osób. Warto
tu wymienić takie wydarzenia jak np.
kongres CarIT pt. „Cyfrowa rewolucja
w przemyśle samochodowym”, konferencje dotyczące transportu ładunków
niebezpiecznych i technik mocowania

Zabudowa do przewozu
żywych zwierząt
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Premiera światowa na stoisku
MAN Truck & Bus: nowy
model w ofercie tego
producenta – dostawczy TGE o dmc.
do 5,5 t

Firma ACORD z Bydgoszczy wprowadziła do
swojej oferty specjalistyczne zabudowy do
transportu zwierząt. Flagowym pojazdem tego
typu jest naczepa skonstruowana ze ścian
izolowanych typu „sandwich”, usztywnionych
aluminiowym szkieletem.
Naczepa jest wyposażona w pokłady, na których
odbywa się transport zwierząt. W zależności od
ich wielkości pokładów może być od jednego do
czterech. Zwierzęta są przeładowywane
z rampy na pokłady za pomocą
hydraulicznej windy kolumnowej zamontowanej z tyłu
naczepy. Dach nad pokładami podnosi się hydraulicznie, a same pokłady
przesuwane są za pomocą lin. Wszystkim steruje
się pilotem.
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news

Wśród najważniejszych producentów żurawi okazale wyglądała ekspozycja
włoskiego Fassi, wśród nowości wyróżniał się żuraw Fassi F545RA XE –
lekki, kompaktowy, o osiągach 51 t/m

ładunków oraz sympozja dotyczące logistyki w nowej erze mobilności, w tym
seminarium poświęcone wykorzystaniu
dronów w dystrybucji towarów. Ważnym
wydarzeniem była konferencja „Lab 16
– Startups meet Industry” mająca na
celu powiązanie przedstawicieli przemysłu z innowacyjnymi firmami działającymi w obszarze nowych technologii.
Targi IAA cieszyły się również dużym
zainteresowaniem ze strony polityków
i unijnych decydentów – gośćmi byli
m.in.: Günther Oettinger – komisarz UE
ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa,
niemiecki federalny minister transportu
Alexander Dobrindt oraz członkowie Parlamentu Europejskiego i niemieckiego
Bundestagu. Na targach akredytowało
się ponad 2100 dziennikarzy z 58 krajów, jest to o 10% więcej niż w 2014 r.

(1944), a wystawcy i organizatorzy targów przygotowali dla przedstawicieli mediów ponad 100 konferencji prasowych.
Następne, 67 targi IAA są już zaplanowane – odbędą się od 27 września do
4 października 2018 r., niektórzy wystawcy już rozpoczęli rezerwację miejsc.
Wszystko wskazuje dobitnie na to, iż
Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych IAA w Hanowerze są wydarzeniem absolutnie profesjonalnym, docierającym do właściwych grup docelowych
i wykorzystywanym przez specjalistów
z branży do udanych negocjacji handlowych i zawierania umów. Obie strony są
usatysfakcjonowane – wystawcy i odwiedzający ich klienci. Ci ostatni z uznaniem wypowiadali się o profesjonalnym
przygotowaniu osób obecnych na poszczególnych ekspozycjach.

Całe nadwozie posadowione jest
na belkach tensometrycznych, które za pośrednictwem terminala wagowego pozwalają na
sprawne zważenie przewożonych zwierząt.
W przypadku awarii generatora wentylatory mogą
być zasilane przez co najmniej 4 godziny z awaryjnego zasilania elektrycznego.
Bardzo istotne dla konstrukcji są rozwiązania ułatwiające utrzymanie czystości wewnątrz naczepy.
Wysokociśnieniowy układ mycia jest odporny na
zamarzanie i wyposażony w lancę do mycia oraz
lancę do pianowania. Opcjonalnie można zamówić system automatycznego wspomagania mycia pokładów i całkowicie automatyczny system
dezynfekcji.
Naczepa spełnia wszystkie europejskie kryteria
dotyczące dobrostanu transportowanego bydła
i trzody. Zwierzęta mają m.in. dwukrotnie filtrowane powietrze, ogrzewanie i poidełka zasilane
z kilkusetlitrowego zbiornika.
[KW]
Zdjęcie: © ACORD
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Trailer Innovation 2017
Nagrody Trailer Innovation 2017 w siedmiu kategoriach tematycznych zostały
wręczone podczas uroczystej ceremonii, jaka miała miejsce 23 września na trwających w tym czasie targach pojazdów użytkowych IAA 2016 w Hanowerze.

rzyznawana od roku 2002 co dwa
lata nagroda Trailer Innovation
promuje wyróżniające się pomysły
i rozwiązania produktowe producentów
naczep, przyczep i nadwozi. W skład
międzynarodowego jury wchodzi 14
dziennikarzy z wiodących czasopism
branżowych z całej Europy. „Samochody
Specjalne” są w tym gronie.
„Systemy i rozwiązania praktyczne
stosowane w naczepach stają się coraz
bardziej inteligentne. Był to wyraźnie
zauważalny trend w konkursie Trailer Innovation 2017” – tak oto Jörg Montag,

przewodniczący jury, podsumował tegoroczną edycję konkursu. W tym roku
do konkursu zgłoszono aż 72 innowacje.
Zwycięskie rozwiązania w siedmiu konkursowych kategoriach: nadwozie, podwozie, koncepcja, komponenty, bezpieczeństwo, pojazd inteligentny (Smart
Trailer), ekologia (Green Trailer) zostały
uhonorowane podczas uroczystej ceremonii 23 września na Międzynarodowych
Targach Pojazdów Użytkowych IAA 2016
w Hanowerze. Każda ze zwycięskich innowacji została przedstawiona licznie
zgromadzonej publiczności w krótkiej pre-
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zentacji wideo, przedstawiciele zwycięzców odebrali specjalne statuetki w postaci
naczepy wykonanej ze szczotkowanego
aluminium, nagrody wręczał Kay Lindemann – dyrektor zarządzający VDA,
Niemieckiego Związku Przemysłu Samochodowego (konkurs Trailer Innovation
jest objęty ścisłym patronatem VDA).

Zwycięskie innowacje w skrócie
Zmiana zwyczajów konsumenckich,
polegająca na coraz częstszych zakupach internetowych, doprowadziła do

Kategoria: nadwozie
Kiesling: HD-Flitzer
HD Flitzer (HD – Home Delivery, dostawy domowe) to specjalnie wyposażone nadwozie chłodnicze budowane przez niemiecką firmę Kiesling
i montowane na podwoziu samochodu dostawczego. Rozwiązanie to polega na utworzeniu z powszechnie stosowanych skrzynek transportowych (600 × 400 mm) i innych niewielkich
pojemników systemu ruchomych regałów (kontenerki na kółkach). Do wymiarów tak powstałych
jednostek ładunkowych dopasowana została wewnętrzna wysokość i szerokość zabudowy chłodniczej. Ładunek (żywność) jest wcześniej segregowany i układany w skrzynkach, w zależności
od wymaganych warunków przewozu (towary
mrożone i chłodzone).
Chłodnie można wewnątrz podzielić na strefy
o różnej temperaturze – wykorzystywana jest
w tym celu, opracowana również przez Kiesling,
ruchoma i zamocowana wahliwie ścianka działowa Cool-Swing-Trennwand. Przed rozpoczęciem transportu kontenerki ładowane są pojedynczo do wnętrza ładowni. W zależności od
potrzeb poszczególne wózki można ze sobą łączyć
(magnesy), tworząc większe jednostki ładunkowe. Do rozładunku wykorzystywane są segmentowe drzwi na całej bocznej ścianie chłodni.

Kierowca wyjmuje całe pojemniki lub tylko umieszczone w nich ładunki, mając niezależny dostęp
do różnych części ładowni o temperaturze zależnej
od rodzaju składowanych tam towarów. Nie musi
przy tym wchodzić do środka ani przestawiać
ruchomych regałów. Aby uzyskać łatwy dostęp
do towarów umieszczonych na najwyższych poziomach, można wykorzystać jako stopień odkładaną osłonę przeciwwjazdową.
System HD Flitzer firmy Kiesling łączy zatem przemyślany sposób konfekcjonowania ładunków z odpowiednio dostosowaną techniką za- i rozładunku.
W efekcie skraca się czas wymagany na uzyskanie dostępu do określonej przesyłki oraz czynności niezbędne do jej dostarczenia do odbiorcy.
Kategoria: podwozie
SAF-Holland: IntraTrak
W transporcie materiałów budowlanych w terenie nieutwardzonym istotna jest konfiguracja
układu jezdnego w ciągniku siodłowym ciągnącym
naczepę wywrotkę. Użytkownik ma do wyboru
różne wersje ciągników w konfiguracjach 4×2,
4×4 lub 4×2 z dołączanym hydraulicznym napędem osi przedniej, są także cięższe: 6×4 lub 6×6.
Rozwiązanie zaproponowane przez SAF-Holland
polega na poprawie właściwości trakcyjnych
zestawu dzięki zastosowaniu hydraulicznego napędu kół 3 osi naczepy. Źródłem napędu jest powszechnie dostępny i często stosowany w technice budowlanej, montowany w piaście koła silnik
hydrauliczny produkowany przez Poclain. Gdy napęd nie jest potrzebny, oś obraca się swobodnie,
wyłączenie pracującego silnika następuje po

osiągnięciu prędkości wyższej niż 10 km/h, co
w zupełności wystarcza do pokonania trudności
związanych z pogorszeniem warunków przenoszenia napędu, np. na śliskiej nawierzchni podczas jazdy pod górę, w śniegu, błocie, głębokim
piachu itp.
Konstruktorzy SAF-Holland dopasowali system
do typowej 9-tonowej osi naczepowej należącej
do rodziny Intradisc-Integral. Zasilająca silnik instalacja hydrauliczna łączona jest z montowaną
w ciągniku instalacją zasilającą siłownik wywrotu
w sposób nie kolidujący z prawidłowym jego
funkcjonowaniem.
Oprócz wywrotek naczepy z osią napędzaną
mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie
pracują ciągniki z zamontowaną pompą hydrauliczną, np. w zestawach z żurawiem do załadunku
i transportu drewna lub zestawach ciągnących
naczepy z ruchomą podłogą.
Kategoria: koncepcja
Innovatrain: Container Mover
Przeładunek nadwozi wymiennych i kontenerów
ISO odbywa się zasadniczo za pomocą suwnic lub
dużych wózków kontenerowych (tzw. reachstacker, kalmar) – drogich zarówno w zakupie,
jak i eksploatacji. Z tego powodu podwyższony
zostaje minimalny poziom rentowności transportu intermodalnego – minimalną odległością,
przy której przewóz drogowo-kolejowy staje się
opłacalny, jest 500-kilometrowy udział transportu
kolejowego. Nowoczesnym rozwiązaniem są systemy przeładunku poziomego, aby je stosować
konieczne jednak staje się wyposażenie zabudów
wymiennych w tzw. kanały przesuwne. W przypadku kontenerów ISO konieczne jest stosowanie dodatkowych adapterów. W obu przypadkach
znacznie zwiększa to koszty przeładunku.
Rozwiązanie Container Mover, zaproponowane
przez firmę Innovatrain, jest proste i skuteczne.
Wykorzystana zostaje ruchoma rama pomocnicza umieszczona na podwoziu samochodowym
stosowanym podczas przeładunku, która jedynie
nieznacznie obniża wysokość załadunku. Rama ta
jest już wyposażona w kanały przesuwne. Dzięki
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temu możliwy jest przeładunek wszystkich typowych nadwozi wymiennych zgodnych z EN-285WAB oraz kontenerów ISO zgodnych z ISO-668,
o ile tylko mieszczą się one w skrajni toru.
Z obliczeń przeprowadzonych przez Innovatrain
wynika, że koszt przeładunku jednej jednostki
ładunkowej z użyciem ramy pomocniczej to ok.
7,80 euro – dla porównania: użycie suwnicy to
koszt ok. 30 euro na zabudowę/kontener. Granica
opłacalności stosowania transportu intermodalnego przesuwa się tym samym do granicy jedynie 60 km.
Kategoria: komponenty
BPW: Air-Save
W systemach kontroli ciśnienia w ogumieniu stosowane są zarówno rozwiązania monitorujące
poziom ciśnienia i informujące kierowcę o zaistniałych odchyleniach, jak i systemy, które oprócz
pomiaru są w stanie dopompować koło, gdy zachodzi taka potrzeba. Te ostatnie wyposażone są
w reduktor oraz przewody, które prowadzone są
wewnątrz belki osi i piasty kół, a następnie, za
pośrednictwem elementów obrotowych, łączone

z wentylem na obręczy koła. Rozwiązanie tego
typu ma dwie istotne wady – nakład pracy związany
z montażem instalacji oraz obecność podlegającego
intensywnemu zużyciu elementu obrotowego.
Najlepsze rozwiązania dostępne na rynku mają
trwałość nieprzekraczającą 450 tys. km.
Rozwiązanie zaproponowane przez BPW polega
na tym, iż pomiar ciśnienia oraz jego uzupełnianie
następują na zewnątrz felgi każdego z kół w sposób autonomiczny. Aby było to możliwe, w obudowie urządzenia zintegrowano kompresor rotacyjny i niewielki generator prądu. Generator zasila
czujnik ciśnienia oraz magnetyczne sprzęgło
sprężarki, która jest uruchamiana tylko wtedy, gdy
zachodzi taka potrzeba.
Opisany system został nazwany Air-Save i oferowany jest zarówno w wersji montowanej fabrycznie, jak też jako zestaw do montażu w już eksploatowanych naczepach (retrofit). Air-Save może
współpracować ze wskaźnikami i systemami telematycznymi innych firm.
Kategoria: bezpieczeństwo
Kässbohrer: Safety Bitumen Tanker
Jedną z bardziej liczących się w Europie firm zajmujących się transportem ładunków niebezpiecznych jest Hoyer Bitumen-Logistik. Z zebranych tam doświadczeń wynika, że kierowca
podczas rozładunku cysterny przewożącej masę
bitumiczną musi obsługiwać w ściśle określonej
kolejności różnego rodzaju klapy, pokrywy i zawory.
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Popełnienie błędu może oznaczać ryzyko niekontrolowanego wycieku gorącej masy (temperatura
ok. 200°C) i zagrożenie bezpieczeństwa osób
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie
pojazdu.
Firmy Hoyer Bitumen-Logistik oraz Kässbohrer –
producent cystern do przewozu mas bitumicznych
– wspólnie opracowały system bezpiecznego
rozładunku. Istota rozwiązania polega na zapewnieniu określonej kolejności działań, począwszy
od opuszczenia misy odciekowej pod króciec
rozładunkowy, elektropneumatyczne uruchomienie w określonej kolejności zaworów systemu rozładunku, a skończywszy na zamknięciu wszystkich
zaworów, klap i zakończeniu rozładunku.
Całość czynności obsługowych kierowca może
wykonać, korzystając z panelu zdalnej obsługi. Aby
nie dopuścić do użycia panelu przez osoby niepowołane, uruchomienie go następuje po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego. Na panelu
umieszczono również przycisk awaryjnego przerwania rozładunku, co może być konieczne np. przy
pęknięciu przewodu w linii rozładowczej. Wyłączenie panelu powoduje automatyczne zamknięcie
wszystkich zaworów, a dopiero po podniesieniu
misy odciekowej zostają odblokowane hamulce
naczepy. Zasięg panelu zdalnego sterowania to
co najmniej 6 m, a więc kierowca może zawsze
znajdować się w bezpiecznej odległości.
System bezpieczeństwa ze zdalną obsługą, opracowany przez Kässbohrer, może być zastosowany również w innych cysternach jedno- i wielokomorowych, a także w silosach. Niezależnie
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od tego, czy przewożone w nich będą materiały
niebezpieczne, obsługa tych pojazdów staje się
bezpieczniejsza, prostsza i skrócony zostaje czas
rozładunku.
Kategoria: pojazd inteligentny
Krone: Telematics Loading Recognition
Aby ocenić ilość miejsca niezbędnego do umieszczenia w naczepie określonych partii ładunku,
firma Fahrzeugwerk Krone proponuje wykorzystanie systemu kamer. System ten bazuje na czujnikach obrazu typu PMD (Photonic Mixing Device),
stosowanych komercyjnie w różnych dziedzinach
(także przez Krone w zastosowaniach rolniczych).
Rozwiązanie to, w postaci trójwymiarowego
obrazu przestrzennego, pozwala na ocenę stopnia wypełnienia przestrzeni ładunkowej, np. pojemnikami z towarem. Zaletą systemu jest to, że
działając w połączeniu z układem EBS naczepy
(określającym naciski na osie), można stwierdzić, czy możliwe jest jeszcze załadowanie dodatkowego ładunku. Spedytor, analizując obraz,
może określić, które miejsca są jeszcze wolne
(na ekranie pojawiają się różnokolorowe oznaczenia przestrzeni wolnej i zajętej).
Kategoria: ekologia
Carrier Transicold:
agregat z czynnikiem CO2
Agregaty chłodnicze, w których czynnikiem roboczym był dwutlenek węgla, wykorzystywane
były dotychczas w układach stacjonarnych. Było
to spowodowane tym, że w porównaniu z uszkadzającymi powłokę ozonową czynnikami chłodniczymi neutralny środowiskowo CO2, jako czynnik
chłodniczy, musi pracować z ponadczterokrotnie
wyższymi ciśnieniami roboczymi. Ponieważ agregaty mobilne muszą spełniać bardzo wysokie wymagania w zakresie szczelności, zastosowanie
w nich CO2 oznaczało dotychczas znacznie wyższe
nakłady techniczne i koszty przygotowania.

Firma Carrier – wiodący producent mobilnych
urządzeń chłodniczych – podjęła wyzwanie
i przygotowała prototypowy naczepowy agregat chłodniczy, w którym, krążąc w obiegu
zamkniętym, czynnikiem roboczym jest dwutlenek węgla. Agregat ten poddano testom
w rzeczywistych warunkach eksploatacji, instalując go w naczepach eksploatowanych
przez brytyjską firmę Sainsbury.
CO2 jako czynnik chłodniczy może być wykorzystany nie tylko w chłodnictwie, ale również w układach klimatyzacji samochodów
osobowych i ciężarowych. Współczynnik
GWP określający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego dla tego gazu wynosi tylko 1,
podczas gdy powszechnie wykorzystywany
R-404A ma GWP równe 3922, a wprowadzany obecnie jako środek zastępczy czynnik R-452 ma GWP na poziomie 2140.

innowacji w konstruowaniu naczep i zabudów. Chcąc usprawnić proces detalicznej dystrybucji żywności w obszarach miejskich, realizowanej najczęściej
samochodami dostawczymi, firma Kiesling opracowała HD Flitzer – jest to
specjalnie wyposażone nadwozie chłodnicze. Istotą jest możliwość sekwencyjnego za- i rozładunku chłodni bez konieczności wchodzenia do jej wnętrza.
Rozwiązanie to zwyciężyło w kategorii
nadwozie.
Innowacyjnym pomysłem, który postanowiła wdrożyć firma SAF-Holland,
jest IntraTrak – napędzana oś w naczepach samowyładowczych (wywrotkach).
Rozwiązanie to zwyciężyło w kategorii
podwozie. Włączenie dodatkowego napędu hydraulicznego osi w naczepie następuje wtedy, gdy oś napędowa ciągnika
traci przyczepność. Zbędne staje się stosowanie ciężkich ciągników z napędem
na 4 koła.
Konkurs Trailer Innovation nie pomija również producentów działających
w sektorze przewozów multimodalnych.
W kombinowanym transporcie drogowo-kolejowym granicą opłacalności jest
obecnie dystans wynoszący co najmniej
400 km. Zastosowanie systemu ładowania kontenerów i nadwozi wymiennych Container Mover, zgłoszonego do
konkursu przez szwajcarskiego producenta Innovatrain, zmniejsza ten dystans
do zaledwie 60 km. Rozwiązanie to zostało nagrodzone w kategorii koncepcja. System ten jest już skutecznie wykorzystywany w łańcuchu zaopatrzenia
sieci supermarketów CoOp w szwajcarskich miastach.
Typowy problem zbyt niskiego ciśnienia powietrza w kołach naczep może
być rozwiązany dzięki zastosowaniu systemu Air-Save, przygotowanego przez
BPW – zwycięzcę w kategorii komponenty. System na bieżąco monitoruje
ciśnienie w każdym z kół i uzupełnia je
automatycznie, gdy zachodzi potrzeba.
Bezpieczeństwo podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi można zwiększyć, wykorzystując ciekawe rozwiązanie
zaproponowane przez Kässbohrer. Aby
usprawnić rozładunek cystern przewożących gorącą masę bitumiczną (200°C),
opracowano Safety Bitumen Tanker.
Konstrukcja ta powstała we współpracy
z firmą Hoyer – specjalistą w transporcie tego typu ładunków. Cysterna ta –
zwycięzca w kategorii bezpieczeństwo –
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© Trailer Innovation

Wspólne
zdjęcie laureatów konkursu Trailer Innovation
2017 podczas gali rozdania nagród na IAA
w Hanowerze

Szczegółowa klasyfikacja zwycięzców w konkursie Trailer Innovation 2017

Kategoria: nadwozie
1. Kiesling (DE) – HD Flitzer: nadwozie
chłodnicze do dostaw ekspresowych
2. Schmitz Cargobull (DE) – termoizolacja
półokrągłej wywrotki stalowej
3. Tang (DE) – Targo-Lock: pneumatyczny
system szybkiego zamykania kurtyny
Kategoria: podwozie
1. SAF-Holland (DE) – IntraTrak:
napędzana oś w naczepie wywrotce
2. Nooteboom (NL) – naczepa
niskopodwoziowa Manoovr
3. Goldhofer (DE) – Addrive: dołączany
ciężki moduł napędowy
Kategoria: koncepcja
1. Innovatrain (CH) – Container Mover:
system za- i rozładunku kontenerów
w transporcie intermodalnym
2. SDC (IE & UK) – system odzysku energii
kinetycznej (KERS) w naczepach
3. Lamberet (FR) – Zero petroleum:
koncepcja miejskich dostaw chłodniczych

została wyposażona w złożony system
bezpieczeństwa, gwarantujący właściwą
sekwencję otwierania zaworów. Co istotne, wszystkie czynności kierowca
może wykonywać zdalnie, stojąc w bezpiecznym miejscu – korzysta przy tym
z pilota zdalnego sterowania o zasięgu
co najmniej 6 m.

Kategoria: komponenty
1. BPW (DE) – Air-Save: system monitoringu
i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu
2. Firestone/VDL Weweler/D-Tec (NL)
– pneumatyczny moduł tłumiący Firestone Air
Damping oraz zawieszenie VDL Weweler
w naczepie firmy D-Tec
3. Chereau/Vignal (FR) – Citylight:
system oświetlenia naczep
Kategoria: bezpieczeństwo
1. Kässbohrer (TK/DE) – Safety Bitumen Tanker: bezpieczna cysterna do przewozu bitumu
2. Krone (DE) – system odkażania naczep
chłodniczych Cool Liner wykorzystujący
promieniowanie UVC
3. Kögel (DE) – zintegrowany moduł oświetlenia tylnego wyposażony w monitoring tylnego
pola naczepy

Inteligentne kamery oraz technologie
telematyczne są wykorzystywane w systemie rozpoznawania ładunku Telematics
Loading Recognition, opracowanym przez
Krone. Rozwiązanie to zwyciężyło w kategorii pojazd inteligentny (Smart Trailer). Spedytor może na bieżąco obserwować przestrzeń ładunkową w naczepie.
Zwycięzcą w kategorii ekologia (Green
Trailer) została firma Carrier Transicold,
prezentując naczepowy agregat chłod-
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Kategoria: pojazd inteligentny
1. Krone (DE) – Telematics Loading
Recognition: detekcja wypełnienia
przestrzeni ładunkowej
2. Lamberet (FR) – całkowicie połączona
i autonomiczna naczepa chłodnia intermodalna
3. STAS (BE) – wywrotka i naczepa z ruchomą
podłogą wyposażone w zestaw czujników
Kategoria: ekologia
1. Carrier Transicold (FR) – agregat
naczepowy z CO2 jako czynnik chłodniczy
2. BPW (DE) – ePower: generator
elektryczny w piaście koła
3. Thermo King/Frigoblock (IE/DE) – agregat
chłodniczy współpracujący z napędzanym
elektrycznie samochodem ciężarowym

niczy, w którym czynnikiem roboczym
jest dwutlenek węgla. Ten neutralny dla
klimatu gaz ma współczynnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)
wynoszący 1. Dla porównania: w przypadku stosowanego dotychczas powszechnie czynnika chłodniczego R404A współczynnik GWP wynosi aż 3922.

Zdjęcia: © Producenci
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© Thermo King

Nowości Thermo King

Firma Thermo King na targach IAA 2016 zaprezentowała
inteligentne rozwiązania dla przyszłości transportu chłodniczego.

a najważniejsze nowości produktowe należy uznać nową rodzinę agregatów naczepowych SLXi, hybrydowy napęd agregatu naczepowego Enviro Drive Frigoblock oraz
wielotemperaturowe podpodwoziowe agregaty UT
Spectrum.

Nowe agregaty SLXi
Agregaty naczepowe z nowej rodziny SLXi przeznaczone są do zastosowań jedno- lub wielotemperaturowych. Istotne funkcje wyróżniające
agregaty SLXi:
• Platforma SLXi pozwala na dostosowanie parametrów roboczych do aktualnych potrzeb
i warunków otoczenia. Indywidualne profile
robocze optymalizują wydajność, redukując
zużycie paliwa o 10–20% w porównaniu z poprzednimi modelami.
• SLXi to pierwszy w branży agregat naczepowy
wyposażony standardowo we wszystkie funkcje telematyczne, dostarczające pełny obraz
pracy agregatu oraz stanu ładunku za pomocą nowego urządzenia komunikacyjnego
TK BlueBox.
• TK BlueBox gromadzi i przechowuje dane agregatu, do których dostęp można uzyskać zdalnie przez bezpłatną aplikację na smartfony lub

•

inne urządzenia z łączem Bluetooth. Dwukierunkowa komunikacja pozwala na zarządzanie
agregatem w czasie rzeczywistym oraz dostęp
do danych krytycznych.
Udoskonalony sterownik SR-3 pozwala na dokonywanie nastaw temperatury z dokładnością do 0,1°C. Skuteczniejsza kontrola temperatury oraz optymalizacja zużycia paliwa jest
możliwa dzięki bardziej elastycznym i szerszym
zakresom temperatury w trybie Cycle-Sentry.
W agregatach wielotemperaturowych system
kontroli temperatury (PTC) zmniejsza jej wahania
o 80% w porównaniu z wcześniej stosowaną
technologią, a także – w zależności od warunków pracy – pozwala utrzymać temperaturę
w komorze chłodniczej z dokładnością ± 0,15°C.

Hybrydowy napęd Thermo King
Hybrydowy napęd agregatu naczepowego to efekt
współpracy Thermo King i Frigoblock. Napęd będzie stanowić istotny fragment nowej platformy
agregatów SLXi. Rozwiązanie umożliwia pracę
agregatu sprzęgniętego z ciągnikiem siodłowym,
przy użyciu napędu Enviro Drive Frigoblock, w trybie zasilania elektrycznego. Dzięki temu agregat
naczepowy może wykorzystywać napęd hybrydowy,
korzystając zarówno z alternatora, jak i własnego

silnika wysokoprężnego. System TK BlueBox gromadzi i zapisuje dane oraz umożliwia dwukierunkową komunikację. Ładunek jest zawsze chroniony, a funkcja rozpoznawania lokalizacji, gdy
jest to konieczne, automatycznie przełącza zasilanie z silnika wysokoprężnego na napęd Enviro
Drive ciągnika siodłowego.
To innowacyjne rozwiązanie daje potencjalną oszczędność rzędu 5000 l ON rocznie w firmach o dużych
potrzebach w zakresie dystrybucji towarów.

UT Spectrum: wielotemperaturowy
agregat podpodwoziowy
Nowe agregaty UT Spectrum poszerzają gamę
platformy UT. Wszystkie agregaty serii UT, jedno- i wielotemperaturowe, umożliwiają montaż
podpodwoziowy w samochodach ciężarowych
i przyczepach.
Agregat UT Spectrum zapewnia ochronę produktów w dwóch lub trzech konfiguracjach komory
chłodniczej, spełniając jednocześnie wymagania
w zakresie poziomu hałasu. Daje to dużą elastyczność w zakresie potrzeb eksploatacyjnych, minimalizuje jednocześnie koszt i pozwala na optymalizację procesów logistycznych w zakresie dystrybucji
produktów wrażliwych na temperaturę.
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Stefan Buchner

,
szef Mercedes-Benz
Trucks

Podczas wrześniowych
targów IAA w Hanowerze
rozmawialiśmy
ze Stefanem Buchnerem,
szefem Mercedes-Benz
Trucks, na temat strategii
rozwoju marki i najważniejszych nowości
pokazanych na targach.

Jeszcze nie raz zaskoczymy
naszych klientów
„Samochody Specjalne”: Jak będzie wyglądać rozwój Mercedes-Benz Trucks?
Do czego dążycie?
Stefan Buchner: Mamy wyraźnie określoną strategię rozwoju. Chcielibyśmy
dojść do sprzedaży na poziomie 200 tys.
pojazdów na całym świecie, jednocześnie
wzmacniając naszą obecność globalnie,
zwiększając udziały na najważniejszych
rynkach. Naszym głównym zadaniem
jest poprawa pozycji Mercedes-Benz
w Ameryce Południowej i utrzymanie
silnej pozycji w Unii Europejskiej.
Podstawę sprzedaży na wszystkich rynkach będzie stanowić zainicjowana wraz
z nowym Actrosem w 2012 r. platforma

pojazdów ciężkich SFTP (Strategic Future
Truck Platform – przyp. red.). Chcemy,
by samochody wykorzystujące tę platformę do roku 2022 stanowiły 85% naszej sprzedaży, obecnie jest to 50%.

koniecznym jest dysponowanie inteligentną, a nawet agresywną mapą rozwoju produktu i pełne skoncentrowanie na rozwoju pojazdów z segmentu
ciężkiego.

Rynki są zróżnicowane – jak zamierzacie dostosować się do lokalnych wymagań?
Nasza strategia polega na tym, aby pojawić się z platformą SFTP na wszystkich
rynkach, ale z właściwymi dla nich silnikami, wyposażeniem czy zakresem
usług – po prostu z właściwą technologią.
Aby odnieść sukces i skutecznie rozwijać się w różnych regionach, warunkiem

Czy obecnie wystarczy mieć w ofercie
tylko dobry produkt – ciężarówkę?
Jestem absolutnie przekonany, że w przyszłości nie będzie możliwe rozwijanie
i produkowanie konkurencyjnych samochodów ciężarowych, rozumianych jako
„klasyczny” produkt. W przyszłości będzie niezbędne – i to od samego początku
– dodanie usług dodatkowych, wzajemnej
łączności pozwalających na podniesienie
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całkowitej efektywności transportowej
użytkowników, naszych klientów. Musimy dokładać wszelkich starań, aby dysponowali oni nie tylko dobrym produktem – ciężarówką, ale także produktami
w postaci usług zaplecza serwisowego
czy technologii łączności. Zwiększamy
zatem efektywność pojazdów, wydłużamy czas sprawności eksploatacyjnej,
podnosimy standardy bezpieczeństwa,
a to przynosi wymierne korzyści naszym
klientom.
Jednym z głównych filarów naszej strategii działania jest bycie innowacyjnym
i dysponowanie innowacyjnymi produktami nie tylko w odniesieniu do ciężarówek, ale również oferowanych usług.
Myślę, że na tym polu również mamy sukcesy. W ciągu ostatnich trzech lat poprawiliśmy efektywność paliwową Actrosa
o 6%, w tym roku wprowadziliśmy dwa
bardzo ważne systemy bezpieczeństwa
– monitoring martwego pola Sideguard
Assist oraz hamowanie awaryjne w przypadku wtargnięcia pieszych Active Brake
Assist 4. Rozwijamy systemy łączności
naszych samochodów, wymianę danych
z otoczeniem, co pozwala na zwiększenie
czasu sprawności eksploatacyjnej (uptime
– przyp. red.), wprowadzamy również
diagnostykę prewencyjną, rozpoznając
i usuwając problemy techniczne na bardzo wczesnym etapie ich powstawania.

Jakie są najważniejsze kierunki działań
rozwojowych w Mercedes-Benz Trucks?
Pracujemy intensywnie nad rozwojem
łączności, powołaliśmy nawet w tym celu
specjalny dział Digital Solutions and Services (Rozwiązania i Usługi Cyfrowe),
nasz system FleetBoard stał się częścią
tego działu. Osobiście wiążę duże nadzieje z efektami pracy tego działu i poświęcam mu wiele uwagi.
Jedną z ważniejszych naszych nowości
pokazanych na targach była elektryczna
ciężarówka dystrybucyjna Mercedes-Benz Urban eTruck. Jestem absolutnie
przekonany, że ta technologia ma przyszłość, ponieważ czynnik kosztowy ulega
stałemu obniżeniu, a rosną jednocześnie
osiągi. Myślę też, że w przypadku ciężkiej
dystrybucji napęd elektryczny ma znacznie większe perspektywy szerszego zaistnienia na rynku niż napęd hybrydowy.
Dostrzegamy rosnące zainteresowanie
takimi pojazdami ze strony użytkowników, rosnące ograniczenia wjazdu do
dużych miast mogą zwiększyć popyt,

my jako producent musimy być na czas
gotowi, aby zaoferować klientom dojrzały produkt.
Jeśli już mówimy o napędach elektrycznych, to elementem koniecznym jest
dysponowanie odpowiednim sterowaniem pracą akumulatorów, ważne jest
również inteligentne zarządzanie zasięgiem pojazdu, za które odpowiada oczywiście kierowca, ale również zarządzający flotą. Ten ostatni na bieżąco powinien
znać pozostały do dyspozycji zasięg i zależnie od niego oraz innych czynników,
takich jak topografia terenu czy ciężar

„Pojazdy autonomiczne:
czy jest to szansa, czy raczej ryzyko?
Czasami mam wrażenie, że widziane są
jedynie zagrożenia związane
z pojazdami autonomicznymi”.
ładunku, przydzielać zadania transportowe. Tak więc jest ważne nie tylko to,
że możemy zaoferować Mercedes-Benz
Urban eTruck o zasięgu do 200 km, ale
również system inteligentnego zarządzania zasięgiem. Dla klienta jest to tak
samo ważne jak sama ciężarówka.

Nadal rozwijacie również samochody
autonomiczne, czy tak?
Dwa lata temu pokazaliśmy naszą autonomiczną ciężarówkę. Wydarzenie to
w pewnym sensie zintensyfikowało działania w tym obszarze prowadzone przez
innych producentów. Z technicznego
punktu widzenia jesteśmy gotowi, aby
te pojazdy wprowadzić na rynek. Niestety z perspektywy prawnej czy też
rządowej sprawa podlega nieustającym
dyskusjom. Pojazdy autonomiczne: czy
jest to szansa, czy raczej ryzyko? Czasami
mam wrażenie, że widziane są jedynie
zagrożenia związane z pojazdami autonomicznymi. Ostateczne ramy prawne,
które pozwolą na wprowadzenie autonomicznych pojazdów na drogi, wciąż są
niejasne. Potrzebne jest jednakowe zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, powiedziałbym, że podejście
zintegrowane, aby uzyskać efekt zadowalający wszystkich.

Oczywiście komponenty, urządzenia czy
część aplikacji składających się na pojazd
autonomiczny będą stopniowo wprowadzane w naszych seryjnych ciężarówkach
w nadchodzących latach. Nie będziemy
czekać do roku 2020 czy 2025. Jeszcze
nie raz zaskoczymy naszych klientów.

Pojawiła się nowa usługa Mercedes-Benz Uptime – czy użytkownicy zdają
sobie sprawę z potęgi tego narzędzia?
Flota połączonych ciężarówek udostępnia olbrzymie ilości dużych, zmiennych
i różnorodnych zbiorów danych, poruszamy się w obszarze określanym jako
Big Data. Najważniejsze jest to, w jaki
sposób będziemy te dane analizować.
Czy dysponujemy odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem, aby we właściwy sposób analizować te dane? Zebranie danych
jest stosunkowo proste, ich analiza stanowi nie lada wyzwanie.
Prace nad naszą nową usługą Mercedes-Benz Uptime rozpoczęliśmy 3 lata
temu i wspólnie z naszymi klientami zebraliśmy w tym czasie wiele informacji.
Wprowadzając teraz usługę Uptime na
rynek, lepiej wiemy, jakie informacje na
temat stanu technicznego ciężarówki
przekazywać klientowi i możemy mu zaproponować podjęcie konkretnych działań, przy czym ostateczna decyzja należy
zawsze do niego. Jeśli jednak nie uprzedzimy go czy postawimy złą diagnozę –
stracimy zaufanie. Najważniejsze jest,
abyśmy byli w stanie zminimalizować
liczbę awarii na trasie. Oferując naszym
klientom usługę Mercedes-Benz Uptime,
dajemy im odpowiednie narzędzie.
Jeśli my lub nasi klienci nie będziemy
w stanie wykorzystać całego potencjału
związanego z cyfrową wymianą danych
i zbudowanej na tej podstawie usłudze
Mercedes-Benz Uptime, to firmy tych
klientów staną się mniej konkurencyjne.
Klienci i ich kierowcy muszą znać i rozumieć, jakie cechy ma ich ciężarówka
oraz jak wykorzystywać dane, które są
gromadzone codziennie podczas jazdy.
Zatem problemem nie jest ilość danych,
tylko to, w jaki sposób można je analizować i wykorzystać do poprawy rentowności firmy transportowej. Usługa Uptime
stanowi klucz do tego rozwiązania.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Daimler
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Niskopodwoziówki na IAA
Dariusz Piernikarski

a IAA – targach mobilności, transportu i logistyki – można było
podziwiać pełne spektrum pojazdów oferowanych przez najważniejszych
producentów z branży transportu nienormatywnego i ciężkiego. Były zatem
przyczepy centralnoosiowe przeznaczone
do transportu niewielkich maszyn budowlanych, teleskopowo rozsuwane naczepy niskopodwoziowe, naczepy z obniżonym łożem, moduły transportowe
oraz odpowiednio przystosowane do ich
transportowania ciężkie ciągniki. Można
było również zobaczyć pojazdy wyposażone w specjalistyczny osprzęt, taki jak
napędowe power-packi czy żurawie załadunkowe o dużym udźwigu montowane na naczepach. Zapraszamy do zapoznania się z subiektywnym przeglądem
najciekawszych nowości ze świata naczep niskopodwoziowych.

© Faymonville

W transporcie ładunków nienormatywnych trend związany z konstruowaniem naczep
o możliwie najszerszym obszarze zastosowań i jak najniższej masie własnej widoczny
był już podczas tegorocznych targów budowlanych Bauma w Monachium.
Wrześniowe targi pojazdów użytkowych w Hanowerze wyraźnie to potwierdziły.

„Więcej niż nisko” – wraz z wprowadzeniem osi PA-X firma Faymonville
osiągnęła kolejny etap rozwoju konstrukcji osi wahadłowych

Faymonville
Na IAA 2016 belgijski Faymonville
pokazał kilka interesujących pojazdów ze
swojego portfolio produkcyjnego, jednak na szczególną uwagę zasługiwały
nowe, obniżone osie wahadłowe PA-X.
Można powiedzieć, że wraz z wprowadzeniem na rynek obniżonych osi wa-
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hadłowych PA-X firma Faymonville
weszła na wyższy poziom rozwoju tych
konstrukcji.
Korzystając z osi PA-X w naczepach
CombiMAX, w ramach tzw. systemu
półmodularnego tylny pokład ładunkowy
PA-X można łączyć z przednimi wózkami wyposażonymi również w osie typu
PA-X (2 lub 3). Wynikiem tego jest kon-
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tynuacja pokładu ładunkowego na wysokości 790 mm, z zawieszeniem o skoku
600 mm. Z kolei w ramach stosowanego w naczepach CombiMAX systemu
modularnego tylny pokład ładunkowy
PA-X może być łączony z wózkami CombiMAX (2–4 osie) wyposażonymi w osie
innych typów z kołami 17,5’’. W zależności od zakresu wyposażenia (tj. liczby
i rodzaju zamówionych modułów) można
tym samym tworzyć różne kombinacje
naczepy CombiMAX – począwszy od ty-

powej wersji niskopodwoziowej o 5 osiach,
a skończywszy na wersji modułowej 3+8.
Osie PA-X można zastosować również w naczepach Faymonville z rodziny
MultiMAX – otrzymujemy pojazd o zoptymalizowanej ładowności i ciągłym pokładzie ładunkowym o wysokości 790 mm.
Z oferty producenta można wybrać wózki
jezdne o szerokości 2850 lub 3000 mm.
Sam pokład ładunkowy może być z pojedynczym lub podwójnym wysuwem,
opcją są pojedyncze lub podwójne najaz-

dy hydrauliczne. Zakres możliwych konfiguracji naczep MultiMAX jest również
bardzo szeroki, począwszy od typowej
naczepy niskopodwoziowej o 5 osiach,
poprzez różne warianty z 2-osiowym
wózkiem dolly z przodu i modułem jezdnym z tyłu (od 5 do 8 osi), a na konfiguracji 3+8 skończywszy. W naczepach
MultiMAX i CombiMAX opcjonalnie dostępne są hydrauliczne łamane lub pojedyncze najazdy.

Goldhofer
Goldhofer na swojej ekspozycji zaprezentował co prawda tylko jeden pojazd, ale konstrukcja ta miała najważniejsze cechy, jakie liczą się obecnie
w branży: funkcjonalność, szeroki obszar zastosowań, do tego przekonywała
również stylistyką i łatwością obsługi.
Zwrotny, lekki i nisko zawieszony –
to typowe atrybuty, jakie przypisalibyśmy samochodom sportowym. W tym
przypadku są to jednak cechy naczepy
STZ-VP ze stajni Goldhofer. Naczepy te
należą do najchętniej wykorzystywanych
pojazdów w ciężkim transporcie nienormatywnym. Ze względu na obecność osi
wahadłowych, wysokiego skoku zawieszenia oraz ponadprzeciętnej manewrowości są przykładem elastyczności i niezawodności. Naczepy te można wyposażyć
w 2 do 8 osi, między wózkami jezdnymi
można zainstalować różne warianty pokładu ładunkowego. Możemy zatem dysponować typową naczepą niskopodwoziową, naczepą z obniżonym łożem,
pokładem do przewozu koparek z wnęką

© Goldhofer

© D. Piernikarski

W zależności
od rodzaju i liczby
zamówionych
modułów można
tworzyć różne
kombinacje naczepy CombiMAX
– począwszy
od typowej wersji
niskopodwoziowej
o 5 osiach,
a skończywszy
na wersji modułowej 3+8

W naczepie STZ-VP w tylnym
wózku znajduje się wnęka
na łyżkę koparki, a obniżony
pokład ładunkowy ma długość
8000 mm z możliwością
jednokrotnego wydłużenia
o 4400 mm

© K. Biskupska

Naczepa niskopodwoziowa
z obniżonym łożem STZ-VP 6
(2+4) – specjalista, który
wykona każdą pracę
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© Kässbohrer

Dwuosiowa
naczepa Kässbohrer
to pojazd z obniżonym pokładem o wysokości 300 mm,
umożliwiający przewóz ładunków o wysokości do 3700 mm,
pokład można wydłużyć o 5500 mm

© D. Piernikarski

Naczepa Kässbohrer K.SLS.L 3
ma wiele opcji
wyposażenia
zwiększających
uniwersalność
pojazdu – wśród
nich są różne
systemy ramp
najazdowych

na łyżkę i ramię czy wreszcie pokładem
przęsłowym do przewozu dużych ładunków kolistych (np. zbiorników).
Nie dziwi zatem, że centralną ekspozycją stoiska niemieckiego producenta
była ciężka naczepa typu STZ-VP 6 poruszająca się na 6 osiach wahadłowych
(2+4). Pomiędzy modułami jezdnymi
umieszczono pokład z obniżonym łożem.
W stanie złożonym naczepa STZ-VP 6 to
pojazd wszechstronny, wyposażony w wiele
użytecznych funkcji, zdolny do niezawodnej realizacji najbardziej wymagających
zadań transportowych. Zastosowanie
doskonale sprawdzonych wahadłowych
osi daje ponadprzeciętną manewrowość,
którą dodatkowo zwiększa kompaktowa,
zwarta konstrukcja, niewielki rozstaw
osi wynoszący 1360 mm i krótkie zwisy.
Obciążenie siodła zawiera się w zakresie
17–45 t (w zależności od przepisów obowiązujących na danym terenie), każda oś
ma nośność 12 t (przy 18 km/h). Pojazd
można zamówić w jednej z dwóch szerokości: 2550 lub 2750 mm i dwóch wysokości obniżonego pokładu: 200 lub
350 mm. Maksymalny kąt skrętu osi to

60°, skok zawieszenia wynosi aż 600 mm.
Parametry te gwarantują, że także w trudnym terenie, np. na placach budów, manewrowanie nie będzie trudne. Tylny
wózek jezdny może mieć od 2 do 5 osi,
między którymi może znajdować się szeroka i głęboka wnęka na łyżkę przewożonej koparki.
Także na dłuższych przejazdach autostradowych wahadłowe osie udowadniają swoją wartość – pojazd ma bardzo
dobre właściwości pod względem pracy
zawieszenia, skrętu osi i stabilności kierunkowej. To w efekcie obniża koszty
obsługi. Naczepa STZ-VP może być wykorzystywana do realizacji nawet najtrudniejszych zadań transportowych –
ułatwienie stanowią liczne dodatkowe
opcje wyposażenia. Płaski pokład ładunkowy może być pojedynczo rozsuwany, są również wysuwane rozszerzenia boczne. Liczne punkty mocowania
ładunku oraz uproszczone elementy obsługowe np. TIM (Trailer Informations
Modul – moduł informacyjny naczepy).
Dodatkowym atutem jest niska masa
własna pozwalająca na łączenie z ciąg-
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nikami o obciążeniu siodła do 45 t oraz
bardzo korzystny stosunek możliwości
do ceny.
Klientów na targowe stoisko Goldhofer przyciągała nie tylko imponująca
niskopodwoziówka, ale również wspaniała atmosfera, pozwalająca na inspirującą
wymianę informacji pomiędzy handlowcami firmy a ich klientami. Z przebiegu targów niezwykle zadowolony był
Stefan Fuchs, prezes zarządu Goldhofer:
„Dla nas targi były bardzo udane dzięki
wysokiej frekwencji klientów odwiedzających nasze stoisko. Szczególnie miłe
jest to, że wiele czasu spędziliśmy na rozmowach, które zakończyły się konkretnymi kontraktami handlowymi z obecnymi i nowymi klientami. Zespół Goldhofer
cieszy się, już myśląc o następnych targach IAA”.

Kässbohrer
Na targi IAA firma Kässbohrer przygotowała dwie naczepy, które mogą
znaleźć zastosowanie w transporcie nienormatywnym. Pierwsza z nich to 3-osiowa lekka naczepa niskopodwoziowa
K.SLS.L 3, druga natomiast to 2-osiowa
niskopodwoziowa naczepa z obniżonym
pokładem ładunkowym K.SLL 2.
Pokazana na targach naczepa niskopodwoziowa K.SLS.L była przykładem
troski producenta o zwiększenie trwałości i zminimalizowanie powierzchniowego zużycia ściernego stalowych elementów konstrukcyjnych. Istotą rozwiązania
jest wprowadzenie przez Kässbohrer technologii metalizacji natryskowej w procesie produkcji podwozi naczep niskopodwoziowych.
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Metalizacja natryskowa gwarantuje
lepsze zabezpieczenie przed zużyciem
ściernym i korozją (nawet do 20 lat)
w przypadku dużych elementów konstrukcyjnych naczep przenoszących wielotonowe obciążenia oraz poddawanych
bardzo surowym operacjom za- i rozładunku – a więc typowym warunkom
eksploatacji taboru wykorzystywanego
w ciężkim transporcie nienormatywnym. Technologia metalizacji natryskowej polega na naniesieniu na elementy metalowe stopionego w wysokiej
temperaturze płomienia palnika i następnie rozpylonego stopu składającego
się w 85% z cynku i 15% z aluminium.
Stop, stygnąc na powierzchni, tworzy
szczelną warstwę zabezpieczającą. Metalizacja zabezpiecza podwozie przed
uderzeniami, perforacją i powstawaniem
zarysowań, które w konsekwencji prowadziłyby do rozwoju ognisk korozji.
Wykorzystanie metalizacji nie wyklucza
późniejszego zastosowania typowych
powłok lakierniczych. Dzięki takiemu
zabezpieczeniu naczepy Kässbohrer są
bardziej trwałe i mają wyższą wartość
przy ewentualnej odsprzedaży.

3-osiowa naczepa niskopodwoziowa
Kässbohrer K.SLS.L 3 to uniwersalny środek transportu o niewielkiej masie własnej (8 t) i ładowności do 40 t (przy nacisku
na siodło 18 t). Pojazd ten jest uniwersalnym środkiem transportu, typowo wykorzystywanym do transportu maszyn budowlanych. Ich załadunek ułatwia system
ramp (7 różnych wariantów, kąty najazdu
10° lub 14°) o rozstawie regulowanym
w zależności od rodzaju przewożonej
maszyny. Sprzęg siodłowy znajduje się
na wysokości 1250 mm, rozstaw osi to
8120 mm, całkowita długość naczepy wynosi 13 120 mm, przy czym długość łabędziej szyi to 3700 mm, a pokład ładunkowy o wysokości 860 mm ma 9420 mm
długości. Osie jezdne to konstrukcje SAF
o nośności technicznej 9 lub 11 t wyposażone w hamulce bębnowe (możliwe zastosowanie osi samoskrętnych). W zależności od potrzeb klienta naczepę można
wyposażyć np. w wysuwane wsporniki
boczne pozwalające na rozszerzenie
pokładu o 300 mm z każdej strony, zamki do mocowania kontenerów (20- lub
40-stopowych), a także kieszenie na
słupki boczne, kozły o nośności do 20 t.

reklama

Z kolei naczepa Kässbohrer K.SLL 2
to 2-osiowy pojazd z obniżonym pokładem o wysokości 300 mm, umożliwiający przewóz ładunków o wysokości do
3700 mm. Odkręcana łabędzia szyja
upraszcza załadunek trudnych do manipulacji obiektów i zwiększa bezpieczeństwo operacji poprzez możliwość przedniego za- i rozładunku. Naczepę K.SLL 2
można wydłużyć o 5500 mm, pojazd wyposażono w osie z zawieszeniem hydraulicznym. Drewniane płyty tworzące pokład
ładunkowy można zdemontować, przystosowując tym samym pojazd do przewożenia owalnych ładunków. Do zabezpieczania przewożonych rzeczy można
wykorzystać kłonice, do których mocowania służy 6 kieszeni lub 34 pierścienie mocujące o wytrzymałości 13 t każdy.

Nooteboom
Naczepa Manoovr z wnęką na łyżkę
koparki to nowość pokazana przez Nooteboom podczas hanowerskich targów
IAA. Wraz z tą opcją producent zwiększa wszechstronność zastosowań naczep z tej rodziny – pojawiają się bowiem
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© Nooteboom

Naczepy Nooteboom z rodziny Manoovr mają
pokład ładunkowy na wysokości 780 mm, wysokie
obciążenia dopuszczalne linii osiowych (12 t na
linię, technicznie – 15,6 t), skok zawieszenia
wynoszący 500 mm oraz kąt skrętu kół do 60°

© Nooteboom

Podłoga wykonana
z nasączonej żywicą
włókniny bambusowej
BambooTeq ma wytrzymałość porównywalną z podłogami
z drewna twardego,
jest przy tym
znacznie lżejsza

możliwości przewożenia koparek lub innych maszyn budowlanych, których ramiona robocze mogą zostać ulokowane
we wnęce, tym samym redukując całkowitą wysokość zestawu.
Wnęka na łyżkę koparki (tzw. mulda)
jest standardowym elementem wszystkich naczep z rodziny Manoovr mających
do 6 osi o rozstawie 1360 lub 1510 mm.
Inne pojazdy z rodziny mogą zostać doposażone opcjonalnie. Szerokość wnęki
zależy od szerokości pojazdu. Przy szerokości naczepy wynoszącej 2740 mm wnęka ma szerokość 800 mm, przy naczepie o szerokości 2890 mm jest to 950 mm.
Najważniejsze zalety naczep Manoovr to pokład ładunkowy na wysokości zaledwie 780 mm, wysokie obciążenia
dopuszczalne linii osiowych (12 t na linię,
technicznie – 15,6 t), skok zawieszenia
wynoszący 500 mm, kąt skrętu kół do
60° oraz trwałość opon dochodząca do
300 tys. km. Efekt: wysoki współczynnik
ładowności, niski pokład ładunkowy, niskie zużycie ogumienia, koszty obsługi
i wysoka wartość przy odsprzedaży. Naczepa Manoovr wyposażona we wnękę

na łyżkę koparki oraz aluminiowe lub
hydrauliczne najazdy staje się idealnym,
wielofunkcyjnym pojazdem do transportu maszyn budowlanych różnej wielkości.
Inną bardzo ciekawą nowością pokazaną przez Nooteboom na targach IAA
była podłoga naczepy wykonana z włókniny bambusowej. Zastosowanie bambusa jako surowca do produkcji płyt podłogowych zostało podyktowane coraz
mniejszą dostępnością i rosnącymi cenami różnych gatunków drewna twardego. Główną zaletą włókniny bambusowej jest jej niski ciężar: płyta z niej
wykonana o grubości 30 mm – taka jaką
stosuje się w naczepach – w przeliczeniu na 1 m3 będzie od 100 do 300 kg lżejsza niż identyczna wykonana z drewna.
Na podłogę naczepy z płaskim pokładem
ładunkowym zużywa się ok. 1 m3 drewna,
a więc powstają zauważalne możliwości
obniżenia masy własnej pojazdu. Kolejną zaletą związaną z wykorzystaniem
włókniny bambusowej jest to, że wilgotny bambus zwiększa objętość tylko
o 1%, w przypadku drewna jest to 4–5%.
Bambus ma również nieco większy współ-
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czynnik przyczepności. W testach bambus w postaci włókniny nawet po kilkuletniej eksploatacji wykazywał wciąż
dużą odporność na zwichrowanie.
Istotną zaletą jest to, że bambus należy do najszybciej rosnących roślin, po
pięciu latach hodowli może zostać ścięty,
ponadto jest szeroko dostępny i hodowany w wielu regionach świata – znamy
ok. 1500 gatunków bambusa. Podczas
produkcji nie powstają żadne odpadki,
ponieważ cały materiał zostaje wykorzystany. Użyty przez Nooteboom bambus pochodził z południowych Chin, regionu, w którym nie mieszkają żywiące
się nim pandy wielkie.
Aby uzyskać włókninę bambusową
(a właściwie materiał kompozytowy), znaną pod handlową nazwą BambooTeq,
bambus jest nasączany m.in. żywicą, dzięki czemu uzyskuje odpowiednie własności wytrzymałościowe. Następnie formowane są deski (płyty) o grubości 30 mm.
W przypadku desek grubszych (40 lub
50 mm) łączy się ze sobą kilka warstw
bazowych. Tak powstałe deski wykorzystywane są do budowy podłóg w naczepach niskopodwoziowych Nooteboom.
Obecnie bambusowe podłogi stanowią opcjonalne wyposażenie niektórych
typów naczep Nooteboom. Ponieważ ten
nowatorski materiał dopiero wkracza na
rynek, podłoga z niego wykonana jest
droższa niż standardowa z drewna twardego. Producent zapewnia, że wraz ze
wzrostem popytu i zwiększeniem skali
produkcji w najbliższych latach ceny obu
materiałów powinny się zbliżyć, a oferta
jeszcze bardziej rozszerzyć.

.eu
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Podróż dłuższa niż się
spodziewamy

Podczas targów IAA w Hanowerze na kilka pytań dotyczących nowości w ofercie
MAN Truck & Bus, a także przyszłości transportu, zgodził się odpowiedzieć
Joachim Drees, prezes zarządu MAN SE, MAN Truck & Bus AG.

„Samochody Specjalne”: MAN Truck &
Bus jest częścią większej rodziny. Jak
wygląda pozycja marki MAN w Volkswagen Truck & Bus?
Joachim Drees: W przypadku członków
naszej grupy – Scania to marka bardziej
związana z transportem dalekobieżnym,
my oprócz tego mamy silne korzenie również w transporcie budowlanym czy dystrybucyjnym – to jest nasze DNA. W naszym portfolio znajdują się pojazdy ze
wszystkich segmentów masowych, nie
tylko ciężkie.
Konkurujemy ze sobą tak jak to było zawsze – pod tym względem nic się nie
zmieniło. Niezależnie od tego, czy jest to
w Niemczech, Polsce, Rosji, czy w dowolnym kraju świata, jest to zawsze na tym
samym poziomie. Jeśli weźmiemy pod
uwagę rynkowe pozycjonowanie marki
MAN, to oczywiście konkurujemy ze

wszystkimi producentami pojazdów dalekobieżnych. Uważam, że naszym największym rywalem jest marka Mercedes-Benz – to nasze współzawodnictwo
widoczne jest najsilniej na rynku niemieckim, ale dotyczy wszystkich regionów sprzedaży. Oczywiście naszym rywalem jest również Scania.

Tu, na targach IAA, w blasku reflektorów znalazła się nowa Scania, przyćmiewając niejako zmodernizowane ciężarówki MAN. Od MAN Truck & Bus chyba
można było spodziewać się więcej. Poszło
coś nie tak, czy jest to część planu?
Mam całkowicie inne zdanie na ten temat.
Pokazujemy tu na targach nowy autobus,
całkowicie nowy samochód dostawczy,
uruchamiamy platformę RIO, dokonaliśmy również zmian w modelach TGX,
także w ich układach napędowych. Czyli
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nie jest to tak mało. Pojawia się pytanie:
co chcemy zrobić i kiedy? Oczywiście
mamy na względzie kompletny cykl rozwojowy naszych produktów, a więc wiemy,
co w najbliższym czasie będziemy modernizować. Na liście jest oczywiście
kompletnie nowa kabina.

Czyli MAN ma inne priorytety rozwojowe niż firma Scania?
Mamy jasno określony plan rozwoju naszych produktów i premier, w tym roku
nowej kabiny nie było na liście. Dokonaliśmy przecież modernizacji kabiny
stosowanej obecnie, gdyż uważamy, że
jest ona w dalszym ciągu konkurencyjna.
Można by zadać sobie pytanie: czego
oczekujemy od nowej kabiny? Powinna
być świeża, ale również musi się pojawić na tyle wcześnie, aby można było ją
wykorzystać w całym naszym portfolio
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produktowym. Powtórzę raz jeszcze: uważam, że nasza kabina ze względu na swój
rozmiar jest w dalszym ciągu najlepsza
w swej klasie, ale oczywiście myślimy
o czymś nowym.

Podsumowując wątek modernizacji samochodów MAN – TGX EfficientLine 3
było tym czego oczekiwali od Was
klienci?
Tak – jest to pojazd, jakiego nasi klienci
teraz potrzebują. W naszych działaniach
koncentrujemy się na oczekiwaniach
klientów, daliśmy im niezawodną, efektywną, ekologiczną ciężarówkę.
MAN wprowadza na rynek dostawczy
model TGE – bliźniaka Volkswagena
Craftera. Czy nie obawia się Pan, że będziecie konkurować ze sobą w tym samym segmencie niemal identycznymi
samochodami?
Każda firma ma inną bazę klientów. Nasi
to grupa bardziej komercyjna, a TGE będziemy oferować za pośrednictwem naszej sieci sprzedaży i tam też samochody
te będą obsługiwane. Nabywcy MAN
TGE otrzymają tę samą ofertę usług posprzedażnych, co klienci kupujący ciężarówki MAN. Zostanie to połączone z typową ofertą usług skierowaną do klientów
biznesowych: długie godziny otwarcia
serwisów, także w sobotę itp. Kierując
naszą ofertę do wszystkich grup klientów będziemy w stanie znacznie głębiej
dotrzeć z naszym nowym vanem niż
tylko VW czy MAN oddzielnie. Być może
wśród nich będą jednocześni klienci VW
i MAN, ale myślę, że znacznie poszerzymy tę grupę.
Czy w ofercie MAN TGE znajdą się
wszystkie wersje, czy tylko te najcięższe,
z napędem na oś tylną?
Będziemy oferować wszystkie wersje
tego samochodu, choć zapewne rzeczywiście większe zainteresowanie wśród
naszych klientów wzbudzą wersje z napędem na tylne koła, a więc bardziej
ciężarowe. Klienci kolegów z Volkswagena zapewne chętniej kupować będą
wersje z przednim napędem. Dlatego
myślę, że pod tym względem będziemy
się uzupełniać.
Na ekspozycji targowej MAN Truck &
Bus można zapoznać się z koncepcją
e-mobilności. Jak to będzie wyglądać,
gdzie są najważniejsze różnice w po-

równaniu z tym, co do zaproponowania
ma konkurencja?
Musimy wziąć pod uwagę oddzielnie autobusy i ciężarówki. W przypadku autobusów nie ma żadnych wątpliwości, że
w najbliższej przyszłości – do roku 2020
– będziemy mieć dopracowany i produkowany seryjnie autobus z napędem
całkowicie elektrycznym. Jesteśmy przekonani, że największe miasta, metropolie,
w coraz większym zakresie rezygnować
będą z zakupów autobusów napędzanych konwencjonalnie silnikami Diesla,
a nawet autobusów gazowych. Dlatego
też przygotowujemy całą flotę autobusów elektrycznych, które sprawdzą się
jako środki transportu publicznego.

„Myślę, że wprowadzenie
samochodów całkowicie
autonomicznych to podróż znacznie
dłuższa niż się spodziewamy”.
Z drugiej strony jesteśmy przekonani, że
typowy model logistyczny będzie nadal
ewoluować i transport towarów między
poszczególnymi węzłami realizowany
będzie samochodami z silnikami Diesla,
natomiast dystrybucję miejską przejmą
samochody ciężarowe z napędem całkowicie elektrycznym. W perspektywie przyszłościowej mamy całkowity zakaz wjazdu
do miast samochodów ciężarowych i autobusów z silnikami Diesla.
Koncepcja elektrycznego ciągnika siodłowego, którą pokazujemy na targach, to
rozwiązanie typowo dystrybucyjne do
obsługi dużych centrów logistycznych,
nie wymaga dużo przestrzeni w przeciwieństwie do podwozi wieloosiowych,
lepiej pokonuje zakręty, a wciąż można
w zestawie przewozić ładunki o dużej objętości. Widzimy w tej koncepcji pewne
bardzo potrzebne rozwiązanie niszowe,
kolejny przykład rozwinięcia koncepcji
e-mobilności.

Nie porzucacie innych koncepcji, takich
jak ciężarówki autonomiczne czy konwoje połączone – platooning?
Oczywiście, że nie. Platooning to bardzo
ważna koncepcja, której wdrożeniem zainteresowane są wszystkie zaangażo-

wane strony. Konieczne jest dostosowanie przepisów prawnych, a producenci
muszą wykonać jeszcze trochę pracy,
aby usprawnić wzajemną komunikację
pomiędzy ciężarówkami rożnych marek,
bo przecież możliwa jest jazda w konwoju mieszanym. I właściwie tylko wtedy
platooning ma sens, gdy stworzymy konwój mieszany.

Jak Pan myśli, w którą stronę zmierza
branża pojazdów użytkowych, czego
możemy się spodziewać w przyszłości?
Myślę, że wprowadzenie samochodów
całkowicie autonomicznych to podróż
znacznie dłuższa niż się spodziewamy.
Będziemy mieć interesujące propozycje
pojazdów niemal autonomicznych, ale
kluczowym problemem są kwestie bezpieczeństwa. Owszem, kierowca dzięki
obecności systemów wspomagających
będzie znacznie odciążony, ale nadal pozostanie w kabinie. Być może samochody
bezzałogowe pojawią się w kopalniach
lub w portach, lub w innych obszarach,
gdzie natężenie ruchu jest mniejsze, a zachowanie innych użytkowników bardziej
przewidywalne. Dopuszczenie pojazdów
autonomicznych do publicznego otwartego ruchu drogowego zajmie znacznie
więcej czasu. Nie dlatego, że nie jest to
technicznie możliwe, ale dlatego, iż problemem może być akceptacja społeczna
takiego rozwiązania.
Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem – codziennie są setki wypadków, giną ludzie, lecz niemal nikt tego
nie komentuje. Natomiast śmiertelny
wypadek z udziałem samochodu autonomicznego wzbudził wiele kontrowersji
i działań – łącznie z przesłuchaniami
w kongresie USA.
Spotyka się Pan z decydentami w Komisji
Europejskiej. Oni uważają autonomiczny
transport za potencjalną szansę, czy raczej za ryzyko lub zagrożenie?
Oczywiście dostrzegają potencjalne możliwości, to społeczeństwo jest znacznie
bardziej konserwatywne i pełne obaw.
To właśnie akceptacja społeczna pojazdów autonomicznych musi jeszcze ewoluować, a na to trzeba czasu.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © MAN Truck & Bus
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MAN Truck & Bus na IAA
Na targach pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze firma MAN Truck & Bus
tradycyjnie zaprezentowała się bardzo okazale. Najważniejszym wydarzeniem
targowym była oczywiście światowa premiera nowego dziecka w rodzinie
samochodów z lwem na masce, czyli MAN-a TGE.

czywiście premierowy TGE nie był
jedyną atrakcją na stoisku MAN.
Producent z Monachium wprowadził na rynek silniki z nowymi klasami
mocy, precyzyjnie dopasowane skrzynie
biegów, dokonał również kosmetycznych
zmian w wyglądzie wewnętrznym i zewnętrznym modeli TGX, TGS i TGM.
Premierą był też nowy Neoplan Tourliner.
MAN, podążając za ogólnoświatowymi
tendencjami związanymi z dynamicznym
rozwojem technologii cyfrowych, przygotował także interesujący pakiet logistycznych produktów i usług. Nie mogło
również zabraknąć wizji przyszłości –
za taką można bowiem uznać ciągnik
TGS wyposażony w całkowicie elektryczny napęd.

TGE na start
To, że rodzina samochodów MAN zostanie rozszerzona o dostawczy model
MAN TGE, komunikowano od dawna.
Nie jest również tajemnicą, że samochód ten to konstrukcja bliźniacza do
zaprezentowanego niemal równolegle
nowego Volkswagena Craftera (niemal,
bo premiera światowa Craftera odbyła się
kilka tygodni wcześniej). Oba samochody
będą produkowane w nowej fabryce VW
w Białężycach koło Wrześni. Tym sa-

Najważniejszy eksponat ekspozycji
MAN Truck & Bus:
MAN TGE uzupełniający
ofertę producenta o samochody segmentu dostawczego

mym MAN ma w programie produkcyjnym pełną gamę pojazdów na potrzeby
wszystkich rodzajów transportu.
MAN TGE to samochód dostawczy
skierowany do profesjonalistów wywodzących się z branży ciężarowej, oczekujących nie tylko większej ładowności
(TGE będzie oferowany w segmencie
3–5,5 t dmc.), ale również profesjonalnego, typowego dla branży ciężarowej,
podejścia do ogółu zagadnień związanych
z konfiguracją pojazdu, doborem zabu-
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dowy, jego eksploatacją i ofertą okołoproduktową, w tym przede wszystkim profesjonalną obsługą serwisową.

Ciężarowy facelifting
Modernizacje samochodów ciężarowych MAN przygotowane na targi obejmowały minimalne zmiany zewnętrzne
oraz stylistyczne w kabinie kierowcy.
Lew został bardziej wyeksponowany na
masce jako emocjonalny symbol marki,
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Autobusy MAN i Neoplan
MAN TGX
EfficentLine 3
– ciągnik ten
po optymalizacji
zużywa o 6,35%
mniej paliwa niż
poprzednik

Pod względem
dopracowania formy
i uzupełnienia modelu
bazowego o efektowne
dodatki na czele jest
niewątpliwie flagowy
okręt MAN, czyli TGX
PerformanceLine z najmocniejszym silnikiem
D38 o mocy 640 KM

teraz jest umieszczony na czarnym tle
o wysokim połysku, na chromowanej listwie nad osłoną chłodnicy. W kabinie kierowcy (wszystkie modele) wprowadzono
materiały tapicerskie w barwach o nowej,
jasne tonacji, dzięki czemu wnętrze optycznie wydaje się większe. W codziennej
eksploatacji efektowna stylistyka schodzi na plan dalszy, a przemawiają twarde
argumenty ekonomiczne. Mocną kartą
w talii MAN jest z pewnością trzecia generacja sprawdzonego TGX EfficientLine
– samochód ten po raz kolejny udowodnił swój potencjał w zakresie oszczędności paliwa. W porównaniu z poprzednikiem MAN TGX EfficientLine 3 podczas
jazdy porównawczej na dystansie 4000 km
spalił o 6,35% paliwa mniej.

Optymalizacja silników
Ciężarówki w wersjach EfficientLine
wyposażone są w wiele komponentów
pozwalających m.in. na obniżenie oporów
aerodynamicznych i oporów toczenia.
Jednak tak duże zmniejszenie spalania
nie byłoby możliwe, gdyby nie optymalizacja silników D26 oraz D38. Udoskonalone silniki – w porównaniu z odpowiednikami poprzedniej generacji –
generują obecnie wyższy moment obrotowy i większą moc jednocześnie przy
mniejszym zużyciu paliwa. Dbając o skuteczność oczyszczania spalin (i mniejsze
spalanie), w silnikach D26 i D38 zastosowano nowy, o lepszych właściwościach
reakcyjnych, materiał katalizatora dla
systemu SCR.

Neoplan Tourliner to nowy, wchodzący na rynek, model w segmencie autokarów premium. Elastyczne możliwości
zastosowania, liczne systemy asystujące
i znakomita efektywność sprawiają, że
Neoplan Tourliner jest prawdziwie uniwersalnym autobusem w swoim obszarze.
Dzięki obszernej gamie autobusów
MAN może spełnić oczekiwania nawet
najbardziej wybrednych klientów poszukujących pojazdów do pracy w komunikacji międzymiastowej, przewozach turystycznych i w komunikacji miejskiej.
W przypadku autobusów miejskich MAN
może zaproponować wiele innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań wpi-

Najmocniejszy silnik D38 o mocy
640 KM (471 kW), dotychczas zastrzeżony wyłącznie dla najbardziej wymagających zastosowań (np. transport nienormatywny), może być obecnie stosowany
w prawie wszystkich wariantach MAN
TGX D38. Silnik D38 w pozostałych regulacjach ma obecnie moc zwiększoną
o 20 KM, mamy zatem silniki D38 regulowane na moce 540, 580 i 640 KM
(odpowiednio 397, 427, 471 kW). Zwiększono również osiągi silników z rodziny
D26, dodając 20 KM mocy i 200 Nm momentu obrotowego. Najmocniejszy D26
rozwija obecnie moc 500 KM (368 kW).
Obie sprawdzone serie silników D08 i D20
wzbogacono także o liczne innowacje,
które oprócz podniesienia niezawodności
przyczyniają się do dalszego obniżenia
zużycia paliwa.

sujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Na
przykład gazowy Lion’s City CNG może
być zasilany biogazem, hybrydowy Lion’s
City Hybrid zmniejsza zużycie paliwa
poprzez odzyskiwanie energii ruchu podczas hamowania i w trybie hamowania
silnikiem.

Rozwiązania cyfrowe
Dzięki nowym cyfrowym produktom
i usługom MAN wpisuje się w przyszłościowe trendy logistyczne. Sztandarowym produktem ma być platforma RIO
– nowy produkt spółki Volkswagen Truck
& Bus w dziedzinie rozwiązań cyfrowych. RIO to otwarta, niezależna od producentów platforma biznesowo-technologiczna, która oferuje indywidualne
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Światowa premiera: Neoplan Tourliner to
interesująca propozycja w segmencie autokarów premium: własności aerodynamiczne
poprawione o 20%, światła LED, elastyczne
możliwości konfiguracji wnętrza, zoptymalizowany układ napędowy z silnikiem D2676
LOH i skrzynią TipMatic z funkcjami
EfficientCruise i EfficientRoll

i intuicyjne usługi cyfrowe. MAN jest
inicjatorem RIO i odpowiada za jej rozwój w grupie Volkswagen Truck & Bus
– prace nad rozwojem platformy prowadzi dział MAN Digital Solutions.
Platforma RIO oferuje nowatorskie
rozwiązania dla branży TSL, jest przy tym
otwarta dla pojazdów użytkowych wszystkich marek. RIO ma przyczynić się do
znacznej poprawy przejrzystości i efektywności transportu. Po raz pierwszy
wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw – nadawca, spedycja, przedsiębiorstwo transportowe, firma załadowcza, dysponent,
kierowca i odbiorca – zostaną powiązani
w ramach jednolitego systemu informatycznego i aplikacji wyposażonej w różne
funkcje prognostyczne. Dzięki inteligentnym algorytmom system RIO łączy
i analizuje najróżniejsze źródła danych.
Platforma integruje informacje o ciągniku,
przyczepie, zabudowie, kierowcy i zleceniu oraz dane zewnętrzne dotyczące np.
natężenia ruchu, warunków atmosferycznych i nawigacyjne. Analizując zebrane
dane, RIO dostarcza swoim użytkownikom konkretne rekomendacje w czasie
rzeczywistym.

Instalacja nowej platformy jest we
wszystkich typach pojazdów bardzo prosta. Istniejące systemy stosowane jako
rozwiązania jednostkowe, np. odpowiedzialne za zarządzanie danymi pojazdów, przeglądami, magazynem części
zamiennych lub dyspozycją kierowców,
zostały umieszczone na wspólnej platformie. Inicjatorami systemu RIO są m.in.
Continental, Schmitz-Cargobull, Krone,
Meiller i Tom Tom. W tworzeniu konkretnych rozwiązań od początku uczestniczą Microlise, Telogis i Idem, a partnerami w zakresie oprogramowania zostały
firmy BNS i LIS. RIO współpracuje także
z systemami start-up Synfioo, ParkHere
i Loadfox.

Platforma RIO to opracowane przez MAN Digital
Solutions w ramach grupy
Volkswagen Truck & Bus
logistyczne narzędzie dla
sektora TSL, pozwalające
na kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw
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Od wiosny 2017 r. nowe pojazdy
ciężarowe MAN będą seryjnie wyposażone w system RIO, ponadto każdy
klient firmy Scania na życzenie może
się połączyć z tą platformą. Za pomocą
specjalnej skrzynki można podłączyć do
sieci także każdy dowolny pojazd wyposażony w interfejs FMS. System RIO jest
automatycznie i bez problemu aktualizowany w tzw. chmurze. Aktualizacje dokonywane są nawet 40 razy w ciągu roku.

Napędy elektryczne
MAN Truck & Bus pokazał na targach
IAA 2016 oprócz elektrycznego autobusu przegubowego MAN Lion’s City
również różne koncepcje związane z infrastrukturą ładowania. Ważnym punktem
ekspozycji związanej z przyszłą mobilnością elektryczną był ciągnik siodłowy
TGS z napędem elektrycznym do zastosowania przy dystrybucji towarów w mieście w porze nocnej, zoptymalizowany do
zastosowania z miejską naczepą siodłową. Dokładniej o tym interesującym
projekcie napiszemy w grudniowym numerze „Samochodów Specjalnych”.
Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie elektryfikacji układów
napędowych, które z powodzeniem są
stosowane w autobusie Lion’s City Hybrid, firma MAN Truck & Bus stawia na
koncepcję modułową. W przypadku technologii ładowania można wybierać i łączyć np. liczbę modułów magazynowania energii w zależności od wymaganego
zasięgu i zdolności przewozowych. W ra-
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– naczepy samowyładowcze albo pojazdy
do transportu drewna. Bez ograniczeń
można stosować przystawki odbioru mocy
zależne od silników i przekładni.
Do znanych zalet napędu MAN HydroDrive zalicza się niższą masę własną
pojazdu w porównaniu z konwencjonalnym napędem na wszystkie koła. Zależnie od konfiguracji pojazdu masa spada
o 500 do 750 kg. Z punktu widzenia
ekonomiki eksploatacji liczy się oszczędność paliwa, ponieważ przy wyłączonym
systemie koła przednie obracają się jak
w pojeździe z osią nienapędzaną. Ponieważ wszystkie elementy MAN TipMatic
i MAN HydroDrive znajdują się poniżej
górnej krawędzi ramy, niżej położony
środek ciężkości nadwozia zwiększa stabilność podczas jazdy.

MAN TGS – ciągnik siodłowy z napędem elektrycznym do dystrybucji towarów w mieście w porze nocnej, zoptymalizowany do zastosowania z miejską naczepą siodłową

mach mapy drogowej mobilności elektrycznej (eMobility) MAN w 2018 r. będzie testował w rzeczywistych warunkach
eksploatacji przedseryjną wersję autobusu akumulatorowego (BEV). Produkcja seryjna elektrycznie napędzanego
autobusu miejskiego rozpocznie się jeszcze przed rokiem 2020.

ku stosowania ogumienia 315/80 R22,5.
Poza branżą budowlaną nowe rozwiązanie znajdzie zastosowanie w ciężkim transporcie dystrybucyjnym, transporcie masy
bitumicznej w pojazdach izolowanych
i w ciężkim transporcie dalekobieżnym,
gdzie masy całkowite zespołów pojazdów
osiągają 60 t.

Nowa oś hipoidalna

Hydrodrive i TipMatic

Oprócz premier światowych spółka
MAN Truck & Bus pokazała na targach
IAA również nowe innowacyjne podzespoły. Przykładem jest lekka oś typu
tandem z przekładnią hipoidalną zwiększającą ładowność i pozwalającą na obniżenie zużycia paliwa. Nowy zespół osi
tandem pokazano w zoptymalizowanej
masowo 4-osiowej wersji betonomieszarki MAN TGS 32.400 8×4 BB. W porównaniu z osiami z zewnętrznymi zwolnicami planetarnymi masa pojazdu spadła
o ok. 280 kg. W stosunku do powszechnie stosowanych dotąd osi hipoidalnych
o nośności 13 t uzyskano spadek masy
o ok. 180 kg.
Dla oszczędnej konstrukcji układu
przeniesienia napędu nowa oś typu tandem ma przełożenie 2,85. W porównaniu
bezpośrednim nowa oś tandem o nośności 11,5 t ma prześwit większy o ok. 4 cm.
W ten sposób możliwe jest teraz uzyskanie prześwitu wymaganego dla homologacji N3G (pojazd terenowy) w przypad-

MAN Hydrodrive jest teraz dostępny
również w połączeniu z przekładnią automatyczną MAN TipMatic. Prezentując
system HydroDrive w 2005 r., grupa
MAN wprowadziła na rynek nowy wariant techniki napędowej dla samochodów ciężarowych. MAN oferuje ten system na rynku w wielu wersjach. Jest on
dostępny dla pojazdów dwu-, trzy- i czteroosiowych serii TGS oraz dla dwu- i trzyosiowych ciągników siodłowych serii
TGX, stanowiąc odpowiednie wyposażenie w sytuacjach, gdy pojazd porusza się przeważnie po drogach utwardzonych, a dodatkowa przyczepność
potrzebna jest tylko sporadycznie.
Obecnie klienci mogą zamawiać HydroDrive w połączeniu ze zautomatyzowaną skrzynią biegów MAN TipMatic.
Można przy tym wybierać spośród dwóch
programów zmiany biegów Onroad (program do jazdy typowo szosowej) i Offroad
(jazda w terenie). Przykładem programu
Onroad są cysterny do mleka, a Offroad

Nowy model TGS-TS
do cystern i silosów
W modelu MAN TGS-TS zoptymalizowano konstrukcję podwozia, co uczyniło pojazd najlżejszym nabywanym
przez klientów ciągnikiem siodłowym do
pracy z cysternami i silosami w portfolio
firmy. Po zastosowaniu wszystkich środków masa własna TGS-TS wynosi tylko
ok. 6560 kg. Nośność podwozia zwiększa
się dzięki temu o ponad 100 kg. Zmniejszono pojemność seryjnego zbiornika
AdBlue z 35 do 20 l, wymiana skrzynki
akumulatorowej na wersję mieszczącą
dwa akumulatory o pojemności po 155 Ah
zamiast po 175 Ah obniża masę o kolejne
45 kg. Ponadto pojazdy TGS-TS wyposażane są seryjnie w nową, lżejszą przekładnię kierowniczą. Wraz z nową osią
przednią i wałem przegubowym o zoptymalizowanej masie modyfikacje te zmniejszają masę własną nawet o 24 kg.
W układzie przeniesienia napędu nowa
przekładnia MAN TipMatic 12 26 DD
Profi ma nowe funkcje, takie jak połączenie systemów EfficientRoll i EfficientCruise, Smart Shifting – wspomaganie
przełączania na wyższe biegi, tryb uwalniania przez naprzemienną jazdę do
przodu i do tyłu oraz funkcja Idle Speed
Driving. W ten sposób optymalizacji
masy w pojazdach MAN TGS-TS towarzyszy wzrost wydajności.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Scania nowej generacji:
pierwsze jazdy
Dariusz Piernikarski

Czas i miejsce akcji: 31 sierpnia, fabryczny tor testowy w Södertälje
oraz okoliczne drogi lokalne i autostrady. Zadanie: pierwsze jazdy
Scaniami serii S i R najnowszej generacji.

wiatowa premiera ciężarówki Scania nowej generacji odbyła się z wielkim rozmachem 23 sierpnia w pięknym paryskim Grand Palais.
Czy towarzyszył temu efekt „wow”?
Myślę, że tak, chociaż aby dokładniej przyjrzeć się tym samochodom, „poczuć je pod
palcami”, nie było po prostu okazji. Taka
możliwość pojawiła się już tydzień później: Scania Polska zaprosiła grupę dziennikarzy na jazdy zapoznawcze Test & Drive
nowymi samochodami. Dziennikarze byli
jednymi z pierwszych, ale kilkaset samochodów rozjechało się po całej Europie, aby do końca roku ok. 40 000 klientów mogło też zobaczyć i uwierzyć: oto
powstała nowa jakość w ciężkim transporcie dalekobieżnym, a jest nią Scania
nowej generacji.

Wchodzimy do środka
Z większej odległości kabiny nowych
Scanii serii S oraz serii R owszem, wyglądają nieco kanciasto, ale w rzeczywistości – znacznie lepiej niż na zdjęciach
dostępnych do tej pory. Na pewno Scania nowej generacji dziedziczy wszystkie najlepsze geny swoich poprzedniczek i jest jednoznacznie rozpoznawalna
na pierwszy rzut oka.
Zauważalne od razu przy pierwszym
kontakcie z całkowicie nową kabiną było
wygodne wsiadanie po stopniach wejściowych rozsuniętych nieco na kształt
schodków. Olbrzymie wrażenie zrobiło
na mnie zamykanie drzwi – domykają się
one bowiem miękko, z przyjemnym basowym pomrukiem, bez typowego dla
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ciężarówek „kłapnięcia”, niczym w samochodzie osobowym klasy premium.
Siedząc w kabinie, czuję się jak celebryta. Całe wnętrze kabiny i miejsce
pracy kierowcy w szczególności jest doskonale zorganizowane. Wszystkie przyciski i przełączniki pogrupowano bardzo wygodnie w klastrach tematycznych,
oczywiście obsługujemy je w idealnie
ergonomiczny sposób. W kabinie serii S
załoga otrzymuje najwyższy poziom komfortu dzięki całkowicie płaskiej podłodze.
Siedząc za kierownicą, zwrócimy uwagę
na bardzo dobrą, wręcz panoramiczną
widoczność przestrzeni wokół pojazdu,
a także świetne możliwości dopasowania położenia fotela i kolumny kierownicy do indywidualnych wymagań kierowcy. Deska rozdzielcza jest płytsza,

| TECHNIKA |
obniżono krawędź szyby dolnej, słupki
A są węższe – lepsza zatem widoczność
do przodu i na boki.
W kabinie kierowca ma sporo miejsca
na swój bagaż: półki/szafki z tyłu mają
pojemność ok. 300 l, schowki z przodu
to kolejne 200 l, a pod leżanką dolną
w dwóch schowkach z opcjonalnym dostępem z zewnątrz zmieści się ok. 530 l.
Dwie leżanki standardowo mają szerokość 80 cm, opcjonalnie można zamówić
leżankę dolną o szerokości 100 cm. Ciekawą nowością jest obracany fotel ułatwiający codzienne życie kierowcy na
parkingu podczas przerwy w jeździe.
Zmianie uległy nastawy zawieszenia osi przedniej i kabiny, co poprawiło
komfort jazdy, obniżenie poziomu drgań
przenoszonych do wnętrza kabiny uzyskano, wprowadzając nowe zawieszenie
silnika. Na postoju, gdy silnik pracuje na
biegu jałowym, wewnątrz go praktycznie nie słychać.

Bardzo interesującą propozycją może okazać się Scania wyposażona w nową
500-konną wersję silnika D13 o pojemności skokowej 12,7 dm3; silnik ten zapewnia osiągi zbliżone do najsłabszej wersji 16-litrowego silnika V8

Pod względem
komfortu wnętrze
kabiny serii S
z całkowicie
płaską podłogą
to nowa jakość
w transporcie
dalekobieżnym

wietrza wokół elementów podwozia. Powietrze prowadzone jest tak, że klamki
i boki kabiny nie ulegają zabrudzeniu.
Wszystkie 13-litrowe silniki Scania zostały wyposażone jedynie w system SCR.
Brak EGR oznacza oczywiście zwiększenie dawkowania AdBlue wtryskiwanego
do strumienia spalin. Maksymalne ciśnienie paliwa generowane w układzie common-rail to w dalszym ciągu 2500 bar,
co ciekawe, w silnikach D13 stosowane
są nadal sprężarki o stałej geometrii,
wyposażone w sterowany elektronicznie
zawór upustowy (waste gate). Fachowcy
Scanii zapewniają, że w połączeniu z nową
skrzynią Opticruise przynosi to oczekiwany efekt w postaci niższego zużycia

Optymalna aerodynamika
+ ekonomiczne silniki
Mimo że na pierwszy rzut oka kabiny
serii R – Highline czy serii S –Topline nie
mają zbyt aerodynamicznego kształtu
(np. szyba przednia jest pochylona tylko
o 4°, w modelu poprzednim o 5°), to
istota doskonałych własności aerodynamicznych tkwi w szczegółach. Z bliska
zauważamy, że praktycznie każda krawędź została zaokrąglona, każda krzywizna ma odpowiedni promień przejścia, między poszczególnymi elementami
znajdują się uszczelki gumowe eliminujące szczeliny i poprawiające przepływ.
Zoptymalizowano również przepływ po-

Chociaż nowa kabina nie uległa zdecydowanym przeobrażeniom, to każdy jej detal
dopracowano tak, aby zapewnić jak najlepsze własności aerodynamiczne
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paliwa i poprawnej dynamiki pracy. Wprowadzone udoskonalenia w silnikach pojazdów nowej generacji pozwoliły na
zmniejszenie zużycia paliwa o 3%. Kolejne oszczędności na poziomie 2% mogą
przynieść udoskonalone własności aerodynamiczne kabin R i S stosowanych
w transporcie długodystansowym.

Aż chce się jeździć…
Podczas jazdy na torze testowym
można było lepiej poznać najważniejsze
nowe cechy ciągników nowej generacji
dotyczące np. stabilności i jakości prowadzenia na krętej drodze (m.in. test
ominięcia łosia), możliwości ruszania
pod górę (zatrzymanie na podjeździe i ponowne ruszenie z miejsca), komfortu
jazdy po nierównej nawierzchni o gorszej
jakości (zjazd z użyciem retardera, przejazd przez progi zwalniające), widoczności
z miejsca kierowcy (precyzyjne utrzymanie kierunku jazdy zgodnie z trasą namalowaną na drodze) i wreszcie – dynamicznego rozpędzania (podjazd pod
wzniesienie) zapewnionego przez mocne

Czytelny wyświetlacz – interesującą opcją jest
bieżąca informacja o obciążeniach poszczególnych osi, nie zapomniano również o ocenie
stylu jazdy w ramach Scania Drive Support

nie szybciej, a zatem kolejny bieg zostaje
włączony niemal natychmiast. W skrzyni
GRS905 z oprogramowaniem Opticruise,
popularnej w transporcie długodystansowym, zmiana biegu w optymalnych
warunkach może odbywać się w ciągu
zaledwie 0,4 s. Jest to o 45% szybciej niż
dotychczas. Podczas jazdy praca skrzyni
biegów odbywa się bardzo płynnie, nie
są odczuwalne jakiekolwiek szarpnięcia
w trakcie zmiany biegów, rozpędzanie
jest bardziej płynne i trwa krócej. Jadąc
w trybie manewrowym (crawler), pedał
przyspieszenia działa jak sprzęgło –
mamy możliwość bardzo precyzyjnego
doboru prędkości jazdy.
Opticruise ma oszczędzający paliwo
tryb eco-roll, przełączający silnik na bieg
jałowy podczas wybiegów czy na dłuższych jazdach – nie działa on jednak zbyt
agresywnie, podczas moich jazd testowych zadziałał kilkakrotnie. Na zjazdach i podczas hamowania sięgamy do

Scania R450 z kabiną Highline – prawdopodobnie ta wersja spotka się z największym
zainteresowaniem firm transportowych jako cenowo atrakcyjne, udane połączenie
osiągów, komfortu i wyposażenia dodatkowego
Do wnętrza kabiny wchodzimy po czterech
bardzo wygodnie rozstawionych stopniach
wyposażonych w kratki przeciwpoślizgowe

silniki i zmodernizowaną skrzynię Opticruise. Wyjeżdżając na drogi publiczne,
można było wybierać spośród kilku odcinków testowych o różnych długościach
i różnym charakterze: była więc typowa
autostrada, odcinki po drogach lokalnych,
a także bardzo kręte fragmenty w mocno
pofałdowanym terenie i przejazdy przez
miejscowości.

W skrzyni Scania Opticruise wprowadzono nowe oprogramowanie sterujące i hamulec wałka pośredniego.
Odpowiada za to sprzęgło płytkowe uruchamiane pneumatycznie. W efekcie
synchronizacja prędkości obrotowych
wałka głównego i pośredniego wymagana do załączenia kolejnych par kół zębatych (zmianę biegu) odbywa się znacz-
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dźwigni zwalniacza: hamulec silnikowy
w połączeniu z retarderem zapewniają
bardzo skuteczne hamowanie, jednak
ich pracę odczuwamy z pewną zwłoką.
Ponieważ zawieszenie przedniej osi
zostało przesunięte do przodu o 50 mm,
nawet na ostrzejszych zakrętach samochód prowadzi się bardzo stabilnie. Kabina
S mimo swych rozmiarów nie przechyla
się zbytnio. Mamy też pewne manewrowanie z doskonałą informacją zwrotną
w układzie kierowniczym – ten ostatni
działa bardzo precyzyjnie. Przesunięcie
osi do przodu skróciło zwis przedni, po-

reklama

Tradycyjnie na korbkę: precyzyjne dopasowanie wysokości
spoilera na dachu kabiny
do wysokości naczepy

Na desce rozdzielczej wszystkie kontrolki i przełączniki
pogrupowano w klastry tematyczne

jazd nie pochyla się głęboko przy mocniejszym hamowaniu – wynika to także z obniżonego 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%.

Jednym zdaniem…
Fantastyczne doświadczenie jazdy samochodem
o doskonałej wydajności układu kierowniczego, świetnym widoku panoramicznym z miejsca kierowcy,
bardzo niskim poziomie hałasu w kabinie i dobrze
zestrojonym i komfortowo działającym układzie przeniesienia napędu – oto pierwsze wrażenia z jazdy nowymi pojazdami Scania na stosunkowo krótkich i nieznanych odcinkach testowych. Mogę zaryzykować
stwierdzenie, że jest to chyba najlepsza ciężarówka,
jaką mi przyszło kiedykolwiek prowadzić.

Zdjęcia: © D. Piernikarski, Scania

O wątkach historycznych,
sytuacji bieżącej i wizji rozwoju
firmy rozmawiamy z Mariuszem
Golcem, prezesem zarządu
Wielton SA.

Wielton:
siłą organizacji są ludzie
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„Samochody Specjalne”: Początki firmy
to małe przedsiębiorstwo przedłużające
naczepy, teraz Wielton jest czołowym
producentem w Europie. Jak przez lata
ewoluowała koncepcja rozwoju, jakie
były punkty zwrotne w historii?
Mariusz Golec: Od samego początku mojej obecności w firmie dążyliśmy do tego,
by stać się dużym przedsiębiorstwem.
Taką wizję miał ówczesny prezes, Krzysztof Tylkowski. Po jej realizacji dążyliśmy
do osiągnięcia pozycji lidera rynku w Polsce. Niemal naturalną konsekwencją było
to, że chcieliśmy stać się znaczącym graczem w Europie. Przełomowy moment
firmy to dołączenie braci Pawła i Mariusza Szataniaków, którzy wnieśli do Wieltonu nową wizję budowania czegoś dużego, na skalę międzynarodową.
Tego, że z firmy małej, lokalnej, staniemy się czołowym producentem europejskim, wielu mogło nie przewidzieć.
Każdy myślał o rozwoju, ale 20 lat temu
zakup Fruehaufa był nie do pomyślenia.
Czas płynie, otoczenie się zmienia, a my
rozwijamy się konsekwentnie mimo
przeciwności, które po drodze się pojawiają. Były kryzysy, zastój na rynku, na
przykład kryzys roku 2002, czy wielki
kryzys lat 2008–2010. Mimo wszystko
Wielton cały czas się rozwijał.
Czy to znaczy, że historyczny rozwój
firmy Wielton oznaczał podejmowanie po
drodze ryzykownych decyzji?
Musieliśmy mieć odwagę w podejmowaniu decyzji. Gdyby nie ona, nie bylibyśmy
tu, gdzie jesteśmy teraz. W naszej historii zdarzały się momenty trudne, inwestowaliśmy, podchodząc z sercem,
angażując się w realizację planów, budując coraz większą firmę. Oczywiście
pieniądze miały znaczenie, ale one się pojawiały niejako „przy okazji”, ważniejsza
była i pozostaje chęć budowania.
Kiedy Mariusz Golec zdał sobie sprawę
z tego, że pracuje w firmie, która już coś
może i sporo znaczy na rynku – nie tylko
polskim, ale i europejskim?
Ja – Mariusz Golec – nawet jako długoletni wiceprezes firmy odpowiedzialny za
część techniczną, długo nie zdawałem
sobie sprawy z wielkości firmy. Wszyscy
po prostu pracowaliśmy nad nowymi
produktami, odwiedzaliśmy targi, obserwowaliśmy konkurencję, oczywiście chcieliśmy być od nich lepsi. Jednak długo nie
zdawałem sobie sprawy z naszej siły i tak

naprawdę poczułem ją dopiero jakieś
dwa lata temu, gdy zaczęły się rozmowy
o przejęciach. Rok temu byłem już pewien,
że możemy wiele. Dawniej była duma,
walka o to, aby być większym, ale cały czas
byliśmy jednak firmą lokalną, umiejscowioną w Polsce, z dużymi problemami,
aby wyjść na zewnątrz. Wówczas rynek
niemiecki był trudniejszy – z technicznego
i nawet sprzedażowego punktu widzenia.
Dzisiaj, od dobrych 2–3 lat, jesteśmy
obecni na rynku niemieckim, austriackim czy szwajcarskim. Do pokonania są
jedynie pewne bariery organizacyjne,
które jesteśmy w stanie dzisiaj, mając tę
siłę, którą mamy, przełamywać.

Bycie na niej obecnym oznacza również
inny sposób zarządzania firmą, np. okresowość sprawozdań, która przekłada się
na jeszcze większe uporządkowanie
i systematyczność działań.

Na ile obecny prezes zarządu Wielton SA
ma swobodę w podejmowaniu decyzji,
a na ile musi realizować wytyczne nakreślone przez najważniejszych akcjonariuszy?
Jestem przekonany, że w żadnej organizacji o działaniach nie decyduje jeden
człowiek. Jeśli jest inaczej, to są to naprawdę indywidualne przypadki. Zarząd Wieltonu wytycza strategię rozwo-

„Musieliśmy mieć odwagę w podejmowaniu decyzji. Gdyby nie ona,
nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy teraz. W naszej historii zdarzały się momenty
trudne, inwestowaliśmy, podchodząc z sercem, angażując się w realizację
planów, budując coraz większą firmę”.
Czy w historii firmy były jakieś momenty zwątpienia, obawa, że sięgacie za
daleko?
Przełomowym momentem było wejście
na giełdę. Po raz pierwszy firma Wielton pozyskała środki na inwestycje w infrastrukturę i w technologię. Ryzyko inwestycyjne stało się zdecydowanie
mniejsze. Również dzięki temu przetrwaliśmy kryzys. Utrzymaliśmy firmę,
wprowadziliśmy nowe produkty, uruchomiliśmy dział agro. Gdyby nie pozyskane na inwestycje środki, mogło być
znacznie gorzej.
Czy bycie spółką notowaną na giełdzie
nie zmusza Was do innego działania
niż dawniej? Stajecie się powoli korporacją…
Tak, przede wszystkim musimy być transparentni, jeśli chodzi o podejmowane
działania finansowe. Dbamy o przejrzystość i zrozumiałość naszych decyzji przez
inwestorów. Mamy konkretne plany, pracujemy nad nowymi produktami, choć
transparentność otwiera konkurencji
drogę do lepszego obserwowania naszych działań. Zaletą jest możliwość pozyskania środków na inwestycje z giełdy.

ju firmy. Właściciel ma duży wpływ na
kreowanie wizji firmy. Zarząd przekuwa
tę wizję na konkretną możliwą do wykonania strategię, dobiera odpowiednie
środki, definiuje konkretne cele, czas.

Nie prowadzi to do rozbieżności?
Zdanie zarządu może być całkowicie
odmienne od tego, czego oczekują właściciele. W Wieltonie mamy komplementarność. Ja czuję się słuchany, moje zdanie się liczy. Pracujemy na zasadach
kompromisu, wypracowanych wspólnych decyzji. Każdy przedstawia własne
argumenty, którymi stara się przekonać
pozostałych. Może to zabrzmi trochę
górnolotnie, ale my naprawdę wewnątrz
firmy tworzymy zespół. Co ważne, jego
członkami są także właściciele, którzy nie
forsują rozwiązań siłowych. Za wszystkim przemawia ekonomia, opłacalność,
rozwój i bezpieczeństwo firmy. Można
głosić szczytne hasła o potędze – że, na
przykład, będziemy na drugim miejscu
w ciągu 5 lat, ale potem przychodzą realia i zaczyna się budowanie planu do tej
wizji. Pojawiają się różne warianty działania w różnych perspektywach czasowych, wizja zostaje urealniona. Tak to
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właśnie u nas wygląda – szukamy wspólnie kompromisów. Zarząd Wielton SA
generalnie składa się z ludzi, którzy wywodzą się z firmy, znają produkty, procesy, czują rynek i jego potrzeby. Takie
wyczucie jest bardzo ważne. To samo
możemy powiedzieć o radzie nadzorczej. Zatem nie mamy problemu związanego z brakiem znajomości rynku. Stawiane pytania dotyczą raczej nie tego,
czy coś zrobić, ale jak i kiedy, z jakimi
kosztami dane przedsięwzięcie się wiąże
i co osiągniemy dzięki danej inwestycji.

Nie jest sztuką kupić 4 firmy wystawione na sprzedaż za przystępną cenę.
Czy Wy wiecie, co dalej robić?
Oczywiście, doskonale wiemy, co robić,
mamy precyzyjny plan działania. Komunikujemy, że integracja w Grupie
Wielton zajmie nam 2 lata. Gdy teraz rozmawiamy, minął rok i 3 miesiące i my
z uporem i konsekwencją realizujemy swój
plan. Nasi inwestorzy to doceniają. Mówimy o efektach synergii, wprowadzamy
nowe rodziny produktowe na rynek francuski, rozbudowujemy i unowocześniamy
park maszynowy w Wieluniu, m.in. o linię
zabezpieczenia antykorozyjnego KTL.
Dążymy do podwojenia mocy produkcyjnych z 8 do 16 tysięcy sztuk rocznie.
Integracja idzie zgodnie z planem. Nasze
dodawanie: dwa plus dwa dało już nie
cztery, ale cztery i pół. Poprawiliśmy
wyniki sprzedaży pojazdów Fruehauf we
Francji oraz własne. Wykorzystujemy
już efekty synergii. To są pierwsze owoce
naszej pracy. Jestem przekonany, że idziemy dobrą drogą. Dużym wyzwaniem jest
to, w jaki sposób będziemy zarządzać
grupą. Szukamy optymalnych odpowiedzi,
przebudowujemy strukturę grupy, strukturę samego Wieltonu, zatrudniamy ludzi
z zewnątrz, którzy mają doświadczenie
w pracy w korporacjach międzynarodowych. Znaleźliśmy swoją filozofię rozwoju naszej firmy, rozwoju naszej grupy.
Walczymy o pozycję Grupy Wielton.
Niezależnie od tego, czy macie wizję i ją
realizujecie, trzeba chyba patrzeć na to,
co robi konkurencja, aby być może nie
przespać jakiegoś ważnego momentu, jakiejś szansy…
Strategia to nie partykularne podejście.
To codzienna realizacja postawionych
celów, analizowanie szans, czasem poszukiwanie kompromisów, dokonywanie trudnych wyborów.

Czy Wielton ma kogoś, kogo można nazwać wizjonerem przyszłych kierunków
działania, kto już myśli o tych najnowszych kierunkach widocznych w branży,
takich jak łączność, sieci V2X czy diagnostyka prewencyjna?
Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie ma jednej takiej osoby.
Wielton to ludzie, rozwój, to nowe centrum badawczo-rozwojowe. Nie mamy
takiego Steve’a Jobsa, który kreuje naszą przyszłość. My przyszłość Grupy
Wielton budujemy wspólnie.
A Mariusz Golec nie chce być Stevem
Jobsem Wieltonu?
Nie, w żadnym wypadku. Firma to ludzie.
Najlepsze efekty osiąga się, jeśli się jest
w stanie zaprosić do współpracy odpowiednich ludzi, znaleźć im miejsce w organizacji i zmotywować, aby działali naj-
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bardziej efektywnie. Wtedy osiąga się
najwyższy poziom kreatywności.
Nie chcemy w organizacji kreować jednej osoby – wizjonera. Osobiście walczę
z takim przekonaniem, nie chcę, abyśmy
taką kreacją nie zdusili drugich, trzecich
linii. Wielton to ludzie, jestem jednym
z nich. Stoję na pierwszej linii, ale to nie
oznacza, że jestem jedyną osobą, która ją
kreuje i rozwija. To jest dla mnie bardzo
istotne. Bardzo cenię mój zespół, wszystkich tych, z którymi pracujemy. Poza tym
naczepy to nie smartfony czy tablety.
To jest inny typ biznesu, mówimy o ewolucji, nie rewolucji. Siłą organizacji są ludzie i ich wspólne doświadczenie.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski

Najlepsze modele nagrodzone

W czasie wrześniowych targów IAA wręczono statuetki
zwycięzcom prestiżowych konkursów International
Truck of the Year, International Van of the Year oraz
Bus of the Year. Gratulujemy nagrodzonym!

Scania nowej
generacji stanowi
nowoczesną propozycję dla ciężkiego
transportu

ytuł Międzynarodowej Ciężarówki
Roku 2017 zdobyła w tym roku
Scania nowej generacji. Jury składające się z 25 czołowych europejskich
dziennikarzy prasy branżowej doceniło
ten model (jego premiera odbyła się zaledwie dwa miesiące temu) za komfortową kabinę kierowcy, bezpieczeństwo
oraz ekonomikę paliwową. „Pojazdy Scania nowej generacji stanowią nowoczesną
propozycję dla ciężkiego transportu. Zaspokoją nie tylko współczesne potrzeby
transportowe, ale także będą w stanie
sprostać wysokim oczekiwaniom branżowym w przyszłości” – uzasadnił Gianenrico Griffini, przewodniczący konkursowego jury.
Seria S to nowa kabina sypialna z płaską podłogą, przeznaczona głównie do
transportu długodystansowego. „Kabina
S z płaską podłogą pozwala doświadczyć
komfortu prowadzenia znanego dotychczas wyłącznie z samochodów osobowych” – dodał Gianenrico Griffini. Komfort i duża przestrzeń w kabinie S to nie
wszystko. Nowa kabina może być również wyposażona w podwójne boczne,
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kurtynowe poduszki powietrzne, które
zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażera w trakcie dachowania. Rozwiązanie to jest oferowane w pojazdach ciężarowych po raz pierwszy. „Nad projektem
pojazdów nowej generacji pracowało
3,5 tys. inżynierów Scania w Södertälje
w porozumieniu z naszymi pracownikami oraz klientami. Otrzymana nagroda jasno dowodzi, że Szwecja jest wiodącym rynkiem, jeśli chodzi o rozwiązania
dla branży transportowej. Możemy śmiało konkurować na rynkach światowych”
– powiedział Henrik Henriksson, prezes
i dyrektor generalny Scanii.
Kapituła konkursu zwróciła także
uwagę na ofertę usług Scanii, której wyrazem jest ponad 210 tys. pojazdów Scania połączonych w ramach sieci przesyłania informacji, poruszających się
obecnie po europejskich drogach.
Wyróżnienie International Truck of
the Year zostało przyznane Scanii po raz
piąty. „Przyznanie Scanii tego zaszczytnego tytułu jest wyrazem ogromnego
uznania w branży i ukoronowaniem znakomitej pracy, jaką wykonaliśmy, mam
tu na myśli zarówno inżynierów Scanii,
jak i całą organizację. Naszym celem
jest, aby zawsze spełniać oczekiwania
i potrzeby klientów. Pojazdy nowej generacji doskonale odzwierciedlają to podejście, co zostało docenione przez jury” –
skomentował Henrik Henriksson.
Pojazdy Scania nowej generacji to
największa inwestycja producenta w jego
125-letniej historii. Na rozwój nowych
produktów i usług firmy, w tym dostosowanie produkcji, przeznaczono blisko
20 mld koron szwedzkich.

Najnowsza Scania zdobyła 149 konkursowych punktów, wyprzedzając plasujących się na dalszych miejscach Iveco
Stralisa XP/NP oraz Mercedesa Actrosa
wyposażonego w silnik OM 471 ostatniej
generacji.

Bus of the Year
Zdobywcą tegorocznego tytułu Bus of
the Year został nowy Solaris Urbino 12
electric. To pierwszy taki tytuł dla polskiego producenta i jednocześnie pierwsza w historii tego konkursu nagroda
dla pojazdu bateryjnego.
Tegoroczny test do tytułu najlepszego autobusu roku odbył się w Brukseli w terminie od 30 maja do 3 czerwca.
W rywalizacji wzięły udział pojazdy następujących marek: Ebusco, Irizar, Van
Hool, Solaris oraz Mercedes. Czterej
pierwsi producenci przygotowali do testów autobusy elektryczne, natomiast
w przypadku Mercedesa był to pojazd
napędzany gazem ziemnym (CNG). Autobusy oceniało jury składające się z dziennikarzy reprezentujących 20 europejskich czasopism branżowych.
Nowy Solaris Urbino 12 electric został wyposażony w baterie o pojemności
240 kWh. W autobusie zamontowano
dwa systemy ładowania: z wykorzystaniem pantografu, np. w trakcie postoju

na przystankach, lub poprzez złącze typu
plug-in z ładowarki znajdującej się na terenie zajezdni autobusowej. Podczas
konkursu w Brukseli bateryjny Solaris był
ładowany za pomocą ładowarki nowej
generacji o mocy wyjściowej 80 kW,
opracowanej i wyprodukowanej przez
firmę Ekoenergetyka – Polska. Mobilna
ładowarka typu plug-in została podłączona
do specjalnie przygotowanego w tym
celu słupa z pantografem. Dzięki temu
zasięg elektrycznego Urbino jest w praktyce nieograniczony.
Podczas kilkudniowych testów ocenie członków jury podlegały cechy mierzalne, takie jak: przyspieszenie, droga
hamowania, poziom drgań i hałasu, ale
także subiektywne odczucia z jazdy –
jurorzy wcielali się zarówno w role kierowców, jak i pasażerów.
„To niewątpliwie symbol zmian, jakie
zachodzą w nowoczesnych środkach komunikacji miejskiej. Już w 2006 r. założyciel i właściciel firmy Solaris Krzysztof Olszewski powiedział: »Diesel umarł,
niech żyje elektryczność«. Dzisiaj udowadniamy, że te wówczas wizjonerskie
słowa stały się rzeczywistością. Od kilkunastu lat nasza firma jest europej-
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Nowy
Volkswagen Crafter,
skonstruowany całkowicie
od nowa, zdobył pierwsze
miejsce w konkursie
International Van
of the Year 2017

skim liderem w rozwoju innowacyjnych
pojazdów z napędem elektrycznym. Od
2001 r. produkujemy trolejbusy, a od
roku 2011 autobusy bateryjne. Te ostatnie jeżdżą już w kilkudziesięciu europejskich miastach. Są wyposażone w różnego rodzaju baterie i systemy ładowania,
a ich operacyjność może wynosić 24 godziny na dobę. Uważamy, że autobusy
elektryczne są przyszłością komunikacji
miejskiej. Z pewnością nie zastąpią całkowicie innych pojazdów stosowanych
w transporcie publicznym, ale są ich doskonałym, całkowicie bezemisyjnym i niezwykle cichym dopełnieniem” – powiedział dr Andreas Strecker, prezes zarządu
Solaris Bus & Coach SA.
Testy porównawcze autobusów zakończyły się 3 czerwca. Na wyniki przyszło jednak czekać producentom do
ostatniego tygodnia sierpnia. „Prawie
trzymiesięczny czas wyczekiwania na
ostateczny rezultat nie był dla nas łatwy.
Okazuje się jednak, że warto było uzbroić
się w cierpliwość i otrzymać tę fantastyczną informację. Autobusem roku
2017 jest elektryczny Solaris Urbino.
Udowodniliśmy, że autobusy elektryczne
naszej marki są dojrzałymi, a jednocześnie niezwykle innowacyjnymi produktami, które z powodzeniem mogą być
wykorzystywane w nowoczesnym i zrównoważonym transporcie miejskim. Ta

prestiżowa nagroda jest wynikiem wspaniałej pracy zespołowej wszystkich pracowników Solarisa, ale także naszych
dostawców oraz partnerów, z którymi rozwijamy nasze produkty”– dodał dr Andreas Strecker.
Dodajmy, że światowa premiera bateryjnego Solarisa miała miejsce rok
temu na targach Busworld Kortrijk 2015.
Poza tym autobusy te jeżdżą już po ulicach Hanoweru, Hamburga i Tampere.

Van of the Year
Nowy Volkswagen Crafter, skonstruowany całkowicie od nowa, zdobył pierwsze miejsce w konkursie International
Van of the Year 2017. Ten większy brat
Transportera (model T6 notabene został zwycięzcą w ubiegłorocznej edycji
konkursu) będzie produkowany w nowej
fabryce Volkswagena w Białężycach koło
Wrześni.
Konkursowa rywalizacja w tym roku
była niezwykle zacięta – „do boju” o tytuł Międzynarodowego Samochodu Dostawczego Roku 2017 stanęło aż 10 vanów, których premiery zaprezentowano
w ostatnim roku. Międzynarodowe jury
złożone z dziennikarzy z 24 europejskich krajów zajmujących się tematyką
samochodów użytkowych przyznało nowemu Crafterowi łącznie 101 punktów.

Na miejscu drugim (12 punktów mniej)
znaleźli się Peugeot Expert/Citroën Dispatch oraz Toyota Proace. Natomiast
trzecie miejsce przypadło nowemu Iveco
Daily z silnikiem Euro 6.
Najnowszy model Craftera został stworzony zgodnie z życzeniami użytkowników i wyposażony w liczne innowacyjne
rozwiązania oraz w bogaty zestaw systemów asystujących. Nowy Crafter otrzymał prestiżowy tytuł Van of the Year
jeszcze zanim został wprowadzony do
sprzedaży.
Statuetkę prezesowi zarządu marki Volkswagen Samochody Użytkowe
dr Eckhardowi Scholzowi wręczył przewodniczący jury Jarlath Sweeney w czasie wieczornej uroczystości podczas targów IAA w Hanowerze. „Cieszymy się,
że po wyróżnieniu modelu serii T w zeszłym roku teraz ten szczególny tytuł
zdobywa nowy Crafter. Jesteśmy bardzo
dumni z naszego najnowszego produktu
oraz z załogi, która zrobiła wszystko, by
uczynić Craftera najlepszym samochodem dostawczym na rynku. To wyróżnienie będzie dla nas wsparciem podczas
wprowadzania samochodu do sprzedaży”
– powiedział dr Eckhard Scholz, odbierając statuetkę.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Producenci
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Przyszłość transportu
według Boscha
Bezpieczeństwo, efektywność paliwowa, wspomaganie zautomatyzowanej jazdy,
elektryfikacja napędu to tylko niektóre hasła, które mają kluczowe znaczenie dla
firmy Bosch. Swoimi nowymi pomysłami i rozwiązaniami w tym zakresie firma
pochwaliła się w czasie ostatnich targów IAA.

rzyjrzyjmy się zatem najnowszym
rozwiązaniom firmy Bosch, przeznaczonym do pojazdów użytkowych przyszłości, podłączonych do sieci,
zautomatyzowanych i zelektryfikowanych.

Cyfrowe bezpieczeństwo
W czasach postępującej digitalizacji
Bosch przedstawił duże wyświetlacze
i ekrany dotykowe do zastosowania w samochodach ciężarowych, które ułatwią
obsługę coraz bardziej zaawansowanych
funkcji sieciowych oraz multimedialnych. W zależności od potrzeby na wyświetlaczach pojawiają się odpowiednie
informacje, np. w sytuacjach niebezpiecznych pierwszeństwo wyświetlania
mają ostrzeżenia. Ekran dotykowy neoSense reaguje na dotyk użytkownika,
dzięki czemu przyciski wyświetlane na
ekranie dają się wyczuć jak prawdziwe,
dlatego urządzenie można obsługiwać,
nie patrząc na nie.
W Hanowerze producent zaprezentował również rozwiązania wykorzystujące kamery, które w przyszłości mają
całkowicie zastąpić dwa boczne lusterka
zewnętrzne. System nazwany Mirror Cam

Kamery mają w przyszłości całkowicie zastąpić dwa boczne lusterka zewnętrzne. System nazwany
przez Boscha Mirror Cam zmniejsza opór aerodynamiczny i tym samym zużycie paliwa o 1–2%

zmniejsza opór aerodynamiczny i tym samym zużycie paliwa o 1–2%. Czujniki
urządzenia można łatwo zabudować w kabinie, gdzie znajdują się również monitory. W zależności od sytuacji możliwa
jest zmiana sposobu wyświetlania treści.
Gdy pojazd porusza się np. po autostradzie, kierowca widzi dalej do tyłu, w miastach zwiększa się natomiast kąt widzenia,
by zapewnić uczestnikom ruchu drogowego jeszcze większe bezpieczeństwo.
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Rozwiązania sieciowe
W tym zakresie Bosch przedstawił
także kilka interesujących rozwiązań.
Jednym z nich jest Connectivity Control
Unit (CCU), czyli jednostka sterująca
łącznością, która tworzy centralny punkt
wymiany danych pomiędzy pojazdem
użytkowym a siecią. CCU komunikuje
się za pomocą modułu bezprzewodowego, wyposażonego we własną kartę

.eu
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W tym numerze skupimy się na przedstawieniu urządzeń, dzięki którym możliwa jest jazda wspomagana i zautomatyzowana. Bardzo ważne w tym zakresie
są przeróżne kamery i czujniki. Jednym z nich jest kamera wielofunkcyjna
MPC 2.5 zaprojektowana specjalnie do
pojazdów użytkowych. Jej zintegrowany
system przetwarzania obrazu precyzyjnie identyfikuje, klasyfikuje i lokalizuje
obiekty znajdujące się w otoczeniu pojazdu. Kamera umożliwia realizowanie
szeregu funkcji wspomagających pracę
kierowcy, m.in. predykcyjnego systemu
hamowania awaryjnego (obowiązkowy

Elektroniczny horyzont Boscha (Connected Horizon) może
obecnie pobierać dane z chmury w czasie rzeczywistym

SIM, i pozwala w razie potrzeby określić pozycję pojazdu za pomocą GPS. Na
podstawie informacji o stanie pojazdu,
jakie CCU wysyła na serwer w chmurze,
można np. z wyprzedzeniem zapobiegać awariom, organizując wcześniej potrzebne naprawy i przeglądy.
Kolejnym rozwiązaniem jest elektroniczny horyzont Boscha (Connected
Horizon) dostępny na rynku od kilku lat.
Obecnie jednak oprócz wspomagania
kierowcy w zakresie danych topograficznych zapisanych w pamięci urządzenia
możliwe jest pobieranie danych z chmury
w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kierowca może przewidzieć takie sytuacje,
jak roboty drogowe, korki lub nawet oblodzenie jezdni. W oparciu o przesłane
dane może też odpowiednio zareagować i np. dopasować prędkość pojazdu
do aktualnej sytuacji na drodze, ograniczając tym samym zużycie paliwa.
Natomiast nowe rozwiązanie aplikacyjne Secure Truck Parking umożliwia
rezerwację online miejsca parkingowego
i dokonanie płatności bezgotówkowej. Informacja o wolnych miejscach na wybranych parkingach dostępna jest w czasie
rzeczywistym. Parkingi te są zabezpieczone kamerami wideo, a wjazd do strefy
jest kontrolowany przez system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Aplikacja
Boscha bazuje na systemach informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez
dyspozytorów i kierowców ciężarówek.

Do autobusów Bosch przygotował
nowe systemy infotainment (informacyjno-rozrywkowe), które dają kierowcom autobusów możliwość importowania do systemu różnego rodzaju treści
multimedialnych przez szeroką gamę
interfejsów, a następnie odtwarzanie ich
na monitorach. Z kolei rozrywkę każdemu pasażerowi z osobna zapewnić
może Coach Media Router. System ten
umożliwia zarówno dostęp do wi-fi, jak
i funkcję przesyłania strumieniowego
filmów, muzyki i czasopism.

Jazda zautomatyzowana
Firma Bosch jest bardzo zaangażowana
w rozwój jazdy wspomaganej i zautomatyzowanej. Producent zaprezentował
w Hanowerze VisionX – koncepcyjny samochód przyszłości, który wykorzystuje
nowatorskie rozwiązania technologiczne
oraz informacje z sieci w celu zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej oszczędnej jazdy. O koncepcji tej napiszemy
więcej w jednym z kolejnych wydań „Samochodów Specjalnych”.

Kamera wielofunkcyjna MPC 2.5 zaprojektowana specjalnie do pojazdów użytkowych
precyzyjnie lokalizuje obiekty znajdujące się
w otoczeniu pojazdu

w całej UE od jesieni 2015 r. we wszystkich samochodach ciężarowych o dmc.
> 8 t). Kamera ta rozpoznaje również
znaki drogowe i wyświetla je na ekranie
w zestawie wskaźników, a także jest niezbędna w różnych typach asystentów
pasa ruchu, np. w przypadku systemu
LDW (Lane Departure Warning).
Innym produktem jest przedni czujnik radarowy średniego zasięgu (MRR
front) przeznaczony do lekkich pojazdów
ciężarowych. Czujnik ten wysyła fale
modulowane częstotliwością w zakresie
76–77 GHz, dzięki czemu precyzyjnie wykrywa obiekty przed pojazdem, określa
ich szybkość, jak również zmianę położenia względem własnego pojazdu. Na
bazie MRR front Bosch może realizować
funkcje wspomagające kierowcę, takie
jak adaptacyjny tempomat ACC i predykcyjny system hamowania awaryjnego.
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Tylny czujnik radarowy średniego zasięgu (MRR rear)
umożliwia kierowcom lekkich pojazdów ciężarowych
monitorowanie tzw. martwego pola z boku i po skosie
z tyłu pojazdu

W ofercie dostępny jest też tylny
czujnik radarowy średniego zasięgu
(MRR rear). Pozwala on kierowcom lekkich pojazdów ciężarowych monitorować
tzw. martwe pola z boku i po skosie z tyłu
pojazdu. Dwa czujniki umieszczone są na
obu końcach tylnego zderzaka.
Na targach Bosch zaprezentował również kompaktową wideokamerę stereo
(stereo-video camera, SVC), która stanowi pojedynczy czujnik dla wielu systemów wspomagania kierowcy w lekkich
pojazdach użytkowych. Rejestruje ona
otoczenie i wolne miejsce przed pojazdem w trzech wymiarach, zapewniając
widok 3D, który rozciąga się na ponad
50 m. Oba bardzo czułe czujniki obrazu
rozpoznają kolory i mają rozdzielczość
1280×960 pikseli. Kamera wspomaga
systemy automatycznego hamowania
awaryjnego. SVC przekazuje również informacje potrzebne do inteligentnego
sterowania reflektorami, ostrzegania
przed zjechaniem z pasa ruchu, a także
działania asystenta utrzymywania pasa
lub prowadzenia po pasie oraz systemu
rozpoznawania znaków drogowych.
Z kolei system kamer bliskiego zasięgu Boscha umożliwia kierowcom lekkich pojazdów ciężarowych parkowanie
i manewrowanie bez kolizji. Kamera cofania zapewnia kierowcy wierny obraz
bezpośredniego otoczenia. Cztery kamery
bliskiego zasięgu stanowią razem podstawę dla systemu multikamer. Są one
zainstalowane po jednej z przodu, z tyłu
i w każdym z dwóch lusterek bocznych.
Z kątem widzenia 192° każda rejestruje
całe otoczenie pojazdu. Dzięki specjalnej
technologii wizualizacji urządzenie zapewnia wyświetlanie obrazu w 3D.

Miejsce wokół pojazdu ciężarowego
mogą „obserwować” też stworzone przez
Boscha czujniki ultradźwiękowe, śledzące otoczenie pojazdu w odległości do
czterech metrów. W ten sposób kierowca
może dostrzec ewentualne przeszkody
i określić np. w trakcie manewrów pojazdu stale zmieniającą się odległość od
tych przeszkód. Informacje z tych czujników przekazywane są do systemów
wspomagania parkowania.

Układy kierownicze
Rozwiązania w zakresie układów kierowniczych to kolejne produkty zaprezentowane przez Boscha w Hanowerze.
Elektrohydrauliczny układ kierowniczy
Servotwin zapewnia wspomaganie zależne od prędkości jazdy, z aktywnym powrotem koła kierownicy i pozwala zaosz-

czędzić paliwo w porównaniu z układami
wyłącznie hydraulicznymi. Servotwin
tłumi skutecznie drgania i zapewnia kierowcy dobry kontakt z jezdnią. Dzięki
elektronicznemu interfejsowi układ kierowniczy jest jednocześnie podstawą dla
funkcji wspomagania kierowcy, takich
jak asystent utrzymania pasa ruchu lub
kompensacja podmuchów bocznych.
Z kolei elektrohydrauliczny układ
skrętu osi tylnej eRAS (electric Rear Axle
Steering System) pozwala w pojazdach
ciężarowych z trzema lub więcej osiami
skręcać dodatkowo oś tylną, wleczoną
lub pchaną. W ten sposób promień skrętu
staje się mniejszy i zmniejsza się zużycie
opon. Układ eRAS składa się z dwóch
podzespołów: siłownika z czujnikiem przemieszczenia i systemem zaworów oraz
jednostki napędowej. Na podstawie sygnału o kącie skrętu kół osi przedniej,
transmitowanego magistralą CAN, układ
kierowniczy określa optymalny kąt skrętu
dla osi tylnej.

Innowacje dla Diesla

Bosch Servotwin poprawia efektywność i komfort jazdy w ciężkich pojazdach użytkowych
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Bosch od lat wprowadza liczne innowacje, które zwiększają efektywność silników Diesla w pojazdach użytkowych.
Jednymi z najważniejszych są wtrysk
common rail oraz system oczyszczania
spalin Denoxtronic. Bosch uważa, że silnik Diesla nadal będzie filarem ciężkiego
transportu samochodowego, a dzięki
technologiom Boscha może stać się jeszcze bardziej ekonomiczny. Ma się to stać
za pomocą zelektryfikowanego osprzętu,
takiego jak pompy cieczy chłodzącej i hyd-
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Elektrohydrauliczny układ skrętu osi tylnej
eRAS (electric Rear Axle Steering System)
pozwala dodatkowo skręcać oś tylną, wleczoną lub pchaną w pojazdach ciężarowych
z trzema lub więcej osiami

nięcie wysokiego stopnia sprawności termodynamicznej w całym zakresie regulacji geometrii dolotu i na poprawę solidności
wykonania całego układu.

Elektrycznie na budowie

rauliczne. Ważną rolę odgrywać będzie
też hybrydyzacja, czyli możliwość włączenia silnika elektrycznego w układ
napędowy, co pozwoli na zmniejszenie
zużycia paliwa pojazdów ciężarowych
nawet o 6%. Zaawansowany układ wtryskowy common rail Boscha nadaje się do
silników o pojemności od 4 do 17 l i mocy
wynoszącej do 635 kW (864 KM) w segmencie pojazdów samochodowych oraz
do 850 kW (1156 KM) w segmencie pojazdów do użytkowania poza drogami
publicznymi.
Komponenty układu i moduły mogą
być łączone w różnych kombinacjach,
aby spełnić specyficzne wymagania producenta silnika. Układ obejmuje smarowane olejem i paliwem pompy wysokiego
ciśnienia, wtryskiwacze dla różnych instalacji, a także zoptymalizowane kolektory
paliwa i sterowniki nowej generacji.

Zelektryfikowany napęd
Inżynierowie Boscha opracowali równoległy system hybrydowy o mocy 120 kW
do ciężkich pojazdów użytkowych. Pozwala on na zmniejszenie zużycia paliwa
nawet o 6%. Może być stosowany w pojazdach o dmc. od 26 do 40 t, jak również w zastosowaniach poza drogami
publicznymi. Napęd elektryczny jest zintegrowany z układem przeniesienia napędu (oszczędność miejsca) pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów, dzięki czemu
nie jest potrzebna dodatkowa przekładnia. System może wspomagać silnik spalinowy, odzyskiwać energię, pozwala na
jazdę wybiegiem, jak również na jazdę
elektryczną. Z systemem można zintegrować funkcję start-stop, co daje kolejne
możliwości oszczędności paliwa, zwłaszcza w ruchu miejskim.
Dzięki większej mocy system hybrydowy Bosch do lekkich pojazdów ciężarowych działający z napięciem 48 V lepiej

wykorzystuje odzyskaną energię niż aplikacje oparte na konwencjonalnym poziomie napięcia. Ponadto możliwa jest
jazda wybiegiem i tym samym oszczędzanie paliwa. Jako zamiennik dla tradycyjnego generatora napędzanego paskiem
48-woltowa maszyna systemu rekuperacji (boost recuperation machine, BRM)
pozwala na komfortowe uruchamianie
silnika. Rozrusznik-generator z napędem pasowym daje się łatwo zintegrować z istniejącym układem napędowym.
Maszyna BRM, jako generator o wyso-

Napęd elektryczny to nie tylko przyszłość pojazdów samochodowych – to
również przyszłość maszyn stosowanych
poza drogami publicznymi. Bosch oferuje
nie tylko różne komponenty do elektrycznych napędów, ale również kompletny
układ napędowy do zastosowań pozadrogowych. System ten jest odpowiednio
połączony z akumulatorem energii i może
być wykorzystany do napędu różnych
odbiorników, nie tylko w układzie napędowym pojazdu. Ponieważ wymagana
przestrzeń montażowa oraz interfejsy
są podobne do układów hybrydowych

System common
rail do pojazdów
użytkowych opracowany przez
Boscha pomaga
spełnić obecne
i przyszłe wymagania dotyczące
jazdy po drodze,
jak i zastosowań
pozadrogowych

kiej sprawności, przetwarza energię hamowania w energię elektryczną, która
może być następnie wykorzystywana
przez inne odbiorniki energii elektrycznej lub do wspomagania momentu obrotowego (funkcja boost).
Kluczową rolę w redukcji zużycia paliwa i niższej emisji spalin odgrywa też
turbodoładowanie. Oprócz zmniejszenia
tarcia i zwiększenia sprawności termodynamicznej za pomocą zoptymalizowanych komponentów firma Bosch Mahle
Turbo Systems (BMTS) pracuje nad rozwojem turbosprężarek o zmiennej geometrii (VTG) dla silników pojazdów użytkowych. Nacisk w rozwijaniu konstrukcji
jest przede wszystkim położony na osiąg-

szeregowych opartych na układach hydrostatycznych, można je stosować przy
niewielkich kosztach dodatkowych.
Systemy WHR (tzw. system wasteheat recovery, WHR) pozwalają odzyskać energię z ciepła odprowadzanego
przez spaliny w układzie wydechowym.
Obecnie większość energii pierwotnej
powstającej w jednostce napędowej jest
tracona. Część tej energii można odzyskać przy wykorzystaniu cyklu termicznego zasilanego parą wodną. System
ten zmniejsza zużycie paliwa w pojazdach użytkowych nawet o 4%.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Bosch
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Zestaw FAG SmartSET
od Schaeffler
Schaeffler ze swoimi markami LuK, INA, FAG i Ruville jest wiodącym
dostawcą części dla przemysłu motoryzacyjnego w zakresie dostawy komponentów
przeniesienia napędu, silnika, skrzyni biegów i zawieszenia.

chaeffler cały czas skupia się na stałym
poszerzaniu oferty. Po rynkowym sukcesie kompaktowego łożyska naprawczego
(RIU) FAG wprowadza na rynek SmartSET – fabrycznie zmontowany moduł dwóch łożysk koła
w ustawieniu przeciwstawnym, opracowany specjalnie na potrzeby rynku części zamiennych.
Należy dodać, że w skład każdego zestawu wchodzi również specjalne narzędzie montażowe oraz
graficzna instrukcja montażu.

Opis produktu
W skład zestawu FAG SmartSET wchodzą dwa
moduły łożysk, z których każdy składa się z bieżni
zewnętrznej i wewnętrznej, elementów tocznych,
koszyka z tworzywa sztucznego ze wspornikami,
pierścienia osadczego oraz pokrywy przeciwpyłowej.

Bieżnie zewnętrzna i wewnętrzna pokryte są specjalną oksydowaną na czarno powłoką Durotect B,
opracowaną przez Schaeffler. W czasie oksydacyjnego czernienia powierzchnia elementów stalowych pokrywana jest mieszaniną tlenków żelaza.
Powłoka ta przyczynia się do zmniejszenia tarcia,
zapobiega mikropęknięciom, redukuje uszkodzenia mogące powstać w wyniku poślizgu wewnątrz
łożyska (różnica prędkości obrotowych pomiędzy
wewnętrzną/zewnętrzną bieżnią a elementami
tocznymi), a także chroni przed korozją i zapewnia dłuższy czas eksploatacji.
Zmodyfikowana bieżnia wewnętrzna umożliwia
łatwiejsze nasunięcie piasty koła na czop osi. Wewnętrzna krawędź łożyska została poszerzona i zaokrąglona przez sfazowanie. W porównaniu z tradycyjnym łożyskiem stożkowym wewnętrzna
średnica jest minimalnie szersza w granicach dopuszczalnych tolerancji. Ułatwia to zsuwanie pia-
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FAG SmartSET to kompleksowy zestaw
naprawczy łożysk kół w samochodach
ciężarowych, autobusach i przyczepach,
który składa się z dwóch fabrycznie
zmontowanych modułów łożysk oraz
narzędzia specjalnego

sty koła z czopu osi podczas demontażu i wsuwanie na czop podczas montażu. Dzięki takiemu
rozwiązaniu nie ma możliwości skośnego zamontowania piasty i łożyska na czopie osi.
Z kolei wzmocniony włóknem szklanym koszyk
z tworzywa sztucznego ze wspornikami skutecznie łączy elementy toczne z bieżnią zewnętrzną.
W ten sposób bieżnia zewnętrzna i wewnętrzna
oraz elementy toczne tworzą jeden spójny moduł.
Dodatkową zaletą jest także to, że podczas demontażu, np. w celu naprawy układu hamulco-
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wego, nie ma możliwości zabrudzenia łożyska. Dodatkowy pierścień osadczy pozycjonuje elementy
toczne na bieżni wewnętrznej. Dzięki tzw. wstępnemu ustawieniu elementów tocznych nie ma
potrzeby obracania koła podczas dokręcania śruby
piasty koła. Minimalizuje to możliwość błędnego
montażu w porównaniu z tradycyjnym łożyskiem
stożkowym.
Oprócz tego moduł FAG SmartSET jest fabrycznie
nasmarowany na cały okres użytkowania i wyposażony w osłonę przeciwpyłową, która zapobiega
przedostaniu się zanieczyszczeń do smaru.

Demontaż…
W celu przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej
naprawy łożysk kół oraz w celu uniknięcia przedwczesnej awarii należy zwrócić uwagę na wskazówki producenta oraz używanie zalecanych narzędzi, sprawdzenie elementów współpracujących
(piasta koła, czop osi) w trakcie naprawy, a także
przestrzeganie zalecanego momentu dokręcenia
czy postępowanie zgodnie z instrukcją.
Moduł FAG SmartSET jest używany nie tylko w przypadku łożysk wypełnionych smarem, ale także
łożysk smarowanych olejem. Podczas naprawy
układu hamulcowego tradycyjne łożyska stożkowe
mogą zostać zanieczyszczone brudem podczas demontażu piasty koła razem z tarczą hamulcową
lub bębnem. Z tego powodu łożyska koła muszą
zostać zdemontowane, wyczyszczone oraz ponownie nasmarowane. W kolejnym etapie należy wymienić pierścień uszczelniający wału napędowego.
Demontaż piasty koła (np. podczas wymiany hamulców) może mieć wpływ na skrócenie okresu
użytkowania tradycyjnych łożysk stożkowych w wyniku: zanieczyszczenia łożyska, niewłaściwego
smarowania łożyska, użycia nieodpowiedniego
smaru, uszkodzenia uszczelnienia, skomplikowanej procedury ponownego ustawienia łożysk
względem siebie.

W przypadku FAG SmartSET wymienione kroki nie
mają zastosowania, ponieważ moduł jest szczelny
i nie może ulec zanieczyszczeniu. Takie rozwiązanie
zapewnia oszczędność czasu nawet do 50% w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami stożkowymi.
W czasie wymiany tradycyjnego łożyska stożkowego na FAG SmartSET w pojeździe z hamulcami bębnowymi należy:
1. Zdemontować koło i bęben tarczowy zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Następnie zdemontować osłonę piasty koła.
3. Poluzować śrubę zabezpieczającą, odkręcić
śrubę centralną i usunąć ją razem z podkładką.
4. W kolejnym kroku wyciągnąć piastę koła i zdemontować łożysko zewnętrzne (w przypadku
modułu FAG SmartSET pozostaje on w piaście koła podczas demontażu).
5. Usunąć pierścień ABS (jeśli jest) i pierścień
uszczelniający z wnętrza piasty, a następnie
zdemontować łożysko wewnętrzne (w przypadku modułu FAG SmartSET pozostaje on
w piaście koła podczas demontażu).
6. Na koniec wyczyścić piastę koła i zdemontować oba pierścienie zewnętrzne za pomocą
odpowiedniego narzędzia (uwaga: należy wyczyścić piastę koła oraz czop osi, a także
sprawdzić pod kątem użycia; zdemontowane
tradycyjne łożysko stożkowe różni się wyglądem i konstrukcją od nowego modułu FAG
SmartSET).

Fabrycznie nasmarowany i zmontowany,
ze wstępnie ustawionym luzem – zestaw
naprawczy FAG SmartSET w znacznym
stopniu przyczynia się do obniżenia
kosztów utrzymania pojazdu

… i montaż
Montaż modułu FAG SmartSET należy przeprowadzić w następujących krokach:
1. Zewnętrzny pierścień FAG SmartSET należy
umieścić na piaście koła i wcisnąć moduł
przy użyciu dołączonego narzędzia. Łożysko
jest już fabrycznie nasmarowane. Trzeba pamiętać, żeby nie uszkodzić narzędzia prasą
podczas wciskania modułu. W tym celu zaleca się umieszczenie dodatkowej płytki metalowej odpowiedniego rozmiaru pomiędzy narzędziem a prasą.
2. Następnie umieszczamy zewnętrzne łożysko
na piaście i wciskamy moduł przy użyciu dołączonego narzędzia. Jak w kroku poprzednim
pamiętamy o fabrycznym nasmarowaniu
łożyska oraz umieszczeniu dodatkowej płytki.
3. W kroku trzecim należy zamontować pierścień uszczelniający wału napędowego przy
użyciu odpowiedniego narzędzia. W celu zapewnienia możliwości przesuwania pierścienia uszczelniającego po czopie osi podczas
montażu piasty koła pierścień powinien zostać delikatnie nasmarowany.
4. Ostrożnie nasuwamy piastę koła na czop,
montujemy podkładkę oraz śrubę centralną.
5. Dokręcamy śrubę centralną zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku użycia modułu FAG SmartSET nie ma konieczności obracania koła podczas dokręcania śruby.
6. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie luzu łożyska za pomocą czujnika zegarowego.
7. Dokręcamy śrubę zabezpieczającą zgodnie
z zaleceniami producenta.
Trzeba też pamiętać, że montaż przeprowadza
się w kolejności odwrotnej do demontażu.
Zdjęcia: © Schaeffler
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Kabiny samochodów:

Marek Rutka

bezpieczeństwo coraz ważniejsze

roducenci ciężarówek doskonale
zdają sobie sprawę z tego, że wymagania klientów i użytkowników rosną, a konkurencja na rynku sprawia, że aby się na nim utrzymać, należy
nieustannie podnosić standard pojazdów.
Biorąc pod uwagę normy czasu pracy,
kierowcy ciężarówek spędzają w kabinach swoich pojazdów około 2–2,5 tys.
godzin rocznie, co daje około 80–110
pełnych dób. Kierowcy oczekują więc
stworzenia im odpowiednich warunków
zarówno do pracy, jak i wypoczynku.
Nie trzeba nikogo przekonywać, jak
wielki wpływ mają one na poziom bezpieczeństwa ich samych i innych uczestników ruchu.
Sprawom związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy
kierowcom samochodów ciężarowych
większą uwagę zaczęto poświęcać niespełna pół wieku temu, gdy wzrosło znaczenie długodystansowego transportu
drogowego, rozbudowana została sieć autostrad w Europie Zachodniej, a w ofercie wszystkich wiodących producentów
pojawiły się ciężarówki z kabinami typu

© Volvo Trucks

Postęp w dziedzinie konstrukcji kabin ciężarówek przeznaczonych do transportu
dalekobieżnego jest tak duży, że warunki, w jakich przebywa kierowca, w niczym
nie ustępują tym z dobrej klasy samochodu osobowego.

Podczas prac badawczych ciężarówki poddawane są testom
badającym wytrzymałość kabin w czasie wypadków

wagonowego. Wprowadzenie nowego
typu kabin poprawiło znacznie ergonomię miejsca pracy, a także sprawiło, że
kabiny stały się obszerniejsze (szersze
i dłuższe). Producenci zaczęli także przykładać więcej wagi do kwestii bezpieczeństwa czynnego i biernego, instalując
bardziej skuteczne układy hamulcowe,
a także konstruując bardziej wytrzymałe
szkielety kabin. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że pierwszym producen-
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tem ciężarówek, który zaczął poddawać kabiny testom zderzeniowym, było
w 1959 r. Volvo. Aby próba wypadła
pomyślnie, w kabinie – po uderzeniu
wahadłem o masie 1 t – musiała pozostać nienaruszona strefa przeżycia dla
kierowcy i pasażera.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa,
ergonomii i komfortu wypoczynku kierowcy największe zmiany zaszły w latach 70. ubiegłego wieku. To wówczas
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Powszechne stosowanie tworzyw sztucznych i obić
tapicerskich znacznie ograniczyło ryzyko obrażeń
kierowcy i pasażera w kabinie ciężarówki

również do wyposażenia kabin pojazdów ciężarowych w punkty kotwiczenia
pasów bezpieczeństwa – chociaż wówczas ich montaż nie był obowiązkowy.

© DAF

Nie tylko elektronika

we wnętrzach kabin zastosowano elementy tapicerskie i z tworzywa sztucznego, w tym także ze spienionego PVC
– miękkiego tworzywa pochłaniającego
energię w razie uderzenia. Użycie bezpiecznych, miękkich elementów wnętrza
kabin o tępych krawędziach wymusiły na
producentach nowe normy bezpieczeństwa – przede wszystkim określone w dy-

rektywie 70/156/EWG z 6 lutego 1970 r.
Zgodnie z nowymi normami sukcesywnie z kabin musiały zostać wyeliminowane wszelkie elementy, które podczas
wypadku mogły spowodować dodatkowe
zagrożenia dla życia i zdrowia (nakazano
stosowanie bezpiecznych kolumn kierowniczych (łamiących się w czasie wypadku). Producenci zobligowani zostali

reklama

Sterowane elektroniczne systemy
wspomagające bezpieczeństwo, takie
jak np. układy przeciwpoślizgowe zwiększające skuteczność hamowania ABS,
ASR czy układy stabilizujące tor jazdy
ESP, korzystnie wpływają na poprawę
poziomu bezpieczeństwa czynnego. Konstruktorzy ciężarówek znacznie więcej
uwagi niż jeszcze dekadę czy dwie temu
poświęcają elementom poprawiającym
bezpieczeństwo bierne. Wspomniane
pasy bezpieczeństwa zintegrowane z fotelami kierowcy w wielu modelach ciężarówek obecnie standardowo wyposażone
są w napinacze.
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Więcej tworzyw, mniej blachy

© MAN

W pierwszym okresie rozwoju ciężarówek, czyli na początku XX wieku,
stosowano kabiny odkryte, ewentualnie
ze składanym brezentowym dachem.
Kolejnym krokiem w konstrukcji było
zastosowanie kabin zamkniętych o drewnianym szkielecie pokrytym dermatoi-

dem lub blachą. Kabiny o drewnianym
szkielecie nie zapewniały jednak żadnej
ochrony w razie wypadku i szybko ulegały degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Druga połowa lat
50. to już dominacja kabin stalowych,
wykonywanych z elementów tłoczonych
i zgrzewanych. Kabiny takie zapewniały
nieporównywalnie większą sztywność,
bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami atmosferycznymi (były znacznie
bardziej szczelne) niż te o szkielecie
drewnianym.
Kolejnym krokiem w rozwoju kabin
było wprowadzenie do produkcji nowych
modeli ciężarówek, wyposażonych w odchylane kabiny wagonowe. Rozwiązanie takie przyczyniło się do znacznego
polepszenia dostępu do silnika, a także
korzystnie wpłynęło na poprawę sztywności kabiny. Bardzo ważną zaletą kabin
odchylanych była poprawa izolacji akustycznej, termicznej, a także wyeliminowanie możliwości przedostawania się
spalin, par oleju i smarów do wnętrza.
Tworzywa sztuczne w przemyśle motoryzacyjnym szeroko zaczęto stosować
od lat 80. ubiegłego wieku. Początkowo
w samochodach osobowych i dostawczych, później także w ciężarówkach i autobusach. W przypadku tych ostatnich
pojazdów z tworzyw sztucznych zaczęto
Zintegrowane z fotelem
pasy bezpieczeństwa
wyposażone w napinacze
to standard w wielu
ciężarówkach

Debiutujący w sierpniu
nowy model Scanii
to pierwsza ciężarówka
wyposażona w boczne
kurtyny powietrzne
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wykonywać m.in. zderzaki, błotniki,
owiewki, a także elementy samych kabin. Tworzywo – a konkretnie laminat
poliestrowo-szklany – okazał się doskonałym materiałem do budowy podwyższonych sypialnych dachów kabin (popularnie zwanych kurnikami). Ciężarówki
z krótkimi, ale znacznie podwyższonymi
kabinami umożliwiającymi spanie zyskały sobie dużą popularność szczególnie
w zestawach przestrzennych. Zastosowanie tworzyw sztucznych pozwoliło na
obniżenie masy kabin, polepszenie estetyki i walorów użytkowych, a także
korzystnie wpłynęło na bezpieczeństwo
bierne.
W samochodzie ciężarowym o masie
własnej 8 t elementy wykonane z aluminium ważą ok. 500 kg. Materiał ten
wykorzystywany jest głównie do obudów
mechanizmów układu napędowego,
wsporników, belek przeciwwjazdowych
i elementów kabin. Podkreślić jednak
należy, że zużycie aluminium wykorzystywanego do budowy ciężarówek i ich
zabudów w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło o kilkadziesiąt procent. W związku
z dążeniem producentów do obniżenia
masy własnej pojazdu, a tym samym
ograniczenia zużycia paliwa przy jednoczesnym podniesieniu jego ładowności (w granicach dmc.) udział aluminium i innych materiałów lekkich (np.
kompozytów) stale rośnie.

Ważna wytrzymałość
Rozwój drogowych przewozów długodystansowych spowodował znaczne
zwiększenie ruchu ciężarowego przede
wszystkim na autostradach, ale w dużym

© Scania

Ważnym elementem mającym wpływ
na poprawę bezpieczeństwa biernego jest
obowiązkowy montaż bocznych zabezpieczeń przeciwwjazdowych (zgodnie z dyrektywą RL89/297/EWG) i tylnych belek
(zgodnych z dyrektywą 70/221/EWG).
Tego rodzaju zabezpieczenia w razie wypadku lub kolizji mają za zadanie chronić przede wszystkim kierowców i pasażerów mniejszych pojazdów (osobowych,
dostawczych i motocykli), a także rowerzystów. Kolejnym rozwiązaniem sprzyjającym poprawie bezpieczeństwa jest
ograniczenie tzw. martwego pola wokół
przodu i boków kabiny. Jego ograniczeniu sprzyja montaż odpowiednio rozmieszczonych lusterek, obniżenie dolnej
krawędzi szyby przedniej i zmniejszenie
grubości jej bocznych słupków. To ostatnie zadanie stało się możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednio wytrzymałych
stopów metali.

© Iveco
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Nisko umieszczone zderzaki przednie w połączeniu z bocznymi zabezpieczeniami przeciwwjazdowymi w naczepie ograniczają następstwa wypadków z udziałem mniejszych pojazdów

stopniu także na drogach podmiejskich.
Chociaż kierowcy samochodów ciężarowych powodują obecnie blisko o połowę
mniej wypadków niż dekadę temu, to
skutki wypadków z udziałem ciężarówki
są o wiele gorsze niż auta osobowego
(co roku na drogach UE w wypadkach
z udziałem ciężarówek ginie ok. 4,2 tys.
ludzi). Warto także wspomnieć, że do najbardziej tragicznych wypadków z udzia-

łem ciężarówek dochodzi na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Stąd też
aby ograniczyć liczbę rannych i ofiar, od
dawna zarówno w ciężarówkach, jak i autobusach obowiązuje nakaz używania
pasów bezpieczeństwa. Dla polepszenia
skuteczności i wygody użytkowania powszechne stało się zintegrowanie pasa
bezpieczeństwa z fotelem. Rozwiązanie
takie pociągnęło za sobą nie tylko ko-
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nieczność opracowania zupełnie nowych
foteli, ale i przekonstruowania sposobu
kotwiczenia foteli do podłogi kabiny.
Specyfika konstrukcji i przeznaczenia
ciężarówek sprawia, że w momencie wypadku najbardziej newralgicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowcy
elementem kabiny jest jej dach i rama
przedniej szyby. Producenci i konstruktorzy ciężarówek, mając świadomość
tego zagrożenia, stosują wzmocnienia
struktury nośnej dachu i ramy przedniej
szyby (większą wytrzymałość uzyskano,
stosując specjalne gatunki stali i nowe
techniki łączenia).
Analizy skutków wypadków dowiodły, że dla kierowców ciężarówek najbardziej niebezpieczne są dachowania.
Firma Scania w zaprezentowanej w sierpniu tego roku nowej generacji ciężarówek w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa poszła o krok dalej i jako
pierwsza wprowadziła boczne kurtynowe poduszki powietrzne. Zdaniem
ekspertów Scanii zastosowanie tych
poduszek powietrznych może zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar dachowania nawet o 25%.

Opony w obszarze
miejskim
Renata Pawliszko

© Renault Trucks

Lekkie samochody ciężarowe wraz z zabudowami
dystrybucyjnymi świetnie sprawdzą się w ciasnej, wąskiej zabudowie
miejskiej. Opony zamontowane w takich pojazdach muszą być odporne na
uszkodzenia oraz wytrzymałe. Sprawdzamy, jakie będą najbardziej
odpowiednie do tego rodzaju zastosowania.

Bridgestone
Opony marki Bridgestone do zastosowań w lekkich samochodach ciężarowych mają specjalnie zaprojektowane
barki i bieżnik, ułatwiające eliminowanie kamieni mogących gromadzić się
w czasie jazdy. Opony przeznaczone do
jazdy w terenie miejskim, na krótkich
trasach z częstymi hamowaniami i zatrzymaniami, zostały zaprojektowane,
by realizować długie przebiegi.
Najpopularniejszymi modelami, które
montowane są w lekkich pojazdach ciężarowych, są Bridgestone R227 na oś kie-

rowaną, Bridgestone M729 na oś napędową oraz Bridgestone R168 do naczep,
a także Firestone FS400 na oś kierowaną,
FD600 na oś napędową oraz TSP3000
na oś wleczoną. W kategorii rozmiarów
najczęściej wybieranymi produktami są
265/70 R19,5, 215/75 R17,5, 225/75
R17,5, 235/75 R17,5, 245/70 R17,5.
Opona Bridgestone R227 na oś prowadzącą to model przeznaczony do lekkich ciężarówek, a także pojazdów dostawczych. Produkt cechuje się bardzo
dobrym prowadzeniem, również na mokrej nawierzchni. Klienci docenią również, ze względu na możliwość obniżenia
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kosztów eksploatacyjnych, niższe opory
toczenia oraz długą żywotność.
Z kolei na oś napędową do tego typu
zastosowań wybrać można oponę M729,
która cechuje się bardzo dobrą przyczepnością zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Oprócz tego jest odporna na uderzenia i uszkodzenia, dzięki
ochraniaczowi ściany bocznej o dużej
wytrzymałości (dotyczy modeli 17,5”
oraz 19,5”). M729 można też bieżnikować, zyskując na przebiegach.
Opona R168 o dużej wytrzymałości
przeznaczona do naczep i przyczep jest
odporna na przebicie, ścieranie i ogólne
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zużycie. Dzięki wykorzystaniu tych opon
klient zyskuje oszczędności dzięki niższym
kosztom eksploatacji w przeliczeniu na
kilometr w całym cyklu życia opony. Jest
to możliwe dzięki takim własnościom
jak pierwszy długi cykl życia opony,
trwały karkas zapewniający bieżnikowanie oraz duża odporność na blokowanie kamieni w bieżniku i nierównomierne zużycie.

Bridgestone
R227

dowa bieżnika zapewnia mniejsze opory
toczenia i większe przebiegi. W oponie zastosowano bardziej wytrzymały i twardy
rodzaj mieszanki u podstawy bieżnika oraz
w punkcie styku opony z nawierzchnią.
Kolejną zaletą opony Conti Hybrid LD3
są też spłaszczone z boku żebra bieżnika
w części barkowej. Specjalnie ścięta krawędź ogranicza zużycie paliwa oraz usztywnia konstrukcję ścian bocznych.

Continental

Goodyear

Opony Conti Hybrid LS3 na oś kierowaną oraz Conti Hybrid LD3 na oś napędową przeznaczone są do zastosowania
w lekkich pojazdach użytkowych (o dmc.
do 12 t). Produkty te sprawdzą się w tradycyjnych przewozach dystrybucyjnych,
usługach komunalnych i w transporcie
dalekobieżnym. Opony te spełnią też
zróżnicowane wymagania dotyczące
ogumienia eksploatowanego na drogach
regionalnych i międzynarodowych.
Conti Hybrid LS3 oraz Conti Hybrid
LD3 są wyposażone w bieżnik o dwuwarstwowej konstrukcji (tzw. cap base).
Gruba warstwa ścieralna oraz specjalnie
opracowana mieszanka gumowa wierzchniej warstwy bieżnika gwarantują oponie
długi okres eksploatacji. Bieżnik o zwiększonej objętości gumy (dzięki technologii
Plus Volume) wraz ze specjalną mieszanką gumową bazowej warstwy bieżnika
znacznie redukują opory toczenia powodowane przez odkształcenia opony
w czasie jazdy i manewrowania. Technologia zwiększonej objętości bieżnika
polega na zwężeniu rowków wzdłużnych
oraz maksymalizacji powierzchni bieżnika – rozwiązanie to znacznie podnosi
odporność na ścieranie i gwarantuje wyższe przebiegi. Oprócz tego nowa mieszanka gumowa ścian bocznych ogranicza rozgrzewanie się opony od wewnątrz,
co dodatkowo zmniejsza zużycie paliwa.
Obie opony cechują się bardzo dobrymi
właściwościami jezdnymi na mokrej nawierzchni i podczas hamowania.
Poza tym opona Conti Hybrid LS3 na
oś kierowaną charakteryzuje się dobrymi
własnościami jezdnymi oraz niskim zużyciem paliwa. Dzięki odpowiedniej grubości
bieżnika jest bardziej odporna na ścieranie, co zapewnia jej długie przebiegi.
Z kolei opona Conti Hybrid LD3 przeznaczona na oś napędową cechuje się
bardzo wysokimi przebiegami oraz niskim
zużyciem paliwa. Dwuwarstwowa bu-

Opony do lekkich pojazdów ciężarowych na oś sterującą z Grupy Goodyear
mają trzy podwójne żebra zapewniające
równomierny rozkład ciśnienia powietrza w oponie, dużą odporność na zużycie
i równomierną charakterystykę ścierania.
Duża gęstość elementów bieżnika opon
zapewnia dobre hamowanie na mokrej
nawierzchni. Natomiast konstrukcja karkasu gwarantuje zwiększoną odporność
na nagrzewanie, co przekłada się na
większą trwałość eksploatowanej opony.
Wśród innych właściwości opon z Grupy
Goodyear wymienić można dużą ilość
gumowej warstwy bieżnika, co oznacza
długie przebiegi, a także sztywne żebra
barkowe poprawiające sterowność i stabilność boczną opony. Naprzemienne rozłożenie bloków bieżnika sprawia, że opona
generuje niski poziom hałasu i jest chroniona przed wbijaniem się w nią kamieni,
co dodatkowo wydłuża jej żywotność.
Opony Grupy Goodyear mają oznaczenia M+S, co przekłada się na lepsze
właściwości jezdne na śniegu i w warunkach terenowych.
Najbardziej popularnymi modelami opon w tym zakresie zastosowań są
Goodyear RHS II, Dunlop SP344 oraz
Sava Avant 4 w następujących rozmiarach: 205/75 R17,5, 215/75 R17,5,
225/75 R17,5, 235/75 R17,5.
Z kolei opony na oś napędową wyróżnia specjalna rzeźba bieżnika zapewniająca dobrą trakcję i hamowanie
na mokrej nawierzchni. Opony charakteryzują się grubszą warstwą bieżnika,
co wydłuża przebiegi. Mają one również
karkas zaprojektowany w sposób ograniczający nagrzewanie, co dodatkowo
zwiększa trwałość opony. Ponadto połączone pięcioma żebrami pełne bloki
bieżnika zapewniają równomierne zużycie, dobrą odporność na powstawanie
ubytków i uszkodzeń, a także stabilność
tylnej osi dla poprawy sterowności. Kom-

Bridgestone
M729

Conti Hybrid
LS3 i LD3

Goodyear
FUELMAX T
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puterowo zoptymalizowany kształt bieżnika redukuje hałas i zapewnia równomierne zużycie. Ważną zaletą opon jest
też zmniejszony opór toczenia. Opony
mają oznaczenia M+S oraz 3PMSF, co
gwarantuje lepszą trakcję zimą oraz spełnienie wymogów opon do stosowania
ich o tej porze roku.
Najbardziej popularnymi modelami
opon do lekkich ciężarówek oferowanych przez Grupę Goodyear na oś napędową są: Goodyear RHD II, Dunlop SP
444, Sava Orjak 4. Opony dostępne są
w rozmiarach 205/75 R17,5, 215/75
R17,5, 225/75 R17,5, 235/75 R17,5.
W przypadku opon w rozmiarach 17,5”
i 19,5” na oś wleczoną najbardziej popularnymi modelami opon Grupy Goodyear
są: Goodyear RHT II, Goodyear FuelmaxT, Dunlop SP 252, Sava Cargo 4.
Opony dostępne są w rozmiarach 215/75
R17,5, 235/75 R17,5 oraz 435/50 R19,5.

Dunlop
SP 346

Michelin X
Multi D

Michelin
Do samochodów ciężarowych o dmc.
do 16 t firma Michelin oferuje opony
Michelin X Multi Z oraz Michelin X Multi
D. Wyniki testów porównawczych przeprowadzonych przez TÜV SÜD wykazały,
że opony Michelin X Multi Z i X Multi D
z bieżnikiem zużytym w 2/3 mają lepsze
osiągi, hamując średnio o 13 m wcześniej na mokrej nawierzchni o małej przyczepności niż opony konkurentów oraz

produkty poprzedniej generacji. Badanie
przeprowadzone i poświadczone przez
TÜV SÜD wykonano na oponach w rozmiarze 215/75 R17,5 zużytych w 2/3.
Gamy opon Michelin X Multi Z (na
wszystkie pozycje) i Michelin X Multi D
(na oś napędową) do samochodów ciężarowych w 2015 r. poszerzyły się o nowe
rozmiary. Łącznie w gamie X Multi klienci
znajdą 16 rozmiarów opon (po 8 rozmiarów w każdej gamie), które pokrywają 80% zapotrzebowania użytkowników ciężarówek do 16 t. A są to: 215/75
R17,5, 225/75 R17,5, 235/75 R17,5,
245/70 R17,5, 265/70 R17,5, 245/70
R19,5, 265/70 R19,5, 285/70 R19,5.
Opony te mogą być użytkowane na
wszystkich typach dróg zarówno latem,
jak i zimą (mają oznaczenie 3PMSF).
Produkty Michelin X Multi zapewniają
niższe zużycie paliwa i obniżenie poziomu hałasu. Przeznaczone są dla użytkowników świadczących usługi transportowe, poruszających się po drogach
różnego typu włącznie z drogami w obszarach miejskich i podmiejskich.

Zdjęcia: © Producenci

© Daimler

Michelin X
Multi Z
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Nowy Conecto

Przegubowy
Conecto G użytkowany
jest w Warszawie,
Moskwie i Taszkiencie,
w krajach bałtyckich
i na Bliskim
Wschodzie

– autobus miejski Mercedesa
Niskopodłogowy autobus miejski Conecto od niemal 10 lat wozi pasażerów
głównie w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz w Turcji i Azji
Centralnej. Model doczekał się następcy – na początku września
w Warszawie zaprezentowano nowe Conecto i Conecto G.

owy Conecto czerpie z „genów”
i systemu modułowego autobusu
Citaro, odnoszącego sukcesy na
całym świecie. Pokrewieństwo wyraźnie
widać w koncepcji wymiarów Conecto:
rozstawy osi autobusu jednoczłonowego
i przegubowego – 5900 mm i 5900/
5990 mm – są identyczne jak w Citaro.
Zwisy różnią się zaledwie o kilka milimetrów, co wynika przede wszystkim
z odmiennego designu. Również zoptymalizowana pod względem masy struktura nadwozia Conecto w przeważającym
stopniu pochodzi od Citaro. Nowe modele: Conecto – trzydrzwiowy autobus
jednoczłonowy o długości 12,13 m z silnikiem zamontowanym w wieży po lewej
stronie i wywodzący się z niego czterodrzwiowy przegubowy Conecto G o długości 18,12 m z trzema osiami i silnikiem

umieszczonym z tyłu to propozycje dla
segmentu niskopodłogowych autobusów miejskich.

Na olej napędowy lub gaz
Zarówno jednoczłonowy, jak i przegubowy Conecto oferowany jest z wysokowydajnymi i niskoemisyjnymi silnikami
wysokoprężnymi spełniającymi normę
spalin Euro VI. W jednoczłonowym Conecto pracuje 6-cylindrowy silnik rzędowy
Mercedes-Benz OM 936 o pojemności skokowej 7,7 l, mocy 220 kW (299 KM) i wysokim momencie obrotowym 1200 Nm.
W przegubowym Conecto G montowany
jest silnik OM 470 o pojemności skokowej
10,7 l, osiągający moc 265 kW (360 KM)
i moment obrotowy 1700 Nm. Obie jednostki są doładowane za pośrednictwem
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asymetrycznej turbosprężarki. Moc przenoszona jest na tylną oś portalową przez
automatyczne skrzynie biegów z przekładnią hydrokinetyczną (Voith lub ZF).
W układzie oczyszczania spalin wykorzystano połączenie zamkniętego filtra
cząstek stałych z systemem SCR marki
Mercedes-Benz. Do tego dochodzi chłodzony układ recyrkulacji spalin.
Alternatywnie Conecto może być po
raz pierwszy wyposażony w cichy i niskoemisyjny napęd na gaz ziemny – zarówno w wersji jednoczłonowej, jak
i przegubowej. Dzięki temu na typowych rynkach gazowych, np. w Turcji lub
w Europie Wschodniej, model Conecto NGT (NGT – Natural Gas Technology)
i Conecto G NGT jest jeszcze bardziej
pożądany, szczególnie w zatłoczonych
centrach miast oraz w dzielnicach miesz-
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kaniowych. Dopuszczalne jest stosowanie w nim biogazu zgodnie z normą
DIN 51624. Natomiast na rynki, na których wciąż jest dopuszczalna norma emisji
spalin Euro III, Mercedes-Benz nadal
dostarcza poprzedni model autobusu.

Pojemniejsze i komfortowe wnętrze
Dzięki konstrukcji o zoptymalizowanej masie oraz kompaktowym i lekkim
silnikom jednoczłonowy Conecto zapewnia 101, a przegubowy 148 miejsc pasażerskich. Napęd na gaz ziemny w żaden
sposób nie wpływa na przestrzeń pasażerską – przy optymalnym wyposażeniu
jednoczłonowy Conecto NGT przewozi
nawet 99 pasażerów, a przegubowy Conecto G NGT może wziąć na pokład maksymalnie 158 osób. Montaż wyposażenia
wpływającego na masę, np. klimatyzacji,
powoduje zmniejszenie maksymalnie
o 10 liczby przewożonych pasażerów.
Przestrzeń pasażerska nowego Conecto G ma niską podłogę na całej długości,
a dzięki zamontowaniu silnika w wieży
i umieszczeniu siedzeń pasażerskich na
podestach jest bardzo uporządkowana.

Konstrukcja trzydrzwiowego autobusu
jednoczłonowego i czterodrzwiowego autobusu przegubowego wspomaga szybki
przepływ pasażerów, a charakterystyczne
dla Conecto podwójne, ukośne poręcze
ułatwiają wsiadanie i wysiadanie pasażerom różnego wzrostu i w różnym wieku.
Wnętrze częściowo nowe, częściowo przejęte z poprzedniego modelu ma dużo
miejsca m.in. na wózek inwalidzki lub
dziecięcy, funkcjonalne siedzenia City
Star Basic, nowy sufit z oświetleniem
LED czy ogrzewanie za pomocą grzejników zamontowanych w ścianie bocznej
oraz klimatyzację. Ciche i spokojnie pracujące silniki oraz oś przednia z niezależnym zawieszeniem kół gwarantują
pasażerom wysoki komfort.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Dzięki zastosowaniu osi przedniej
z niezależnym zawieszeniem kół nowy
model Conecto jeździ bezpiecznie i komfortowo, a z opcjonalnym dla pojazdu
jednoczłonowego elektronicznym systemem stabilizującym ESP radzi sobie
nawet w ekstremalnych sytuacjach. Sys-

tem ten zapobiega poślizgowi już w „zarodku”, zmniejszając moment obrotowy
silnika lub punktowo przyhamowując poszczególne koła. W ten sposób zwiększa
bezpieczeństwo czynne przede wszystkim
na śliskiej nawierzchni jesienią i zimą
oraz przy wyższych prędkościach w komunikacji międzymiastowej. Unikatowym
rozwiązaniem w branży autobusowej
jest nowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe ATC (Articulation Turntable Controller) – system automatycznej stabilizacji autobusu przegubowego Conecto G,
wspomagające jego zachowanie na zakrętach i pomagające w ekstremalnych
sytuacjach na drodze, podobnie jak system ESP. Podstawą jest tutaj nowa platforma elektroniczna B2E (Bus Electronic/Electric Architecture).

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © Mercedes-Benz

Zadbano również o kierowcę –
otrzymał on przestronne miejsce
pracy, a lepsza widoczność jest
zasługą podwyższonej pozycji
siedzenia. Dużą zaletą są także
nowoczesne wskaźniki, wzorcowa obsługa z uporządkowanymi przyciskami i przełącznikami, a także kierownica
wielofunkcyjna

Conecto – trzydrzwiowy
autobus jednoczłonowy
o długości 12,13 m –
zapewnia 101 miejsc
pasażerskich
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Pojazdy użytkowe Opla
do zadań specjalnych
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. do polskich klientów trafiło 1510 lekkich
samochodów dostawczych Opla z gamy modelowej Combo, Vivaro i Movano. Daje to
ponad 45-procentowy wzrost w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

Dobra passa

ierwszy z rodziny pojazdów użytkowych Opla – model Vivaro – jest
dostępny w różnych wariantach,
m.in. jako furgon, kombi, furgon z podwójną kabiną oraz platforma z kabiną do
zabudowy w rozmaitych konfiguracjach,
w tym z nadwoziem o dwóch różnych
długościach (4999 i 5399 mm) oraz
dwóch wysokościach (1971 i 2498 mm).
Ten szeroki zakres wariantów jest zapewne podstawą sukcesu tego modelu

Trend wzrostowy w roku bieżącym jest kontynuacją bardzo udanego dla lekkich pojazdów użytkowych roku 2015, gdy cała gama modelowa Combo, Vivaro i Movano osiągnęła znakomite wyniki. W sumie w roku ubiegłym firma
Opel sprzedała w Europie ponad 100 000 lekkich samochodów użytkowych,
o 24% więcej niż w 2014 r., zwiększając udział w rynku o 9%.
W Polsce samochody dostawcze Opla również cieszyły się dużą popularnością u klientów – łączna sprzedaż marki w tym segmencie rynku w 2015 r. wyniosła 2594 samochody, czyli o ponad 52% więcej niż w 2014 r., kiedy to do
klientów trafiło 1698 pojazdów. Udział w rynku samochodów dostawczych
wzrósł o 31% do 4,87 pp (rynek polski wg PZPM na podstawie CEP).
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się także modele minibusów Vivaro
i Movano – w ubiegłym roku klienci kupili łącznie 1108 tego typu pojazdów,
czyli o ponad 60% więcej niż w 2014 r.
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w naszym kraju – w pierwszym półroczu
2016 r. sprzedaż wzrosła o ponad 11%
w stosunku do ubiegłego roku: sprzedano
769 samochodów w wersjach dostawczych i osobowych.
Drugi z modeli dostawczych Opla to
Movano, większy brat Vivaro. Dostępny
jest w 188 wariantach nadwozia, dzięki
czemu jest modelem nadającym się
dosłownie do każdego rodzaju działalności. Klient ma wybór między furgonem
w czterech różnych długościach oraz
trzech różnych wysokościach nadwozia,
wersjami kombi do przewozu 9 osób
oraz autobusem do 17 osób i wariantami
z pojedynczą i podwójną kabiną oraz
jako podwozie do zabudowy, wywrotka
Model Movano jest dostępny w różnych specjalistycznych zabudowach fabrycznych jako
np. wywrotka, kontener czy zabudowa warsztatowa. Pojazd można skonfigurować z napędem na przednie, tylne lub na wszystkie koła,
maksymalna dmc. wynosi do 4,5 t

Obok pojemności i wymiarów ważną rolę odgrywa ergonomia i funkcjonalność – Opel
Movano w wersji z napędem na przednie koła ma niski próg, co zapewnia łatwy dostęp
do przestrzeni ładunkowej, a przesuwne drzwi boczne i skrzydłowe tylne o szerokim
otwarciu gwarantują maksymalny komfort przy załadunku i rozładunku

lub kontener. Sprzedaż modelu Movano
w wersji dostawczej i osobowej w Polsce w ciągu pierwszych sześciu miesiący
2016 r. zwiększyła się o ponad 97% w porównaniu z wynikami z 2015 r.
Trzeci członek zespołu lekkich pojazdów użytkowych firmy Opel – model
Combo – również miał udany początek
roku, gdyż zanotowano w Polsce wzrost
sprzedaży wersji van o prawie 74 %. Gama
tych pojazdów obejmuje m.in. dwa rodzaje
nadwozia: o krótkim i długim rozstawie
osi (2755 i 3105 mm), z czego każde dostępne jest jako van lub samochód osobowy z 5–7 siedzeniami oraz ze standardowym lub podwyższonym dachem.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się także modele minibusów Vivaro
i Movano – w pierwszym półroczu br. do
klientów trafiło 506 samochodów i jest
to wynik niemal o 10% lepszy niż w tym
samym okresie poprzedniego roku.

Dla każdego rodzaju bizensu
Modele Combo, Vivaro i Movano są
dostepne łącznie w ponad 400 fabrycznych wariantach jako m.in. samochody
z zabudową chłodniczą, furgony do transportu osób niepełnosprawnych czy specjalistyczne samochody dla policji, straży
pożarnej i pogotowia.

Najbardziej popularne fabryczne wersje pojazdów użytkowych Opla, takie jak
modele z wywrotką czy kontenerem, dostępne są bezpośrednio w punkcie dealerskim producenta. Istnieje również
możliwość wykonania modyfikacji przez
certyfikowane firmy zewnętrzne w cenniku Opla. W tej sytuacji producent dostarcza pojazd podstawowy, natomiast
adaptacją do konkretnego celu zajmują
się partnerzy, firmy zabudowujące. W ten
sposób Vivaro staje się np. samochodem
dostawczym z zabudową chłodniczą lub
mobilnym warsztatem.
Firma Opel współpracuje również
z zewnętrznymi firmami specjalizującymi się w dziedzinie konwersji, także
w Polsce. Poszerza to znacznie asortyment pojazdów użytkowych, dzięki czemu
dostępne są takie specjalistyczne rozwiązania, jak np. pojazd przystosowany
do transportu międzynarodowego. Dzięki
współpracy z renomowanymi, europejskimi i polskimi firmami specjalizującymi
się w modyfikacjach pojazdów użytkowych łącznie w 27 krajach w całej Europie dostępnych jest ponad 800 wariantów dostawczych Opli.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © K.Biskupska
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| PERSONALIA |

Oliver Dietrich
Od początku września jest nowym szefem działu sprzedaży dla tzw.
regionu DACH, obejmującego Niemcy, Austrię i Szwajcarię. Jego zadaniem będzie budowanie pozycji marki na rynku, zarządzanie punktami
sprzedaży w regionie i rozwój relacji z kluczowymi klientami.
Karierę zaczął w Michelin w roku 1998 i pracował tam do roku 2005,
osiągając stanowisko regionalnego szefa sprzedaży opon do samochodów ciężarowych. Następnie pracował w TIP Services – firmie z siedzibą
w Hamburgu zajmującej się usługami w zakresie transportu i logistyki.
Od roku 2008 do 2012 odpowiadał za sprzedaż części zamiennych
do pojazdów ciężarowych w niemieckim oddziale koncernu Pirelli.
W 2012 r. wrócił do TIP Services i do bieżącego roku pełnił tam
funkcję szefa sprzedaży i oficjalnego przedstawiciela na terenie
Austrii i Niemiec.

Maciej Taniewski
1 lipca br. objął stanowisko dyrektora zarządzającego DAF Trucks
Polska. Tytuł magistra inżyniera transportu otrzymał na Politechnice
Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia na Wydziale
Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Był pracownikiem Daimler Chrysler Polska i Volvo Trucks Polska,
a z DAF Trucks Polska jest związany od 10 lat. Od 2006 r. do chwili
objęcia obecnej funkcji pracował jako National Sales Manager.
1 września br. ogłoszono, że stanowisko National Sales Managera
zwolnione przez Macieja Taniewskiego objął Mariusz Piszczek,
absolwent Politechniki Poznańskiej, również wieloletni pracownik
DAF Trucks Polska.

Tomasz Balcerzak

Marek Opowicz

Od 1 października br. dyrektor ds. komercyjnych w Grupie Wielton.
Ukończył Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 r. związany zawodowo z branżą motoryzacyjną.
W 2007 r. dołączył do firmy Hyundai, zarządzając sprzedażą i rozwojem
sieci. Wprowadził firmę do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych marek w Polsce. W roku 2010 kontynuował karierę w Hyundai Motor Europe, kierując sprzedażą flotową w Europie, a od 2013 r. zarządzając
sprzedażą w Europie Środkowej i Portugalii. W Grupie Wielton kieruje
sprzedażą, marketingiem i obsługą posprzedażną wszystkich marek
(Wielton, Fruehauf, Cardi, Viberti, Merker) w Polsce, Europie Zachodniej i krajach basenu Morza Śródziemnego. Głównym jego zadaniem
jest wdrożenie planu ekspansji grupy oraz wejście jej marek do nowych
segmentów pojazdów. Prywatnie interesuje się motoryzacją i transportem. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Funkcję prezesa nowej spółki Autosan, należącej do Polskiej Grupy
Zbrojeniowej, pełni od 1 kwietnia br., czyli od czasu przejęcia firmy
przez Hutę Stalowa Wola oraz PIT-Radwar. Jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Podyplomowego Studium Ubezpieczeń przy Kolegium Ekonomiczno-Społecznym
w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2000–2003 był członkiem zarządu, dyrektorem finansowym i operacyjnym w Miraculum SA Kraków.
Następnie w latach 2004–2005 pełnił obowiązki członka zarządu oraz
dyrektora finansowego Huty Stalowa Wola SA – producenta maszyn
budowlanych i sprzętu wojskowego. Był ekspertem, a następnie doradcą
Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu. Zajmował również stanowisko
prezesa zarządu w korporacji Polskie Stocznie. Jest żonaty, ma dwoje
dzieci. Od lat interesuje się rynkami finansowymi.
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| ŻÓŁTE STRONY |

Naprawy
przek³adni kierowniczych
i pomp wspomagania
Wszystkie typy!

SZYBKO − TANIO − SOLIDNIE
87−100 Toruñ
tel. 056/ 655−96−37
ul. Kana³owa 38 fax 056/ 658−66−10
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zaprosili nas
Scania Polska na test hybrydowej Scanii G320
DB6x2*4 MNB.
MAN Truck&Bus Center Wrocław na prezentację 14 pojazdów z najnowszej serii, w tym
premierę MAN TGE, jazdy testowe i spotkania z ekspertami.
Inter Cars na Galę Biesiadną w hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
Wielton na testy naczep w Dortmundzie.
Volkswagen Poznań na otwarcie fabryki w Białężycach k. Wrześni.

W PAŹDZIERNIKU NA ANTENACH

Mercedes-Benz na imprezę i jazdy testowe
z okazji 70. rocznicy istnienia modelu Unimog.
Pronar na prezentację maszyn do recyklingu
i gospodarki komunalnej na targach Pol-Eco
System w Poznaniu.
Portal cng.auto.pl na Międzynarodową Wystawę Pojazdów i Technologii CNG/LNG
„Strefa Metanu” na targach Pol-Eco System
w Poznaniu.

ORAZ

Październikowe wydania „Na osi” przyniosą kilka relacji z różnych motoryzacyjnych imprez, w tym
12. zlotu Qualitium Master Truck. Będzie też motoryzacja militarna. 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 październikowy
Druga młodość przegubowego autobusu
marki MAN; relacja ze zlotu niezwykłych
motocyklistów; felieton o nowoczesnych
skrzyniach biegów; 12. Qualitium Master
Truck cz. 7 – m.in. towarzyszące
zlotowi targi branżowe.

2. odcinek październikowy
Stralis kolejnej generacji; tajniki
funkcjonowania wielkiej sieci hurtowni
motoryzacyjnych; piknik z bronią pancerną;
12. Qualitium Master Truck cz. 8 – m.in.
najpiękniej urządzone kabiny.

3. odcinek październikowy
„Gwiazda Północy” – przykład pięknie stuningowanej ciężarówki; jak zabezpieczyć
ciężarówkę i jej ładunek przed złodziejami;
reportaż z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, 12. Qualitium Master
Truck cz. 9 – gala rozdania nagród.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
4. odcinek październikowy
Polski tour nowego Iveco Daily z silnikiem
Euro 6; jak się bada wpływ ciężarówek na
środowisko naturalne; emocjonujący reportaż z wojskowego poligonu koło Opola;
ciekawe rozwiązania techniczne w sprzęcie
rolniczym; relacja ze zlotu oldtimerów
w Dobrzeniu Wielkim; sprawozdanie
ze zlotu ciężarówek w Zlinie.

5. odcinek październikowy
Luksusowy SUV spod znaku trójramiennej
gwiazdy; druga część reportażu z poligonu
koło Opola; pierwsza część relacji
z targów IAA w Hanowerze.

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