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Nieunikniona przyszłość
hybrydowo-elektryczna
Olej napędowy w dalszym ciągu jest dominującym rodzajem
paliwa do pojazdów użytkowych, jednak hybrydowe i elektryczne
układy napędowe coraz częściej trafiają pod maski ciężarówek
– na razie w większości będących projektami koncepcyjnymi.

J

eszcze w lipcu br. Daimler zaprezentował
swoją koncepcję dystrybucyjnej ciężarówki napędzanej elektrycznie – Mercedes-Benz Urban
e-truck, MAN w ramach rozwoju e-mobilności
pokazał na targach elektryczny ciągnik
siodłowy MAN TGS City Truck, Scania na
życzenie jest w stanie dostarczyć ciężarówkę
hybrydową serii G. To oczywiście tylko wybrane przykłady z rynku europejskiego. Bardzo
dużo w dziedzinie napędów elektrycznych
dzieje się również w Stanach Zjednoczonych
– tam na początku grudnia firma Tesla Motors
zaprezentowała samochód klasy ciężkiej Nicola
One wyposażony w wodorowe ogniwo paliwowe o zasięgu do 1200 mil, z kolei w Kalifornii myśli się o wprowadzeniu do użytku komercyjnego samochodów o zerowej emisji.
Co prawda w ostatnich latach niskie
i w pewnym sensie stabilne ceny paliwa obniżyły stopę zwrotu z inwestycji niezbędnych
do tego, aby hybrydowe czy elektryczne samochody stały się przypadkiem biznesowym, czyli
weszły do produkcji seryjnej. Na razie nowy –
elektryczny – typ napędu to zwiększenie ceny
konwencjonalnego pojazdu bazowego w dość
szerokim zakresie w zależności od rodzaju wybranego rozwiązania. Można tu mówić o rozpiętości od 40% do 100%.
Warte odnotowania może być również to,
że obecnie zainteresowanie użytkowników
przeniosło się z napędów hybrydowych, które
były szeroko propagowane jeszcze, powiedzmy, 10 lat temu, na elektryfikację samochodów ciężarowych jako sposób na obniżenie
emisji gazów cieplarnianych.

W wersji najprostszej elektryfikacja ta
może oznaczać chociażby elektryczny napęd
urządzeń dodatkowych np. w pojazdach komunalnych czy dystrybucyjnych (agregaty chłodnicze), pomagający zminimalizować czas pracy
silnika spalinowego. Zasilanie elektryczne ma
duże zalety pod względem obsługowym
i serwisowym.
W przypadku spalinowo-elektrycznych napędów hybrydowych stosowanych w samochodach dystrybucyjnych czy komunalnych magia
potencjalnych oszczędności działa, ale… nie
zawsze. Obiecywane przez producentów
oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie
20–30% w realnych warunkach eksploatacji
często kurczą się do „mizernych” 10–15%.
Krótkie dystanse i częste zatrzymania nie pozwalają na to, żeby samochód uzyskał na tyle
dużą prędkość, aby jego energia kinetyczna
zmniejszana podczas hamowania mogła zostać
efektywnie przechwycona i wykorzystana do
doładowywania baterii.
Nie ulega jednak wątpliwości, że stoimy
u progu ery elektryfikacji pojazdów użytkowych.
Proces jest nieodwracalny, zwłaszcza w kontekście ostatnich ustaleń dotyczących ograniczenia wydobycia ropy naftowej przez kraje OPEC.
Konsekwencją tego będzie stopniowy wzrost
cen paliwa, co z kolei przyspieszy ponownie
rozwój technologii napędów alternatywnych.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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W HOŁDZIE NICOLI TESLI
a początku grudnia amerykańska firma Nicola Motor Corporation
zaprezentowała swój 1000-konny elektryczny ciągnik siodłowy. Model nazywa się Nicola One. Prezentację prowadził Trevor Milton,
właściciel NMC. Jak wyjaśnił, elektryczny silnik napędowy samochodu będzie zasilany przez kombinację wodorowych ogniw paliwowych, baterie litowo-jonowe oraz odzysk energii z hamowania. Nie będzie żadnych spalin,
produktem ubocznym spalania będzie woda. Na jednym ładowaniu będzie
można pokonać prawie 2 tys. kilometrów, a przejechanie każdego z nich będzie o 50 centów tańsze w porównaniu z tradycyjnym pojazdem. Lepsze jest
też przyspieszenie.
Nicola One to wersja do długich tras, z kabiną przystosowaną do nocowania. W przygotowaniu jest też Nicola Two, jako wersja do jazdy tylko w dzień.
Według deklaracji Miltona ciężarówka wejdzie do produkcji w roku 2020 i nie
trzeba obawiać się braku zainteresowania. NMC już teraz ma około 7000 zamówień, a przedpłaty wynoszą już 4 miliardy USD. Zaczęto je przyjmować
jeszcze w czasie, gdy Nicola One była wyłącznie wizualizacją komputerową.

© Nikola Motor Corporation

N

Nikola Motor Corporation zajmie się również tworzeniem infrastruktury dla
swoich pojazdów. Ponieważ w USA nie ma wielu stacji ładowania ogniw
wodorowych, firma już od 2018 r. zamierza zacząć je budować, by były gotowe, gdy na drogi wyjedzie Nicola One.
Podczas konferencji ogłoszono też zawarcie strategicznego partnerstwa
z firmą Ryder System – będzie się ona zajmowała sprzedażą i serwisem ciężarówek NMC w 800 punktach obsługi w całych Stanach i Kanadzie.
(KW)

SCANIA PRZENOSI
MIASTO
almberget to górnicze miasteczko
w Szwecji tuż za kręgiem polarnym.
Jego sercem jest kopalnia rudy żelaza.
Wydobycie trwa w niej nieprzerwanie od 1781 r.
i w efekcie miasto stopniowo znika w osuwisku.
Wiele ulic Malmberget, dawniej ze sobą połączonych, kończy się przepaścią, a fundamenty niektórych domów wiszą nad urwiskiem.
Do 2032 r. centrum miasta zniknie całkowicie. To
jednak nie oznacza końca Malmberget. 30 budynków mieszkalnych, z których najcięższy waży
230 t, a najstarszy pochodzi z 1909 r., zostanie
przeniesionych do pobliskiej wioski Koskullskulle.
Takiego przedsięwzięcia podjęły się wspólnie:
LKAB – szwedzka spółka kopalniana, przedsiębiorstwo budowlane NYAB oraz holenderska firma
transportowa Mammoet. „Postanowiliśmy ocalić te budynki z przyczyn historycznych i kulturowych. Na szczęście nie musimy budować nowego
miasta. Powiększą się po prostu sąsiednie Koskullskulle i Gällivare” – wyjaśnia Maritha Mossberg,
rzecznik prasowy LKAB.

© Scania
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Po odpowiednim przygotowaniu budynki „ruszono
z posad” i ustawiono na specjalistycznych zestawach firmy Mammoet. Napęd zapewniły im ciągniki
Scania, w tym potężny R620 z silnikiem V8, wyposażony w automatyczną skrzynię biegów Allison.
Po wsunięciu modułu transportowego Nicolas
MHD pod budynek pracownicy firmy Mammoet
unieśli zawieszenie tak, aby masa domu została
równomiernie rozłożona pomiędzy 18 linii osiowych
wyposażonych łącznie w 144 koła. Dopiero wtedy
dom został zabezpieczony mocowaniem i transport ruszył. Maksymalne obciążenie każdej osi
to 36 t. Oznacza to, że pojazd modułowy ma
ładowność ponad 600 t. Ciągnik jest wyposażony
w pompę zasilającą instalację hydrauliczną po-
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jazdu modułowego, obsługującą zawieszenia hydrauliczne oraz system skrętu każdego koła. Zachowaniem pojazdu kieruje operator, który siedzi
z przodu i obserwuje ładunek podczas jazdy.
Scania R620 ma wyposażenie umożliwiające holowanie ładunków o masie dochodzącej do 250 t.
Przewożąc duże budynki mieszkalne, pracownicy
Mammoet dołączali drugi pojazd ciężarowy na
końcu zestawu. To ciągnik – pchacz, który zapewnia dodatkową porcję mocy i momentu obrotowego oraz wspomaga hamowanie. Cały zestaw
porusza się z prędkością 7 km/h. 14 budynków
z Malmberget zostało przetransportowanych
w październiku 2016 r. Pozostałe wyruszą w drogę
w 2017 r.
(KW)
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CHARYTATYWNY KALENDARZ DBK
rupa DBK, dostawca produktów i usług dla branży TSL, wydała
kalendarz na rok 2017. Jest nietypowy, bo jego bohaterkami zostały kobiety, które na co dzień pracują jako kierowcy ciężarówek. Połączył je nie tylko wybrany zawód, ale też szczytny cel – wsparcie kolegi po fachu, który walczył z nowotworem.

G

Jacek Dziemieszonek był kierowcą w jednej z firm transportowych w województwie opolskim, a także kochającym ojcem rocznej Marysi oraz
5-letniego Antosia. Zachorował na nieoperacyjny nowotwór. Po chemioterapii i naświetlaniach wydawało się, że ma poważne szanse na wyzdrowienie i dochód ze sprzedaży kalendarza miał zostać przeznaczony na
jego dalsze leczenie. Niestety w połowie grudnia Jacek zmarł. Postanowiono jednak, że akcja sprzedaży kalendarza będzie trwała nadal, a zebrane
pieniądze zostaną przekazane najbliższej rodzinie zmarłego kierowcy.

© Grupa DBK

Akcja nosi nazwę „Szpilki w transporcie“. Jeden kalendarz kosztuje 30 zł.
Można go zamówić poprzez stronę www.szpilkiwtransporcie.pl z wysyłką
pod wskazany adres albo kupić w każdym serwisie Grupy DBK.
(KW)

CORAZ WIĘCEJ
STACJI ŁADOWANIA
grudnia w Warszawie uruchomiono stację ładowania samochodów elektrycznych,
która będzie częścią ogólnopolskiej sieci
tworzonej przez słowacką firmę GreenWay Infrastructure. W planach jest stworzenie 75 punktów
w całej Polsce. Mają być ogólnodostępne, znajdować się w pobliżu autostrad i głównych dróg
i być rozmieszczone w taki sposób, by można było
samochodem elektrycznym przemierzyć cały kraj.
Z kolei w Łodzi w najbliższym czasie ma powstać
6 nowych stacji. Miasto i PGE (będzie jednocześnie inwestorem i operatorem infrastruktury)
podpisali już list intencyjny o współpracy.
Interes w stacjach ładowania widzą też sieci
handlowe. Buduje je przy swoich sklepach IKEA,
a w październiku w Poznaniu dwa punkty ładowania
aut elektrycznych uruchomiono przy sklepie Lidl.
„Rozważamy możliwość wprowadzenia kolejnych
stacji w nowo powstałych sklepach w dużych
miastach” – twierdzi Aleksandra Robaszkiewicz,
PR Manager Lidl Polska.
Zgodnie z projektem rządowego „Pakietu na rzecz
czystego transportu” do 2020 r. powinno powstać 6 tys. zwykłych i 400 szybkich punktów ładowania samochodów elektrycznych, z czego min.
10% ma być ogólnodostępnych.
(KW)

© LINK
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NOWY STRALIS
W TEŚCIE LINK
iosną tego roku centrala Iveco
zorganizowała testy nowego Stralisa XP. Siedem współpracujących
z Iveco przedsiębiorstw transportowych otrzymało po jednym przedpremierowym modelu
testowym. Wśród nich była też firma z Polski
– LINK, jeden z największych graczy na naszym rynku TSL.

W

W trakcie trzymiesięcznego testu Nowy Stralis XP testowany był głównie na dwóch trasach: Łódź – Holandia – Łódź oraz Łódź – Wielka
Brytania – Łódź. Łącznie ciągnik pokonał ok.
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30 000 km ze średnim obciążeniem 11,69 t.
Średnie zużycie paliwa wyniosło 23,52 l/100 km.
To o 11% mniej niż w modelach Stralis MY2013
Euro VI – tak wynikało z porównania przeprowadzonego przez LINK.
Niższe zużycie paliwa to zasługa rozwiązań
wprowadzonych w Stralisie XP: m.in. inteligentnego osprzętu silnika czy też nowego
przełożenia tylnego mostu (2,47:1).
„Mocną stroną Stralisa XP jest nowa skrzynia
biegów. Dla kierowców dużym zaskoczeniem
było także poprawienie komfortu pracy przez zastosowanie cichszego napędu. W trakcie całego
testu nie mieliśmy żadnych problemów technicznych” – mówił Przemysław Wąsowski, kierownik obsługi transportu w LINK.
(KW)
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JEDYNY TAKI
W POLSCE
drugiej połowie grudnia br. Szkoła Jazdy Ekonomicznej Renault Trucks wzbogaciła się o model T480 4×2 High Cab wyposażony w 13-litrowy silnik i zautomatyzowaną skrzynię
biegów Optidriver. Pojazd ma zbiorniki paliwa o pojemności 1150 l, adaptacyjny tempomat elastyczny z funkcją Optiroll, a w środku skórzaną kierownicę i 5 foteli. Z uwagi na swoje zastosowanie model został zmodyfikowany
i w miejscu dolnej leżanki zainstalowano 3 indywidualne fotele z trzypunktowymi pasami, co umożliwia prowadzenie szkolenia z bezpiecznej jazdy dla
4 kierowców jednocześnie. Płaska podłoga i „powiększona“ nominalna przestrzeń wysokiej kabiny zmieniły tę Tetkę – jedyną taką w Polsce – w małe
biuro szkoleniowe na kółkach. O nowej Tetce oraz bezpiecznej jeździe napiszemy w kolejnych wydaniach „Samochodów Specjalnych”.
(KB)

POWSTAŁ KLASTER NA RZECZ ROZWOJU
ELEKTROMOBILNOŚCI
irma Solaris wraz z grupą polskich przedsiębiorstw oraz uczelni technicznych podpisała list intencyjny o utworzeniu klastra
na rzecz rozwoju elektromobilności.

F

Został on nazwany „Polski Autobus Elektryczny –
łańcuch dostaw dla elektromobilności”. W jego
skład weszły: EC Grupa, Ekoenergetyka Polska, Impact Clean Power Technology, Medcom, Instytut
Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, SKB
Drive Tech oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Kra-

kowie, Politechnika Poznańska i Politechnika Warszawska. Liderem przedsięwzięcia jest Solaris.
„Działamy w obszarze elektromobilności już od roku
2001, kiedy to rozpoczęliśmy produkcję trolejbusów. Następnie przyszedł czas na autobusy hybrydowe i wreszcie w roku 2011 zaprezentowaliśmy
pierwszy polski autobus bateryjny. Dzisiaj jesteśmy jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm w tym segmencie w Europie.
Chcemy wprowadzić elektromobilność w trans-
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W

porcie publicznym w Polsce i w Europie na jeszcze
wyższy poziom. Dlatego postanowiliśmy nawiązać
bliską współpracę z najlepszymi w tym obszarze
firmami w naszym kraju” – mówi dr inż. Dariusz
Michalak, wiceprezes zarządu Solarisa.
Prace rozwojowe dotyczyć będą w szczególności:
opracowania dedykowanej konstrukcji elektrycznego
autobusu miejskiego, zarządzania energią w celu
poprawy efektywności pojazdów elektrycznych,
parametrów technicznych napędów elektrycznych oraz magazynów energii, opracowania innowacyjnych metod ładowania baterii, wypracowania nowych standardów w obszarze kształcenia
kadr inżynierskich w zakresie e-mobility. (KW)
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Autonomiczna ciężarówka Mercedes-Benz
Future Truck 2025 miała premierę w 2014 r.
– technologia na dziś, realistyczna implementacja w ciągu 10 lat

Dariusz Piernikarski

Na progu ery
autonomicznych ciężarówek
Chociaż wydaje się dość pewne, że autonomiczne samochody ciężarowe
pojawią się na naszych drogach, to wizja ta różni się pod względem oceny,
jak to będzie wyglądać i kiedy to nastąpi.

ożna powiedzieć, że wizja przyszłego rynku transportowego
to płynność i automatyzacja.
Płynność to możliwość optymalnego
łączenia spedytorów z przewoźnikami.
Gdy będziemy dysponować pojazdem,
który samodzielnie może poruszać się lepiej niż prowadzony przez najlepszego
kierowcę, szybko będziemy chcieli wykorzystać go do wszystkiego. Dość odważna wizja przyszłości, której nie możemy wykluczyć, to ciężarówki, które

nie potrzebują foteli kierowcy, nie mają
szyb ani układów klimatyzacji i ogrzewania oraz mogą pracować non stop bez
ograniczeń wydajności związanych z koniecznością zapewnienia kierowcy czasu
na odpoczynek.
Daimler Trucks można uznać za producenta wiodącego w zakresie rozwoju
autonomicznych pojazdów – wystarczy
wspomnieć zaprezentowane jeszcze przed
dwoma laty autonomiczne ciężarówki
Mercedes-Benz Future Truck, Freightli-
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ner Inspiration Truck czy demonstracje
jazdy w konwoju połączonym podczas
European Truck Platooning Challenge
w marcu 2016 r. Daimler Truck deklaruje
nieustanną pracę nad nowymi ideami,
jednak – jak zauważają przedstawiciele
producenta – nie można realizować tych
pomysłów w próżni. Największą obecnie
przeszkodą w rozprzestrzenianiu pojazdów autonomicznych wydaje się brak
odpowiednich ram prawnych sankcjonujących ich obecność na drogach.

| TRANSPORT |
Po połączeniu w konwój samochody poruszają się
w trybie autonomicznym – prowadzi pierwszy pojazd, wzajemna łączność sprawia, że wszystkie
sprzężone ze sobą ciężarówki natychmiast reagują
na nieprzewidziane okoliczności, a kierowca jest
niemal zwolniony z prowadzenia

© Mercedes-Benz

Specjaliści z branży są zgodni: platooning, czyli jazda w konwoju połączonym, może być pierwszym, jakże ważnym krokiem na drodze do pełnego wdrożenia autonomicznych ciężarówek. Działania takie podejmowane są zarówno na terenie
Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Szersza popularyzacja zasad, jakie obowiązują przy formowaniu zastępów składających się z połączonych zestawów drogowych,
ma niebagatelne znaczenie w zmienianiu ogólnej percepcji
społecznej obowiązujących zasad i możliwości, jakimi dysponują obecnie producenci pojazdów użytkowych.
Przypomnijmy, że platooning to sposób jazdy połączonych
ze sobą elektronicznie zestawów drogowych (ciągników siodłowych spiętych z naczepami). Ciężarówki podążają jedna za
drugą w niewielkich odległościach, utrzymując wzajemną
łączność i wymieniając dane, synchronicznie przyspieszając,
skręcając, hamując za prowadzącym konwój pierwszym pojazdem. W konwoju połączonym prowadzący pojazd w dużym
zakresie kontroluje sposób poruszania się i reagowania na wydarzenia na drodze całej grupy. W dowolnej chwili poszczególne ciężarówki mogą opuścić kolumnę, a inne mogą do niej
dołączyć. Zachowany jest przy tym wysoki stopień elastycz-
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Krok pierwszy: platooning

reklama

„Oczy i uszy” Future
Truck to czujniki radarowe, ultradźwiękowe
oraz kamery zastępujące
lusterka (u góry) oraz
stereoskopowa kamera
obserwująca przestrzeń
przed pojazdem
(u dołu)
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ności: ciężarówki mogą np. opuszczać
pas ruchu, po którym porusza się kolumna, a później na niego wracać.
Istotą konwoju połączonego jest umiejętna integracja dostępnych już na rynku
systemów wspomagających bezpieczeństwo czynne, takich jak aktywne systemy hamowania awaryjnego, aktywne
(ingerujące w pracę układu kierowniczego) systemy kontroli zmiany pasa
ruchu, aktywny tempomat adaptacyjny
i systemów łączności bezprzewodowej
zapewniających wymianę danych w czasie rzeczywistym (Wi-Fi, bluetooth, GPRS)
i synteza funkcji sterujących jazdą wszystkich połączonych w konwój pojazdów.
Połączenie wzajemne przypomina więź
uzyskaną za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Wi-Fi, jest to jednak transmisja w motoryzacyjnym standardzie
przemysłowym – przede wszystkim
znacznie bardziej niezawodna i odporna
na zakłócenia.
Zestawy jadące w konwoju połączonym mogą również transmitować dane
na zewnątrz – są one dostępne w chmurze – tym samym możliwa jest bieżąca
obserwacja grupy przez centrum nadzoru
sieciowego, które np. na podstawie ana-

Jazda w konwoju połączonym (platooning)
– maksymalnie do 10 zestawów, minimalne odległości 15 m

© Freightliner

Freightliner Inspiration Truck – dwie
takie autonomiczne ciężarówki
kursują od 2014 r. po publicznych
drogach stanu Nevada

lizy bieżących warunków drogowych i atmosferycznych w otoczeniu upewnia się,
czy łączenie w konwój jest możliwe i ogólnie bezpieczne.
Najważniejszą korzyścią jest obniżenie zużycia paliwa nawet do 12% (7%
średnio) oraz poprawa bezpieczeństwa
drogowego. Znacząca poprawa bezpieczeństwa jest możliwa, ponieważ reakcja
drugiego i kolejnych pojazdów w konwoju następuje z minimalną zwłoką (ocenia się, że zwłoka hamowania – czas
reakcji – wynosi ok. 0,03 s, podczas gdy
w przypadku wypoczętego i jadącego
uważnie kierowcy jest to średnio 1,5 s).

W praktyce oznacza to, że kolejne samochody zaczynają hamowanie jeszcze
zanim pierwszy z nich zacznie w zauważalny sposób zwalniać.

Wątpliwości
Wdrożenie konwojów połączonych
wiąże się z koniecznością rozwiązania
kilku istotnych problemów. Wśród nich
można wymienić stopę zwrotu z poniesionych inwestycji, akceptację kierowców (przebywają w kabinie pojazdu,
który na niektórych fragmentach pokonywanej trasy porusza się autonomicznie
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W samochodach autonomicznych wykorzystywane są systemy wspomagające
stosowane już w samochodach produkowanych seryjnie

bez ich udziału) czy integralność konwoju
(dotyczy to zachowania pojazdów połączonych, gdy między nie wjeżdża np.
samochód osobowy). Nie bez znaczenia
jest również bezpieczeństwo całego systemu, efektywny (przynoszący korzyści
w zakresie obniżania zużycia paliwa)
czas jazdy samochodów w konwoju. Dyskutowane są również kwestie bardziej

ogólne, takie jak np. unormowania prawne,
akceptacja społeczna (pozostałych użytkowników dróg), zasady współdzielenia
uzyskanych oszczędności paliwowych
(pierwszy pojazd korzysta najmniej, środkowy – najwięcej), niezawodność działania systemu łączności oraz rozstrzyganie kwestii spornych. Według różnych
ocen nakłady poniesione na wyposażenie

pojazdów w niezbędny osprzęt elektroniczny, głównie dzięki mniejszemu zużyciu paliwa, zwracają się w ciągu maksymalnie dwóch lat eksploatacji.
Jednym z istotnych i wciąż nie do
końca rozstrzygniętych (poza unormowaniami prawnymi) problemów jest
kwestia odpowiedzialności stron w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś zdarze-

reklama
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European Truck Platooning Challenge –
na przełomie marca i kwietnia 2016 r. w zlocie gwiaździstym do Rotterdamu wzięły udział
konwoje połączone stworzone przez pojazdy
sześciu wiodących marek europejskich

nia drogowego (kolizji, wypadku). Producenci zaangażowani w rozwój koncepcji
platooningu zapewniają, że jazda w konwoju połączonym jest bezpieczna w maksymalnym stopniu. Dotyczy to szczególnie możliwości hamowania (drogi
hamowania) poszczególnych pojazdów,
które przecież mogą mieć układy hamulcowe o różnej skuteczności. Padają
publiczne zapewnienia o tym, że kolejne
pojazdy zareagują na działania (hamowanie o różnej intensywności) podjęte
przez pojazd pierwszy, a reakcje zostaną
odpowiednio dostosowane (w zależności
od ciężaru, przyczepności nawierzchni,
stanu technicznego układów hamulcowych itp.). Oczywiście producenci nie
biorą odpowiedzialności za indywidualne
działania podjęte przez poszczególnych
kierowców, którzy przecież w każdym
momencie mogą przejąć kierowanie nad
pojazdem.
Stałe gromadzenie elektronicznych
danych przesyłanych między pojazdami
może być pomocne w rozstrzyganiu pojawiających się kwestii spornych. Sposób organizacji i sterowania konwoju

połączonego pozwala również na wykorzystanie obowiązujących obecnie reguł
dotyczących pojazdów konwencjonalnych. Podejście to wyjaśniać mogą podane dalej przykłady. Jeśli np. w nawierzchni drogi znajduje się wyłom czy
dziura, za skutki przez nią spowodowane odpowiedzialność ponosi zarządca
drogi. Jeśli samochód zapali się – winę
ponosi producent, jeśli kierowca zrobi
coś, czego robić nie powinien – wina
leży po jego stronie. W razie wątpliwości
dostępność danych zawsze pozwala na
dogłębną analizę okoliczności i przebiegu
zdarzenia i wyciągnięcie wniosków.

Brak dobrych kierowców
W ogólnych rozważaniach nad pojazdami autonomicznymi i konwojami połączonymi ciekawym wątkiem wydaje się
to, w jaki sposób nowe technologie wpłyną
na ogólnie znany problem braku kierowców. Aby możliwe było maksymalne
wykorzystanie potencjału związanego
z podniesieniem efektywności w towarowym transporcie drogowym, konieczne
jest wprowadzenie zmian prawnych,
które zezwalałyby na dłuższy czas pracy
pojazdów autonomicznych w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi czasu pracy kierowców.
Oczywiście nie należy oczekiwać natychmiastowego „przeskoku” branży transportowej na pojazdy autonomiczne. Pa-
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nuje przekonanie, że ich wprowadzenie
na drogi to perspektywa co najmniej jednej dekady. W ciężarówce jadącej w konwoju połączonym lub autonomicznie
zaawansowane technologie pokładowe
umożliwią kierowcom szersze otwarcie
na świat zewnętrzny (np. internet, korzystanie z mediów społecznościowych),
bliższe kontakty z rodziną (komunikatory,
łączność wideo) czy korzystanie z preferowanych form odpoczynku. Z pewnością taka sytuacja uczyni zawód kierowcy
bardziej atrakcyjnym. Prowadzenie ciężarówki to ciężka i trudna praca, zmuszająca do częstego i długiego pobytu poza
domem i rodziną – nowe rozwiązania
zmniejszą uciążliwości z tym związane.
Nawet jeśli kierowca znajduje się
w kabinie samochodu jadącego w konwoju połączonym i powinien z dużym
skupieniem monitorować sytuację na
drodze, to nowe technologie przyjdą mu
z pomocą. Podobnie jak zautomatyzowane
skrzynie biegów pozwoliły na zatrudnianie we flotach mniej doświadczonych
kierowców i uzyskanie porównywalnej
efektywności paliwowej, tak dzięki systemom zapobiegającym kolizjom i jeździe
w konwoju nowy kierowca może działać
równie efektywnie i bezpiecznie jak jego
bardziej doświadczony kolega. Zatem –
platooning czy pojazdy autonomiczne
mogą w dużym zakresie przyczynić się
do rozwiązania problemu braku na rynku
doświadczonych kierowców.
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Specjaliści z Volvo Trucks uważają,
że ciężarówki autonomiczne najszybciej
znajdą zastosowanie w przestrzeniach
ograniczonych, takich jak np. kopalnie;
potwierdziły to testy autonomicznego
modelu FMX, którego „oczami” były
m.in. czujniki LIDAR

Kiedy nadejdą?
Wprowadzenie autonomicznych ciężarówek na publiczne drogi to wciąż
jeszcze kwestia dalszej perspektywy czasowej. W dyskusjach na ten temat pojawia się wiele argumentów, wskazuje
się na liczne przeszkody. Jedną z nich jest
brak odpowiednio przystosowanej infrastruktury. Przykładowo: nieodpowiednio
utrzymane drogi uniemożliwiają prawidłową detekcję pasa ruchu przez systemy bazujące na obrazie rejestrowanym przez kamery wideo, źle utrzymana
skrajnia utrudnia rozpoznawanie znaków
drogowych, niedostateczne pokrycie terenu przez nadajniki sieci komórkowych
może utrudniać transmisję danych do
i z pojazdu, a brak dokładnych map topograficznych ograniczać będzie działanie systemów wspomagających strategię
zmiany biegów działających w oparciu
o znajomość konfiguracji terenu.
Istniejąca w Europie czy w Stanach
Zjednoczonych sieć dróg krajowych i przede wszystkim autostrad wymaga gruntownej modernizacji i dostosowania do
standardów, jakie powinny obowiązywać na rynkach rozwiniętych w XXI w.
Z kolei nowoczesne arterie komunikacyjne powstają w ograniczonym zakresie. Pod tym względem Europa i USA pozostają daleko za gospodarką np. chińską,
w której szybko i od podstaw rozbudowywana jest sieć superautostrad.
Powstaje zatem dylemat: konstruowane są bardzo nowoczesne ciężarówki,
wykorzystujące innowacyjne technologie, którym przyjdzie działać w obrębie

istniejącej obecnie, przestarzałej infrastruktury. Jeśli jadący autonomicznie
pojazd przestanie „widzieć” namalowane
linie wyznaczające pasy ruchu, system
poprosi kierowcę o przejęcie kontroli.
Jeśli to nie nastąpi, najprawdopodobniej podjęte zostanie działanie awaryjne
– samochód zjedzie na pobocze i zatrzyma się…
Oczywiście brak oznakowania poziomego na drogach to dość banalny
przykład. Znacznie większych inwestycji
wymaga rozwój infrastruktury łączności
w systemie V2I (pojazdu z infrastrukturą).
Oddala to też ostateczną wizję, czyli autonomiczne ciężarówki obywające się bez
kabiny kierowcy, które będą mogły być
lżejsze (lub bardziej ładowne) i jeżdżąc
perfekcyjnie, będą powodować mniejsze uszkodzenia dróg niż współczesne
ciężkie zestawy prowadzone przez niedoświadczonych kierowców.

Kwestia kosztów
Samochody autonomiczne, które mogliśmy już oglądać na drogach Europy czy
Stanów Zjednoczonych, to jednak wciąż
wersje studyjne, prototypowe, mimo iż
są wyposażone w wiele systemów wykorzystywanych w seryjnie produkowanych ciężarówkach. W dalszym ciągu
żaden z producentów rozwijających te
konstrukcje nie jest w stanie określić
choćby przybliżonej ceny takiego rozwiązania w wersji seryjnej. Koszt wyprodukowania 3 czy nawet 5 prototypów
badawczych ma się nijak do realnego
kosztu pojazdu produkowanego seryj-

nie. Bolesna rzeczywistość uderza: jeśli
produkt nie okaże się opłacalny, nie przyniesie zysku swojemu właścicielowi, to
nie zostanie przyjęty, a popyt na niego
będzie minimalny.
Wszystkie nowe technologie są początkowo bardzo kosztowne, jednak wraz
z nabieraniem dojrzałości rynkowej i rosnącą skalą ich produkcji koszt jednostkowy
maleje. Celem producentów powinno
być zatem rozwijanie nowych rozwiązań,
tak aby ich przyszli użytkownicy mogli
podnieść swoją efektywność działania,
a cała branża transportowa stawała się
bardziej zautomatyzowana i wydajna.

Summary
Experts agree: platooning may be
the first, extremally important step
on the road to the full implementation of the autonomous trucks.
The essence of the platooning is
a skillful integration of already available systems supporting active systems for emergency braking, lane
departure control, adaptive cruise
control and wireless communication
systems providing real-time exchange
of data (Wi-Fi, Bluetooth, GPRS) and
synthesis of functions controlling
the ride of all vehicles connected in
a convoy.
The introduction of autonomous
trucks on public roads is still a matter of rather distant future. There are
many obstacles. Some of these are
legal issues, the lack of properly adapted infrastructure and social unawareness of available technologies.
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Stopniowa kolejność zmian
Rozwój ciężarówek autonomicznych
to wiodący temat rozmowy, jaką podczas
IAA przeprowadziliśmy z Martinem
Zeilingerem, odpowiadającym
za zaawansowane technologie
w Daimler Trucks.

„Samochody Specjalne”: Jak szybko rozwiązania dotyczące pojazdów autonomicznych mogą się znaleźć na rynku? Co
może ten proces przyspieszyć, a co go
hamuje?
Martin Zeilinger: Jeszcze 3–4 dekady
temu nikt nie myślał o pojazdach autonomicznych, minimalny był również poziom
zautomatyzowania samych samochodów. Nie było wspomagania w układzie
hamulcowym, kierowniczym, nie było
automatycznych skrzyń biegów – wszystko
działało na zasadzie mechanicznej. Przed
dwoma laty Daimler zademonstrował
swoją wizję automatyzacji i jazdy autonomicznej. Pokazane wtedy rozwiązania
szczegółowe były nadal rozwijane i część
z nich znalazła się już jako wyposażenie
ciężarówek seryjnych. Rozwiązania związane z jazdą autonomiczną będą krok
po kroku doskonalone.
Również modyfikowane lub tworzone
będą odpowiednie przepisy prawne, których brak obecnie możemy uznać za
czynnik hamujący wdrażanie pojazdów
autonomicznych. Są też pewne elementy
związane z pojazdami autonomicznymi,

Martin Zeilinger

,
odpowiadający za
zaawansowane technologie
w Daimler Trucks
(Leiter Vorentwicklung
Daimler-Trucks)

które są bardzo trudno akceptowalne
przez ustawodawców – np. jazda po drogach publicznych bez obecności kierowcy w kabinie. Być może w dalszej
przyszłości także i to nastawienie będzie
stopniowo ewoluować.
Ważnym kierunkiem rozwoju branży są
konwoje połączone. Platooning został
szeroko zademonstrowany na przełomie
marca i kwietnia – ciężarówki Mercedes-Benz zostały połączone za pośrednictwem systemu Highway Pilot Connect.
Pokazaliśmy, co dziś jest już osiągalne
z technologicznego punktu widzenia. Wyraźnie stały się widoczne zmiany, jakie
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muszą być wprowadzone w obowiązujących obecnie przepisach prawnych.
Demonstracja pokazała, że platooning
to koncepcja całkowicie dojrzała, którą
można wyprowadzić na drogi. Z kolei
autonomiczna ciężarówka jadąca bez kierowcy w kabinie to jeszcze koncepcja
przyszłości.

Wszyscy liczący się producenci pracują
nad własnymi rozwiązaniami w zakresie jazdy autonomicznej i konwojów
połączonych. Jak wygląda wzajemna
współpraca z punktu widzenia wymiany
danych?

| BIZNES |
Wzajemna współpraca poszczególnych
producentów jest ważna, ale nie jest
taka prosta – muszą być przestrzegane
konkretne reguły współdziałania. Rozwiązania takie jak platooning mają sens
tylko wtedy, gdy będzie to architektura
otwarta, do której dostęp mieć będzie
każdy producent, każda z zainteresowanych stron. Aby to było możliwe, konieczne są standardy komunikacji, ich
ustanowienie także leży w szerokim interesie publicznym. Rozmowy na ten temat były prowadzone nawet w Brukseli
na poziomie Komisji Europejskiej, dotyczyły sposobu przejmowania koncepcji
platooningu przez poszczególnych producentów i standaryzacji protokołów komunikacji i uwzględnienia w całości odpowiednich standardów bezpieczeństwa.
Jednak obecnie nie dysponujemy jeszcze jakimś uniwersalnym standardem
komunikacji.

Ale są przecież standardy komunikacji
takie jak GPRS, CAN-Bus, Wi-Fi czy
Bluetooth i są one powszechnie wykorzystywane. Gdzie tkwi problem?
Tak, to są standardy cząstkowe, które
jednak jeszcze nie funkcjonują w pełni
w ramach komunikacji V2V (Vehicle to
Vehicle – komunikacja pojazdu z pojazdem – przyp. red.). Komunikacja z infrastrukturą nie jest tak ważna, gdy bierzemy pod uwagę funkcje krytyczne pod
względem czasowym, związane np. z zapewnieniem bezpieczeństwa, takie jak
hamowanie. W przypadku konwojów połączonych przekazanie informacji o rozpoczęciu hamowania powinno być po
pierwsze – niezawodne, po drugie – bardzo szybkie.
Mamy dużo podobnych rozwiązań, takich jak np. dłuższe i cięższe pojazdy,
spoilery poprawiające aerodynamikę naczep, które też przyczyniają się do poprawy efektywności, a w dalszym ciągu
nie zostały w pełni wdrożone.
W Niemczech niektóre kraje związkowe
dopuszczają już na niektórych trasach
dłuższe zestawy, ale to wciąż jest temat
o znaczeniu politycznym, mimo że jest to
bardzo korzystne ze względu na ekonomikę paliwową przeliczoną na wykonaną
pracę przewozową. Od dawna komunikujemy o tych korzyściach i przekonujemy czynniki decyzyjne na poziomie
politycznym. Dlaczego to jeszcze nie
stało się powszechne, nie do końca ro-

zumiem… Być może po prostu paliwo
jest teraz zbyt tanie, albo brak dobrych
kierowców nie jest jeszcze tak dotkliwie
odczuwalny.

Co jeszcze może uczynić branża transportowa, aby te wszystkie nowe pomysły zaczęły żyć w ciężarówkach i to
nie tych koncepcyjnych, ale produkowanych seryjnie?
Każde rozwiązanie musi być atrakcyjne
dla klienta, musi przynieść mu wartość
dodaną, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym. Ale przede wszystkim muszą
to być rozwiązania niezawodne i przy
całej atrakcyjności dla klienta stosunek
ceny do korzyści musi być również na
akceptowalnym przez niego poziomie.

„Platooning to koncepcja całkowicie
dojrzała, którą można wyprowadzić na
drogi. Z kolei autonomiczna ciężarówka
jadąca bez kierowcy w kabinie to jeszcze
koncepcja przyszłości”.
Klienci, dysponując nowymi rozwiązaniami, muszą być w stanie zarabiać pieniądze. Jeśli za nowe rozwiązania trzeba
będzie więcej zapłacić, to po drugiej
stronie musi istnieć wartość dodana, pozwalająca na uzyskanie wyższych przychodów. To się po prostu musi opłacać
w ogólnym rachunku kosztów. Dotyczy
to nie tylko samego pojazdu, ale również
oferty serwisowej czy finansowania.
Nasz wkład w rozwiązanie tego problemu
to możliwość zaproponowania atrakcyjnych produktów – rozmawialiśmy już
o pojazdach autonomicznych, ważne są
również kwestie związane z bezpieczeństwem czy też poprawą komfortu
i wsparciem kierowcy w czasie najbardziej męczących fragmentów pokonywanej trasy, takich jak np. jazda w korku.
Automatyczna jazda w korku to coś, co
wkrótce stanie się możliwe. Wszystkie
systemy wspomagające bezpieczeństwo
oraz łączność przyczynią się do tego, że
praca kierowcy stanie się bardziej atrakcyjna. Duże wyświetlacze, stała łączność,
stały dostęp do informacji z zewnątrz

i portali społecznościowych, łatwe łączenie z osobistymi urządzeniami mobilnymi – to wszystko może sprawić, że
ciężarówka stanie się ciekawym miejscem do pracy i odpoczynku.

Przyszłe autonomiczne ciężarówki stanowią część systemu transportowego,
który najwyraźniej nie jest jeszcze gotów na ich przyjęcie. Mam na myśli
przepisy prawne, infrastrukturę i samo
społeczeństwo.
Tak, sposób myślenia o przyszłym transporcie musi także ewoluować. Dlatego
między innymi prezentujemy tak szeroko
nasze pojazdy koncepcyjne, aby zapadały
w świadomość społeczną i stanowiły
punkt wyjścia w ogólnej dyskusji. Jest ona
szczególnie potrzebna, gdy analizujemy
koncepcję autonomicznych pojazdów poruszających się bez obecności kierowcy
w kabinie. Doszło już do kilku tragicznych w skutkach wypadków z udziałem
samochodów autonomicznych, co przeniosło dyskusję w sferę odpowiedzialności za spowodowanie wypadku czy też
ogólniej – w sferę zapewnienia bezpie-

„Dlatego między innymi prezentujemy
tak szeroko nasze pojazdy koncepcyjne,
aby zapadały w świadomość społeczną
i stanowiły punkt wyjścia w ogólnej
dyskusji”.
czeństwa. Technologia jazdy autonomicznej jest stale doskonalona i do tych
przykrych zdarzeń będzie dochodzić coraz
rzadziej. Poza tym zawsze należy odnieść
się do ogólnych statystyk dotyczących
wypadków drogowych i dokonywać analiz z uwzględnieniem realnych danych,
a nie tylko bazować na emocjach. Statystyki jednoznacznie wskazują na to, że samochody ciężarowe stają się coraz bardziej
bezpieczne i liczba zdarzeń drogowych
z ich udziałem – odniesiona do pokonywanych odległości – stale maleje.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Daimler
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Dariusz Piernikarski

Big data
– logistyka w strumieniu danych
Big data stało się synonimem lepszego biznesu, poprawy efektywności,
ciągłego doskonalenia i innowacji. Zanim jednak zajmiemy się
przetwarzaniem dużych ilości danych w łańcuchu dostaw, którego integralną
częścią jest transport, warto zapoznać się z zupełnymi podstawami.

ane odzwierciedlają wszystkie
małe, pozornie nic nie znaczące
szczegóły współczesnego świata.
Od nawyków zakupowych wynikających
z wyciągów na naszym koncie osobistym,
po bardziej zaawansowane przetwarzanie – dostępne dane ewoluują i rozszerzają się z każdym mijającym dniem. Gdybyśmy mieli ocenić, jak bardzo ludzie
wchodzą w interakcje ze swoim cyfrowym
„ja”, nie popełnilibyśmy zbyt dużego
błędu, porównując ludzkość do kombinacji materii cyfrowej i organicznej.
Przedmiotem rozważań nie jest jednak dyskusja o wizji. Jest to realna rzeczywistość, gdyż ilość danych cyfrowych

produkowanych obecnie w ciągu każdych
48 godzin można porównać ze wszystkimi danymi i informacjami zgromadzonymi w ciągu tysiącleci historii ludzkiej
cywilizacji – tak twierdzi Bernard Marr
w swojej wydanej w 2015 r. książce [1].

Big data – co to?
Big data to, jak czytamy w Wikipedii, termin odnoszący się do dużych,
zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest
trudna, ale jednocześnie wartościowa,
ponieważ może prowadzić do zdobycia
nowej wiedzy.
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O Big data powstało ostatnio sporo
mitów, a samo wyrażenie, choć nie do
końca jasne, wzbudza niekiedy popłoch
i przerażenie – czy koncerny, mając
wszystkie dostępne informacje na nasz
temat, poddają nas całkowitej inwigilacji, aby kompletnie nas zdominować?
W rzeczywistości pod terminem Big
data kryje się proces pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji –
uwaga! – legalnie zebranych danych.
W największym uproszczeniu można powiedzieć, że Big data to złożony proces
polegający na wykorzystaniu danych
w określonym celu, a nie sam fakt ich
gromadzenia czy pobierania – dane po-

.eu
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ralne. Te różne formy odgrywają ważną
rolę w tym, co i kto będzie tworzyć i wykorzystywać duże ilości danych.
Jednostki gromadzenia danych wykorzystywane są praktycznie przez wszystkich. Ilość informacji zebranych przez
prostą kasę sklepową może przekraczać
wyobrażenia dawnych cywilizacji. Niestety takie źródło danych traci na wartości, jeśli pozostawione zostanie bez

Co i kto tworzy i wykorzystuje
Big data?

© International Transport Forum

Rysunek 1.
Obszary inwestowania w technologie
Big data [4]

© Mapbox

Wykorzystanie Big data w łańcuchu
dostaw jest bardzo przystępne. W przeciwieństwie do systemów komputerowych istniejących już w połowie XIX
wieku nowoczesne przetwarzanie danych
jest rzeczywiście bardziej ekonomiczne
niż przeliczanie i analizowanie informacji na papierze. Ponadto koszty przechowywania cyfrowych danych są zdecydowanie tańsze niż przechowywanie
fizycznych kopii informacji, zwłaszcza
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, bezpieczeństwa i dostępności.
Jednak zbiory Big data mogą występować w kilku postaciach: jako dane nieuporządkowane lub dane wielostruktu-

dozoru, a zbierane dane w żaden sposób
nie zostaną poddane kategoryzacji. W rezultacie Big data musi zostać ograniczone do specyficznych wydarzeń, aby
zapewnić, że gromadzenie danych nie
odzwierciedla wpływu czynników zewnętrznych.
Dobrym przykładem może być analiza efektywności paliwowej. Do precyzyjnej oceny potrzebne są informacje
© DHL Customer Solutions & Innovation

chodzące z różnych źródeł są porównywane, analizowane, a następnie wyciągane są wnioski.
Big data to zbiory danych o dużej objętości, różnorodności, zmienności oraz
wartości. Celem pozyskiwania dostępu
do tych danych oraz ich przetwarzania
jest wspomaganie procesów decyzyjnych, odkrywanie nowych zjawisk oraz
optymalizacja procesów. Na Big data
składają się 4 wymiary (4V) [2]:
1. Volume – ilość danych, liczona w teralub petabajtach,
2. Variety – różnorodność danych, które
pochodzą z różnych, często niespójnych ze sobą, źródeł,
3. Velocity – szybkość napływania nowych danych i ich analizy w czasie
zbliżonym do rzeczywistego,
4. Value – wartość danych; z masy nieistotnych informacji wyodrębnia te
najważniejsze.

Korzystając z aplikacji Mapbox
Geocoding, w Berlinie można
odszukać i zarezerwować
skuter oferowany przez firmę
COUP w najbliższym sąsiedztwie użytkownika; aplikacja
wytyczy najkrótszą trasę,
a użytkownik dzięki niej
uzyska dostęp do skutera

Rysunek 2.
Big data: schemat gromadzenia i analizy
w cyklu życia
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mogą skorzystać z dużej ilości danych
(Big data) bez konieczności dysponowania znacznymi środkami finansowymi,
zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę bogate możliwości przetwarzania Big data
w chmurze.

W jaki sposób Big data wpływa
na działalność firmy?
Big data to wszechmocny, wszechobecny temat w udanych modelach nowoczesnego biznesu. Każde przedsiębiorstwo musi dokładnie zrozumieć rolę
Big data w swoim łańcuchu dostaw, aby

© DHL Customer Solutions & Innovation

np. na temat warunków drogowych, ciśnienia w ogumieniu i wartości opałowej
paliwa. Jednakże wartości podawane do
celów porównawczych przez konkurentów niekoniecznie zostały obliczone
z uwzględnieniem czynników wpływu
podanych wyżej. W istocie punkty gromadzenia danych i ich analiza muszą
być użyteczne w ocenie rezultatu końcowego, co oznacza bezpośrednią potrzebę ciągłej izolacji i analizy konkretnych struktur danych, które odnoszą się
do siebie nawzajem.
Na szczęście dzisiejsze systemy komputerowe mogą wykonać te analizy szybciej niż człowiek. W konsekwencji firmy

© Urban Movements

Przykład wykorzystania Big data:
najbardziej popularne połączenia
komunikacji miejskiej Londynu
w porannych godzinach szczytu
wyodrębnione na podstawie odczytów
z elektronicznych kart biletowych

22 | GRUDZIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes

choć w skromnym stopniu utrzymać przewagę konkurencyjną. Niestety firmy,
które rezygnują z tego kursu, nie będą
w stanie utrzymać wydajności na poziomie koniecznym do zaoferowania najtańszych i najbardziej skutecznych produktów lub usług. Dodatkowo problem
związany z przetwarzaniem wielkich
ilości danych wkrótce będzie powodować
problemy w wielu przedsiębiorstwach.
Technologia jest dostępna od ręki, ale
rośnie też presja na wszystkie branże
zaangażowane w działalność w przestrzeni cyfrowej. Według IBM liczba
dostępnych specjalistów niezbędnych do
innowacyjnych działań i tworzenia no-

Rysunek 3.
Wartości
skłaniające
do wykorzystania Big data
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wych generacji urządzeń do przetwarzania olbrzymich zbiorów danych jest
po prostu zbyt mała.

Big data w łańcuchu dostaw

dzą z różnych źródeł, takich jak czujniki, transmisje video, urządzenia mobilne czy media społecznościowe. Surowe, nieprzetworzone dane nie mają
żadnej wartości lub jest ona bardzo niska.
Ilość danych i prędkość ich gromadzenia jest często większa niż możliwości
danej organizacji w zakresie ich przetwarzania. Wyzwaniem staje się zatem
znalezienie zasobów i umiejętności do
radzenia sobie z nimi, ważne jest też
dysponowanie zasobami do ich magazynowania. Głównym problemem jest
obecnie nie tyle zbieranie danych, ile
przetwarzanie ich tak, aby możliwe było
maksymalne wykorzystanie zawartych
w nich informacji. Nowe technologie i narzędzia analityczne pozwalają już na
analizę danych w czasie rzeczywistym
i tym samym generują natychmiastowe
rozwiązania pozwalające na radzenie so-

© Fotolia

Choć na razie może to nie wydawać
się problemem, to ograniczenia dzisiejszych systemów staną się wkrótce bardziej widoczne i oczywiste. Dlatego
wszystkie firmy zaangażowanie w realizację logistycznego łańcucha dostaw
muszą ze sobą współpracować w celu
promowania Big data jako przyszłego
sektora samego w sobie poprzez inicjatywy w instytucjach edukacyjnych i poza
nimi. Ostatecznie obecne i przyszłe pokolenia zależą od pozycji największych
graczy zaangażowanych w analizę dużych zbiorów danych – mówimy w tym
przypadku o liderach w łańcuchach do-

staw i transporcie. Już dziś niezbędne
jest zapewnienie przetrwania i rozwoju systemów Big data dla kolejnej rewolucji w działalności branży logistycznej i poza nią.
Zwolennicy Big data twierdzą, że
dzięki analizie zebranych informacji pojawiają się nowe możliwości radzenia
sobie z wieloma wyzwaniami transportowymi. Inni wskazują, że Big data wymaga właściwych ocen: dane stają się
przydatne tylko wtedy, gdy kwestie związane z regułami działania przedsiębiorstwa są sformułowane poprawnie, a zbiory
danych są wobec nich adekwatne.
Obecnie przetwarzane zbiory danych
charakteryzują się nie tylko olbrzymią
wielkością (Volume – zgodnie z regułą
4V), ale również prędkością pozyskiwania (Velocity) i dużą różnorodnością gromadzonych informacji (Variety). Pocho-

Użycie Big data pozwala na optymalizację przepływu dóbr w logistycznym łańcuchu dostaw

Big data – wyniki analizy
Najczęściej kupowane produkty, miejsca
zaopatrzenia lub marki
Produkty lub lokalizacje generujące
wysokie koszty
Tankowanie poza godzinami pracy
Duży udział zakupów nie będących
materiałami pędnymi

Pojazdy o zbyt wysokim zużyciu paliwa
Pojazdy o niewielkim wykorzystaniu kart
paliwowych

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

Możliwości wykorzystania Big data w działaniach floty [3]
Podejmowane działanie
Negocjacja rabatów i promocji dla floty
u najczęściej wykorzystywanych operatorów
Przekierowanie działań w kierunku wykorzystania
tańszych produktów lub lokalizacji
Dezaktywacja kart paliwowych eliminująca
nadużycia
Wprowadzenie środków kontrolnych, dzięki którym
karty paliwowe będą służyć wyłącznie do opłat
za paliwo i inne płyny eksploatacyjne
Rozważenie wymiany paliwożernych pojazdów
lub zlecenie obsług technicznych identyfikujących
problem
Zreorganizowanie floty lub wycofanie mało
używanych pojazdów

bie z problemami transportowymi. Dane
stają się cenne, gdy tworzą wartość społeczną poprzez np. rozwój metod działania pozwalających na zmniejszenie
zatłoczenia dróg, poprawę ekonomiki
paliwowej lub efektywności funkcjonowania infrastruktury.
Korzyści wynikające z wykorzystania
Big data są znaczne. To może pomóc instytucjom państwowym, firmom i osobom prywatnym w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Lepsze dane
mogą pomóc władzom transportowym
w zrozumieniu zachowań poszczególnych uczestników ruchu, zapewnieniu
ukierunkowanych informacji i identyfikacji kierunków działań interwencyjnych.
W rzeczywistości największe korzyści pły-
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Optymalizacja zarządzania flotą
możliwa jest jedynie, gdy w umiejętny sposób dokona się syntezy
i analizy zebranych danych –
tu właśnie wkracza Big data

nące z wniosków wyciąganych z analizy
Big data mogą być wynikiem zmiany
schematów działania użytkowników.
Bardzo obrazowym przykładem jest poprawa stylu jazdy kierowców (jazda ekonomiczna), uzyskana dzięki analizie danych dostarczanych przez zainstalowane
w pojazdach systemy zarządzania flotą.
Niektóre możliwości działań podejmowanych przez floty w odniesieniu do
wykorzystywanych przez nie kart paliwowych w oparciu o wyniki analizy Big
data zebrano w tabeli [3].

Życie w strumieniu danych
Świat staje się coraz bardziej połączony i inteligentny. Niemal 80% pojazdów
w Europie i Ameryce Północnej będzie
dysponować komunikacją dwukierunkową już w roku 2018. Jednakże pełne korzyści wynikające z łączności można osiągnąć tylko wtedy, gdy pojazdy będą mieć
również łączność z infrastrukturą i pozostałymi usługodawcami. Na przykład
intermodalna nawigacja samochodowa
będzie proponować nie tylko alternatywne trasy przejazdu, których przebieg
będzie uzależniony od rzeczywistego natężenia ruchu, ale również alternatywne
środki transportu.
Big data dostarcza nowych sposobów pozyskiwania informacji na temat
infrastruktury transportowej – dane są

pozyskiwane od pasażerów i pojazdów
znajdujących się w ruchu. Możliwe staje
się przejście z pasywnego do aktywnego
rozwiązywania bieżących problemów
transportowych. Niektóre z systemów
wspomagających nawigację już mają możliwość ostrzegania innych użytkowników
o wypadkach na drogach bądź korkach.
Informacja ta jest przekazywana do operatorów sieciowych w czasie rzeczywistym i pozwala kierowcom na niezwłoczną
reakcję.
Wykorzystanie Big data w sektorze
drogowego transportu towarowego jest
bardziej złożone ze względu na złożoność
procesów i większą liczbę podmiotów
zaangażowanych w realizację łańcucha
dostaw. Logistyczna koncepcja pojedynczego okna (Single Window) w rzeczywistości jeszcze nie funkcjonuje w stopniu
zadowalającym mimo bezsprzecznych
korzyści płynących z bardziej skoordynowanego przepływu dóbr uzyskanego
dzięki wykorzystaniu zebranych danych.
Ochrona danych i prawa do ich własności są nadal kwestiami kontrowersyjnymi i wielopłaszczyznowymi. Można
zidentyfikować kilka zainteresowanych
stron, wśród nich są użytkownicy transportu (zarówno jako źródła danych, jak
i ich użytkownicy), podmioty komercyjne (biorące udział w gromadzeniu bądź
wykorzystaniu danych) oraz podmioty zajmujące się sterowaniem (wykorzystują-
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ce i sterujące wykorzystaniem danych).
Jeżeli dane są zbierane w celu tworzenia wartości dla użytkowników lub ogólnie – społeczeństwa, ludzie będą bardziej
skłonni do dzielenia się informacjami.
Jeżeli da się wykazać, że przy użyciu danych można tworzyć wartość dla użytkowników, a dane są dla nich dostępne,
kwestie prywatności i własności staną się
drugorzędne. Regulacje prawne są jednak nadal potrzebne, a rola władz jest
w tym aspekcie krytyczna. Niestety tworzone przepisy są często już nieaktualne
w chwili ich opublikowania ze względu
na bardzo dynamiczny rozwój technologiczny. Wydaje się bardziej zasadne, aby
przepisy regulowały zatem zasady ogólne, a nie konkretne kwestie.
Bibliografia:
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data, Analytics and Metrics to Make Better Decisions and Improve Performance,
Wyd. John Wiley & Sons, 2015.
[2] Big data – metoda analizy danych, Blog
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[5] Big Data and Transport. Understanding
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V2X: pojazd połączony
ze wszystkim
Piotr Muskała

Rozwój technologii, a w szczególności telematyki, umożliwił zastosowanie
zupełnie nowych rozwiązań w zakresie komunikacji między infrastrukturą
drogową a pojazdami oraz pomiędzy pojazdami.
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esteśmy świadkami dynamicznego
rozwoju technologii V2I oraz V2V,
stanowiących de facto pierwszy
krok na drodze do stworzenia pojazdów
poruszających się bez kierowcy. Systemy V2V (vehicle to vehicle – komunikacja pomiędzy pojazdami) oraz V2I
(vehicle to infrastructure – komunikacja
z infrastrukturą) wykorzystują wysokiej
częstotliwości fale radiowe do łączności
między pojazdami a infrastrukturą oraz
pomiędzy poszczególnymi pojazdami.

Ciekawym
zastosowaniem komunikacji V2I jest dynamiczna
informacja na temat parametrów infrastruktury w kontekście przejazdu dużych (np. ponadgabarytowych)
pojazdów

Bezpiecznie, szybko i wygodnie
Systemy, określane wspólnym mianem V2X (vehicle to everything – komunikacja z dowolnym urządzeniem),
stanowią ważną część tzw. inteligentnych systemów transportowych (Inteligent Transport System – ITS). Pozwalają
na przekazywanie informacji pomiędzy
pojazdami oraz między pojazdami a infrastrukturą drogową. Głównym celem
ich stosowania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednak
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możliwości systemów V2X są znacznie
większe. Można je wykorzystać, aby
wspomóc rozwiązanie jednego z ważniejszych problemów we współczesnych
miastach – korków ulicznych. Przykładem jest tu informacja o rzeczywistym
czasie przejazdu pokazywana w nawigacjach samochodowych (np. Google).
Informacja ta zbierana jest na podstawie
rzeczywistego czasu przejazdu rejestrowanego i raportowanego do systemu
przez wielu użytkowników danego odcinka drogi, a następnie przekazywana
© Scania

Klasyczny przykład zastosowania V2I
to system dynamicznej informacji
pasażerskiej na przystankach

© PIXEL
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System V2I zwiększa
nie tylko bezpieczeństwo,
ale również komfort pracy
kierowców oraz obniża
koszty pracy przewoźników,
np. informując kierowcę
o wolnych miejscach
na parkingu

©

Daim

żeni o zagrożeniu. Jeszcze innym przykładem zastosowania systemu V2V jest
sygnał wysyłany przez pojazdy uprzywilejowane. Pozwala to na wcześniejsze
zauważenie takich pojazdów przez innych kierowców i sprawniejsze ułatwienie im przejazdu.
Ważnymi beneficjentami systemów
V2V mogą być kierowcy dużych pojazdów użytkowych. W wielu miejscach
możliwość przejazdu ciężarówką lub autokarem uzależniona jest np. od tego,
w którym miejscu danej ulicy stoją za-

ler

innym użytkownikom w postaci komunikatów wizualnych (np. odpowiedni kolor na mapie, szacowany rzeczywisty
czas przejazdu, propozycja alternatywnej, szybszej trasy). Tego typu mapy nie
są jednak przykładem klasycznego systemu V2V, nie ma tu bowiem bezpośredniej komunikacji radiowej pomiędzy
systemami pojazdów. Ta z kolei może
znaleźć zastosowanie w rewolucyjnej
poprawie bezpieczeństwa na drodze.

Zastosowania
Wiele tragicznych w skutkach zdarzeń wiąże się z brakiem odpowiedniej
widoczności oraz trudnością w przewi-

dywaniu warunków drogowych. Wyobraźmy sobie stojący tuż za wzniesieniem
pojazd unieruchomiony przez awarię.
System V2V pozwala na przekazanie kierowcom zbliżających się do niebezpiecznego miejsca informacji o zagrożeniu
z wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczną reakcję. Przykładowo: uszkodzony
pojazd za wzniesieniem może w automatyczny sposób wysyłać do wszystkich
zbliżających się pojazdów informację
o tym, w którym miejscu stoi. Dzięki
temu ich kierowcy zostaną w porę ostrze-

parkowane samochody. Takiej informacji może dostarczyć system V2V, dzięki
któremu kierowca dużego pojazdu w konfliktowej sytuacji może wybrać alternatywną drogę bądź zrezygnować z manewrowania w miejscu, gdzie jest to
niemożliwe. Wiodący producenci samochodów (szczególnie dalekobieżnych
ciężarówek i autokarów turystycznych)
wyposażają je w tzw. aktywne tempo-

reklama
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Współczesna infrastruktura drogowa to nie tylko asfalt i znaki. Obecnie jest to skomplikowany system, który potrafi „rozmawiać” z samochodami

pomiędzy pojazdami, szybkość przekazu
informacji i zakładana powszechność
V2V pozwala na znacznie większą poprawę bezpieczeństwa. Kontakt między
pojazdami a infrastrukturą pozwala kierowcom na pozyskanie wielu informacji
istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Przykładem
takiej informacji jest np. czas pozostały

Komunikacja pomiędzy pojazdami to rewolucyjny
sposób na poprawę bezpieczeństwa na drogach
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do zmiany sygnalizacji świetlnej, czas
przejazdu do wybranego punktu wyliczony dla kilku tras, stan nawierzchni
(np. ostrzeżenia o gołoledzi) itp. Łączność między pojazdami a infrastrukturą
odbywa się również w drugim kierunku,
a więc informacja może być przekazywana od pojazdów do infrastruktury.
Przykładowo: w razie sytuacji awaryjnej
© bitauto.com

maty. Urządzenia te działają na pograniczu systemu V2V, pozwalając na monitorowanie poprzedzającego pojazdu
i utrzymywanie bezpiecznej odległości.
W razie braku reakcji ze strony kierowcy
na nagłe zatrzymanie poprzedzającego
pojazdu system samoczynnie uruchamia
układ hamulcowy, nie dopuszczając do
najechania na ten pojazd lub przeszkodę.
Ciekawą funkcję ma testowany przez
Japończyków system ITS Connect. Zawarty w nim system V2V wspomaga
kierowcę w wykonywaniu manewru
skrętu w lewo na skrzyżowaniu. Jest to
jeden z najbardziej „kolizyjnych” manewrów. ITS Connect informuje kierowcę o wszelkich przeszkodach znajdujących się na torze jazdy jego pojazdu,
minimalizując ryzyko przeoczenia pojazdu nadjeżdżającego z przeciwległej
strony skrzyżowania, np. zasłoniętego
przez inny pojazd skręcający w lewo.
Automatyzacja, jaką niesie za sobą
technologia bezpośredniej komunikacji

© Intechopen

Nowe felgi Alcoa
W strukturze V2X pojazdy w ruchu wyposażone w pokładowe moduły
łączności (OBU – On Board Unit) mogą tworzyć doraźne połączenia między
sobą i między elementami infrastruktury wyposażonymi w moduły stacjonarne (RSU – Road Site Unit). Część informacji jest przekazywana
do centrum zarządzania (TMC – Traffic Management Center)

(np. awaria dużego pojazdu użytkowego
blokującego drogę) pojazd może przesłać
stosowną informację do aktywnych znaków drogowych, które pokierują ruch
na objazd.

Wyzwania
Poza upowszechnieniem stosowania
jednolitej technologii łączności przed
twórcami systemówi V2X stoi jedno bardzo trudne wyzwanie. Jest to zapewnienie niezawodności funkcjonowania
tych systemów w warunkach rzeczywistej eksploatacji w ruchu drogowym.
Problemem technicznym jest tu przede
wszystkim ogromne obciążenie danymi,
z czym wiąże się konieczność stosowania dużej mocy obliczeniowej i ogromnej ilości zasobów dyskowych dla centrum zarządzania V2X. W szczególności
dotyczy to komunikacji między infrastrukturą a pojazdami, gdzie konieczne
jest przetwarzanie danych od wielu tysięcy pojazdów jednocześnie. Zupełnie
innym wyzwaniem, stojącym przede
wszystkim przed producentami pojazdów
wyposażonych w systemy V2X, jest dbałość o to, aby świadomość obecności takich systemów na pokładzie nie uśpiła
czujności kierowców. Już dziś często
można zobaczyć kierowców dużych
ciężarówek wyposażonych w aktywne
tempomaty, którzy podczas prowadzenia pojazdu… oglądają telewizję bądź
przygotowują posiłki. Takie zachowania
są oczywiście surowo karane przez policję w całej Europie, niemniej jednak

świadczą o zbyt dużym zaufaniu użytkowników do systemów poprawiających
bezpieczeństwo.

Podsumowanie
Systemy V2V i V2I testowane są już
w pojazdach i na drogach Europy, USA
i Japonii. Doskonałym przykładem możliwości, jakie dają systemy V2X, jest koncepcja Future Bus i Future Truck Daimlera. Są to pojazdy poruszające się bez
jakiegokolwiek udziału kierowcy. Człowiek w pojeździe jest potrzebny, aby zareagować w razie wystąpienia błędu
systemu bądź pojawienia się sytuacji
nieprzewidzianej w oprogramowaniu
nadzorującym. Mieliśmy okazję takim
pojazdem jechać i wiemy, że wszystkie
zastosowane w nim rozwiązania działają
i sprawdzają się w praktyce.
Oczywiście na obecnym etapie rozwoju technologii i w obecnym stanie
prawnym nie jest jeszcze możliwe powszechne wprowadzenie autonomicznych
pojazdów na drogi publiczne, jednak zastosowanie coraz bardziej rozwiniętych
systemów V2V i V2I pozwala na rewolucyjną poprawę bezpieczeństwa na drogach. Do sprawnego funkcjonowania
V2X potrzebna jest przede wszystkim
standaryzacja technologii. Niezbędne
jest wypracowanie wspólnego systemu
transmisji danych między pojazdami
wszystkich marek oraz infrastrukturą
drogową przynajmniej na obszarze całego kontynentu. Tego typu prace są już
prowadzone.

Alcoa poszerza europejską ofertę produktową. W sprzedaży dostępne są felgi w wykończeniu LvL ONE i Dura-Bright EVO do
przyczep i naczep niskopodwoziowych. Oba
produkty miały swoją premierę na 66. targach IAA w Hanowerze.
Felgi LvL ONE, najlżejsze spośród dostępnych na
rynku produktów w swojej klasie, charakteryzują
się wytrzymałością, połyskiem, niższą temperaturą pracy i wszechstronnością użytkowania. Przy
wadze zaledwie 13,7 kg felgi 17,5″ × 6,75″ do
przyczep niskopodwoziowych mają nośność do
3 t. Są więc średnio o 41% lżejsze od felg stalowych i dzięki
temu gwarantują obniżenie
wagi 3-osiowej naczepy
z kołami w montażu bliźniaczym o 117 kg.

news

Dura-Bright EVO nie jest
powłoką, lecz specjalną,
opatentowaną przez Alcoa
techniką obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki której zewnętrzne
wykończenie staje się integralną częścią felgi.
Powierzchnia felgi Dura-Bright EVO nie jest podatna
na odpryskiwanie, pękanie, łuszczenie i korozję,
jak w przypadku powłok standardowych. Do utrzymania ich w czystości wystarcza woda z dodatkiem łagodnego detergentu.
„Felgi Alcoa do samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep pozwolą naszym europejskim
klientom zwiększyć ładowność i obniżyć wydatki
na paliwo i konserwację. Są najlżejsze na rynku,
a dzięki wykończeniu Dura-Bright EVO stanowią
najbardziej estetyczne i najtańsze w utrzymaniu
rozwiązanie” – pochwalił się Randall Scheps,
wiceprezes i dyrektor generalny Alcoa Wheel Products EMEA.
[KW]
Zdjęcie: © Alcoa
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Koncepcyjna wizja
samochodu ciężarowego
przyszłości. VisionX firmy
Bosch pełen nowoczesnych
technologii zmienia nasze
myślenie o pracy w branży
transportowej

Transport w roku 2026
Setki przejechanych kilometrów, załadunek i rozładunek towarów,
wielogodzinne oczekiwanie w kolejkach – oto codzienne życie kierowcy
samochodu ciężarowego. Jak będzie ono wyglądało za 10–15 lat?
30 | GRUDZIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes
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zużycia paliwa oraz poprawy efektywności przewozów. Technologie Boscha
wpływają również na poprawę warunków
pracy kierowcy, dzięki czemu jazda samochodem ciężarowym stanie się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Koncept
VisionX to kolejny krok w kierunku inteligentnego zarządzania ładunkiem i planowania trasy, a także automatyzacji jazdy.
Pojazdy użytkowe przyszłości będą
poruszać się w sposób całkowicie zautomatyzowany i wszystko wskazuje, że nie
ma już od tego odwrotu. Jednak dojście
to tego poziomu zajmie nam zapewne
dobrych kilkanaście–kilkadziesiąt lat.
To, co będzie się działo po drodze, czyli
stopniowa zmiana, polegać będzie na

la menedżerów zarządzających
firmami przewozowymi liczą się
przede wszystkim koszty. Stąd, ze
względu na dużą konkurencję w branży
transportowej, ważne jest poszukiwanie kolejnych sposobów przynoszących
oszczędności w całym okresie eksploatacji pojazdu (TCO). Kluczowym aspektem w zmniejszaniu kosztów jest ograniczenie wydatków na paliwo (ponad
30% wszystkich kosztów) i wyeliminowanie zbędnych przestojów. Z pomocą
firmom transportowym w generowaniu
pożądanych oszczędności przychodzą
nowoczesne technologie.
Bosch, dostrzegając problemy firm
przewozowych, opracowuje i doskonali
nowatorskie rozwiązania technologiczne,
które przyczyniają się do redukcji kosztów. W Hanowerze w czasie wrześnio-

Kabina kierowcy
i futurystyczny interfejs
konceptu VisionX.
Czy tak będzie wyglądał
samochód ciężarowy
przyszłości?

wych targów IAA firma zaprezentowała
koncept VisionX – studyjny prototyp pojazdu, który dzięki łączności internetowej
i nowoczesnym technologiom pokazuje,
jak może wyglądać praca kierowcy w roku
2026. Co najważniejsze, zastosowanie
nowych rozwiązań oraz informacji pochodzących z sieci prowadzi do obniżenia

wyposażaniu samochodów w różne systemy wspomagające. Niektóre z nich,
takie jak automatyczne hamowanie awaryjne i ostrzeganie o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu, są już obecnie obowiązkowe. W przyszłości kierowcy ciężarówek będą również wspomagani przy
zmianie pasa ruchu, skręcaniu czy ma-
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Szacuje się, że tylko w latach 2017–2020 światowy rynek usług mobilnych rozwijanych w oparciu o dostęp do sieci będzie rósł o prawie 25% rocznie.
Dzięki łączności z siecią ciężarowy samochód przyszłości zapewni spedytorowi w każdej chwili szyfrowany dostęp do danych na temat pojazdu.
Po podłączeniu ciężarówki poprzez łącze internetowe do chmury danych Bosch IoT Cloud dyspozytor będzie mógł uzyskać informacje na temat
aktualnej pozycji samochodu ciężarowego, przestrzegania trasy i planowanego miejsca dostarczenia ładunku. Będzie to kluczowy krok
w rozwiązaniu problemu pustych przebiegów, a także lepszego wykorzystania tonażu i powierzchni ładunkowej

© Fotolia/thomaslerchphoto

W 2017 r. Bosch uruchomi TraQ, czyli
rozwiązanie monitorujące ładunek przy
użyciu zintegrowanych czujników
mikromechanicznych

newrowaniu. Badania przeprowadzone
przez firmę Bosch pokazują, że te wszystkie systemy pozwolą zapobiec 90% wypadków połączonych z obrażeniami ciała,
które są powodowane przez ciężarówki.

Kierunek: platooning
Jednym z elementów automatyzacji
jazdy jest platooning, czyli jazda kilku
ciężarówek autostradą w konwoju (z zachowaniem 10–15-metrowych odstępów
między nimi) za prowadzącym pojazdem.

Samochody te są ze sobą elektronicznie
połączone w sieć wzdłuż wirtualnej osi
wzdłużnej. Wszystkie pojazdy w konwoju synchronicznie przyspieszają, hamują i skręcają.
Jedną z najważniejszych zalet takiej
jazdy jest mniejsze zużycie paliwa, nawet o 10%. Inne korzyści to łatwiejsza
i bardziej bezpieczna praca kierowcy.
Zanim pojazd wjedzie na autostradę i połączy się z odpowiednim konwojem, jest
tradycyjnie prowadzony przez kierowcę.
Po zidentyfikowaniu i przyłączeniu się do
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właściwego konwoju samochód działa
w sposób automatyczny. Taka sama procedura obowiązuje przy odłączaniu się
od konwoju, np. w sytuacji, gdy samochód musi zjechać z autostrady.
Zautomatyzowane ciężarówki są przyszłością transportu kołowego, a firma
Bosch bierze czynny udział w pracach
nad rozwojem jazdy autonomicznej (studium VisionX jest tego potwierdzeniem).
W zależności od konfiguracji systemu
szacuje się, że zautomatyzowany platooning wejdzie do seryjnej produkcji za
5–10 lat i będzie gotowy do wprowadzenia na rynek około roku 2025. Do tego
czasu systemy wspomagające Bosch będą
pomagać kierowcom ciężarówek w radzeniu sobie z korkami, zmianą i utrzymaniem pasa ruchu czy skręcaniem.

Futurystyczny widok
Aby jazda autonomiczna była możliwa, obsługa wszystkich niezbędnych
funkcji musi być dostępna z poziomu
kabiny kierowcy. Kabina przyszłości to
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miejsce wyposażone w system kamer i wyświetlaczy, które będą monitorować ruch
pojazdu i jego otoczenie. Zespół systemów wspomagających zapewni samochodowi bezpieczną zmianę pasa ruchu,
jednocześnie eliminując problem obiektów znajdujących się w martwym polu,
poprawi widoczność w ciemności (dzięki
opcji trybu nocnego) oraz ograniczy opór
toczenia w przypadku zastąpienia lusterek zewnętrznych systemem kamer.
Inżynierowie Boscha pracują nad opracowaniem interfejsu użytkownika, który
będzie można obsłużyć w łatwy, prosty,
wręcz intuicyjny sposób. Jego zadaniem
będzie m.in. wyświetlanie na ekranie
obrazów dostosowanych do konkretnych
sytuacji, takich jak np. jazda w konwoju.
W realizacji tego zadania sprawdzi się
elektroniczny menedżer zasobów, który
działa w tle i zarządza wyświetlanymi informacjami i wskazówkami, pokazując
tylko te niezbędne w danej chwili – dzięki
temu kierowca nie jest rozpraszany przez
nadmiar informacji i może skupić swoją
uwagę na drodze. Wnętrze właśnie takiej
ciężarówki przyszłości – VisionX – firma
Bosch pokazała na targach IAA.

Przewidywanie ważne w biznesie
Optymalizacja tras przejazdów i kosztów, zapobieganie niepotrzebnym awariom i przestojom to chleb powszedni spedytorów. Bosch, chcąc ułatwić im pracę,
a także zminimalizować czas spędzony
na serwisowaniu i naprawach, opracował Predictive Maintenance – system

obsługi zapobiegawczej. Rozwiązanie to
polega na ciągłym szyfrowanym przekazywaniu do centrum komputerowego
wszystkich istotnych danych na temat
pojazdu, takich jak przebieg czy stan
kluczowych parametrów technicznych.
Centrala komputerowa po przeanalizowaniu danych wysyła raport do firmy
spedycyjnej z informacją na temat stanu
pojazdu. Jeśli samochód wymaga serwisowania, dyspozytor może tak zaplanować trasę, aby przegląd techniczny odbył się niejako po drodze lub przy okazji
wybranego przejazdu. W ten sposób
zmniejsza się też ryzyko nieoczekiwanej
awarii, która mogłaby doprowadzić do
nieplanowanego i kosztownego przestoju.
Rozwiązanie Predictive Maintenance
odciąży również kierowców i zminimalizuje ich czas poświęcony na myślenie
o przeglądach technicznych pojazdu.
Dzięki temu kierowca może się skupić
wyłącznie na jeździe samochodem.

Czujniki, oprogramowanie i usługi
W Europie i Ameryce Północnej każda
nowa ciężarówka od 2017 r. będzie wyposażana w rozwiązania telematyczne.
Również Bosch spełnia swoją rolę w tym
obszarze, wprowadzając na rynek rozwiązanie Connectivity Control Unit. Oprócz
samego sprzętu Bosch oferuje również
własną chmurę IoT Cloud, z której korzysta w celu realizacji inteligentnych
usług takich jak bezpieczny parking Secure Truck Parking. Od początku 2017 r.
firmy logistyczne i kierowcy będą mogli

korzystać z tej platformy w celu rezerwacji bezpiecznych miejsc postojowych
dla samochodów ciężarowych wzdłuż
autostrad.
Rozwiązania Bosch sprawiają również,
że transport towarów staje się bardziej
bezpieczny. Według informacji producenta kradzieże ładunków z zaparkowanych ciężarówek w Europie to koszt
ponad 16 miliardów euro rocznie. Korzystanie z Bosch IoT Cloud przy monitorowaniu ładowni ciężarówki zapobiega
kradzieżom. Zamontowana w pojeździe
skrzynka czujników rejestruje i zgłasza
każdy przypadek otwarcia ładowni. Jeśli
odbywa się to w nieplanowanym czasie,
system uruchamia alarm, powiadamiając
o tym kierowcę oraz firmę spedycyjną.
W ten sam sposób rozwiązanie to może
być stosowane przez nadawców, spedytorów i odbiorców do śledzenia ładunków.
Użytkownicy mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do informacji na
temat rodzaju, lokalizacji i stanu towarów. Warto też wspomnieć, że oprócz
tego w 2017 r. Bosch uruchomi TraQ,
czyli rozwiązanie monitorujące ładunek
przy użyciu zintegrowanych czujników
mikromechanicznych. Przykłady te pokazują, że Bosch może zwiększyć efektywność transportu nie tylko za pomocą
rozwiązań technicznych, ale również
usług logistycznych.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Bosch
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Wierzymy
w moc
łączności
O przyszłości branży transportowej oraz pozytywnych i negatywnych
aspektach jazdy autonomicznej rozmawiamy z Enno Pigge, rzecznikiem
ds. innowacji i technologii w Continental AG.

„Samochody Specjalne”: Co to jest Continental Mobility Study? Czy może Pan
coś więcej powiedzieć na ten temat?
Enno Pigge: Continental Mobility Study
2016 bada nastawienie, oczekiwania
oraz wątpliwości branży logistycznej
związane m.in. z postępującą digitalizacją. Chcieliśmy się dowiedzieć, co myślą na ten temat przedstawiciele branży
w Europie (Niemcy) oraz Chinach. Zaskakujące dla nas było to, że zarówno właściciele firm transportowych, jak i kierowcy czują potrzebę zmian, ale nie
wiedzą dokładnie, na czym te zmiany
będą polegać i to budzi ich obawy.
Dla firmy Continental jazda autonomiczna jest ważna ze względu na możliwość obniżania kosztów. Szacuje się, że

platooning, czyli jazda w konwoju połączonym, może pomóc w obniżeniu zużycia paliwa nawet do 15%. Z naszego
badania wynika jednak, że menedżerowie flot nie widzą jeszcze dość wyraźnie
korzyści płynących z digitalizacji. Dlatego
naszą rolą jest edukowanie, uświadamianie kierowców i właścicieli firm w zakresie korzyści, jakie wynikają z automatyzacji jazdy.

A co może Pan powiedzieć na temat zestawienia pojęć: mobilność i bezpieczeństwo?
Bezpieczeństwo to bardzo ważne pojęcie, które jest istotne również ze względu
na efektywność transportu. Każda awaria samochodu czy wypadek na drodze

34 | GRUDZIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes

powodują opóźnienia w dostawie towaru, a to przecież oznacza brak efektywności przewozu. Jednak oprócz bezpieczeństwa i efektywności w kontekście
jazdy autonomicznej ważne są także odpowiednie przepisy prawne.
Bez odpowiednich przepisów zezwalających na wprowadzanie nowych rozwiązań w samochodach ciężarowych
możemy zapomnieć o większym bezpieczeństwie i efektywności. Niestety
wprowadzanie zmian to proces, który
wymaga czasu i odpowiednich nakładów
finansowych. A koszty, jak wiemy, są
bardzo istotne w prowadzeniu działalności transportowej.
Nasze badanie pokazało, że około 50%
właścicieli firm transportowych jest skłon-

| BIZNES |
ne zainwestować w rozwój swojej floty,
ale poniesione na ten cel środki muszą
się zwrócić w ciągu najbliższego roku,
góra dwóch. Bezpieczeństwo jest dla nich
bardzo ważnym elementem prowadzenia działalności i życzyliby sobie jego poprawy w swoich samochodach pod warunkiem, że poniesione koszty szybko się
zwrócą. Z zebranych danych wynika również, że doświadczeni kierowcy z 20-,
30-letnim stażem chcą, by ich samochody były wyposażone w systemy wspomagające. Z kolei właściciele flot widzą
korzyść z inwestowania w takie systemy
ze względu na redukcję kosztów.

nicą samochodu i w każdej chwili jest
gotowy do przejęcia kontroli nad nim
w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia.
Według klasyfikacji International Society of Automotive Engineers jest to
poziom trzeci automatyzacji.
Continental stale pracuje nad rozwojem
zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Zaznaczę, że nie chodzi tu tylko
o różnego rodzaju czujniki. Continental
jest również bardzo aktywny w innych
obszarach, jak np. wyświetlacze przezierne head-up display (HUD) czy technologia eHorizon. HUD to wyświetlacz
umieszczany na przedniej szybie samo-

„Nasze badanie pokazało, że około 50% właścicieli firm transportowych jest skłonne
zainwestować w rozwój swojej floty, ale poniesione na ten cel środki muszą się zwrócić
w ciągu najbliższego roku, góra dwóch”.
Jaka jest „ciemna strona” jazdy autonomicznej?
Kierowcy zapytani o rozwój jady autonomicznej wyrażali obawę, że stracą
pracę. Chciałbym wyjaśnić, że rozwój
technologii nie odbierze kierowcom
pracy. Oczywiście zdarzają się sytuacje,
w których kierowca nie będzie potrzebny
w samochodzie, ale są to pojedyncze
przypadki. W przewozach długodystansowych kierowca jest ciągle potrzebny.
Musi on przecież „przyprowadzić” samochód do firmy, w której nastąpi załadunek. Następnie załadowanym zestawem
drogami lokalnymi, regionalnymi, potem
autostradami jedzie na miejsce rozładunku. I dopiero na autostradzie będzie
mógł skorzystać z możliwości jazdy autonomicznej. Jazda autonomiczna jest
możliwa tylko na autostradzie, tylko
wtedy samochód jest w stanie „sobą zarządzać” i samodzielnie się poruszać.
W pozostałych sytuacjach kierowca jest
ciągle potrzebny w kabinie i scenariusz,
w którym kierowcy będą zbędni, jest
naprawdę bardzo odległy.
W jaki sposób firma Continental myśli
o jeździe autonomicznej?
Musimy pamiętać, że istnieją różne poziomy jazdy autonomicznej. Obecnie pojazdy mogą poruszać się w trybie tzw.
warunkowej automatyzacji, co oznacza,
że kierowca siedzi cały czas za kierow-

chodu, na którym wyświetlane są kluczowe informacje dotyczące jazdy. Dzięki
temu kierowca, prowadząc samochód, nie
musi odrywać wzroku od drogi. Z kolei
technologia eHorizon, bazująca na systemie czujników, korzysta z dokładnych
danych topograficznych tras oraz sygnału
GPS, by udostępniać kierowcom informacje na temat sytuacji na drodze (np.
korek, oblodzenie jezdni) w czasie rzeczywistym.
Inną jeszcze kwestią jest redundancja,
czyli nadmiarowość. Musimy się zabezpieczyć na wypadek awarii czujników
lub systemu w pojeździe autonomicznym. Wyobraźmy sobie systemy kamer
w takim samochodzie i np. duże owady
latające wokół nich. W takiej sytuacji, gdy
insekty przysłaniają kamery, samochód
staje się „niewidomy”. Jednak dzięki zastosowaniu technologii redundantnych
czujników, jak LIDAR lub czujniki radiowe, samochód jest w stanie jechać dalej. Zapewne po odczytaniu informacji
o utracie jednego z czujników pojazd
obniży prędkość jazdy, ale nadal będzie
mógł się poruszać.
Ważny jest też dla nas system gromadzenia i przetwarzania dostarczanych
informacji, które pochodzą z samochodów ciężarowych i innych pojazdów
uczestniczących w ruchu drogowym. Zastanawiamy się nad tym, jak przetworzyć
tę dużą liczbę danych i jak je połączyć

w jedną sieć informatyczną. Pracujemy
nad rozwiązaniami w tym obszarze, by
w przyszłości zapewnić samochodom
pełną automatyzację jazdy.

Co musi się zmienić w infrastrukturze,
żeby jazda autonomiczna była możliwa
w przyszłości?
Na obecnym trzecim poziomie rozwoju
jazdy autonomicznej nie ma konieczności
wprowadzania zmian w infrastrukturze.
Na tym etapie najwięcej zmian dotyczyć
będzie wyposażenia samochodu, a infrastruktura będzie obszarem przetwarzania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł.
Wierzymy w moc łączności (ang. connectivity – przyp. red.) między samochodami i wymianę informacji między
nimi. Dlatego opracowane przez nas rozwiązanie Road Database zaprezentowane na targach IAA w Hanowerze służy
do dostarczania zaawansowanym systemom wspomagania kierowcy danych

„Wierzymy w moc łączności między
samochodami i wymianę informacji
między nimi”.
drogowych pochodzących z czujników
umieszczonych w innych pojazdach. Powstało ono dzięki informacjom zgromadzonym w technologii eHorizon i może
uzupełniać lub zastępować cyfrowe mapy
drogowe. Poza tym dane dostarczane
przez Road Database zwiększają zdolność
przewidywania jazdy, a także poprawiają warunki, w jakich działają systemy zaawansowanego wspomagania
kierowcy.
Jednakże w przypadku jazdy całkowicie
zautomatyzowanej kierowca musi być
pewien drogi na 100%. Na tym etapie będziemy musieli już mieć dobre drogi,
jasne i przejrzyste oznakowanie pasów
na jezdni, widoczne znaki drogowe. Bez
tego „zaplecza” nawet najbardziej zaawansowane technologicznie ciężarówki
sobie nie poradzą.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Renata Pawliszko
Zdjęcie: © Continental
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W poszukiwaniu synergii.
Systemy telematyczne w pojazdach
Marek Rutka

acjonalnej redukcji kosztów związanych z tego typu działalnością
nie da się osiągnąć, a także na
dłuższą metę utrzymać, bez nowoczesnej floty pojazdów i odpowiedniego
wsparcia telematycznego.
Telematyka to termin bardzo popularny w branży transportowej od kilkunastu już lat. Najczęściej definiowany
jest jako: „integracja informatyki z telekomunikacją w zastosowaniu do rozwiązań transportowych”. Chodzi w tym
przypadku o rozwiązania strukturalne
z obszaru informatyki i telekomunikacji,
których zadaniem jest pozyskiwanie,
gromadzenie oraz przetwarzanie informacji wspierających eksploatację i zarządzanie flotą pojazdów.
Podstawowym problemem w obszarze telematyki jest zapewnienie odpowiedniego poziomu integracji systemów,

Dostęp do informacji generowanych
przez systemy telematyczne możliwy jest
także z urządzeń
mobilnych

jako że tylko wówczas można osiągnąć
efekt synergii (tj. współdziałanie różnych
elementów, których efekt jest większy
niż suma poszczególnych pojedynczych
działań).
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Dążenie do optymalizacji kosztów to jeden z warunków utrzymania się na
coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług transportowych. Pomocnym
narzędziem są telematyczne systemy zarządzania flotą.

Biorąc pod uwagę wielość obecnych
na rynku systemów i oprogramowania,
uzyskanie efektu synergii nie jest zadaniem łatwym. Nie oznacza to jednak, że
jest to cel niemożliwy do zrealizowania,
rzecz jednak w tym, aby chcący skorzystać z możliwości, jakie dają rozwiązania telematyczne, dokładnie wiedział,
czego oczekuje.

.eu

© Mercedes-Benz
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Ważnym elementem
dostarczającym
informacje do systemu
są elektroniczne
tachografy

Rozwiązania szyte na miarę

Najbardziej rozbudowane systemy telematyczne mogą być wyposażone w czujniki mierzące
ciśnienie i temperaturę w ogumieniu oraz stopień zużycia
i temperaturę okładzin
hamulcowych

© BPW

Bez dokładnego przeanalizowania
i określenia potrzeb, jakie ma użytkownik, nie da się skonfigurować i zintegrować efektywnego systemu telematycznego. Z tego też względu od samego
początku projektowania systemu należy
uwzględnić wszystkie zadania i procesy
realizowane w firmie transportowej.
Tylko składający się z kilkunastu modułów system pozwoli na odpowiednie
planowanie, realizowanie, monitorowanie i rozliczanie usług transportowych.
Należy podkreślić, że wyspecjalizowana firma jest w stanie zaprojektować
praktycznie dowolny system telematyczny pod warunkiem, że zleceniodawca
konkretnie wie, czego od takiego systemu oczekuje i jest aktywny podczas
całego procesu projektowania.
Rodzaj systemu i jego funkcje uzależnione są nie tylko od wielkości obsługiwanej floty, ale i od jej specyfiki realizowanych przewozów. Inaczej bowiem
skonfigurowany jest system w przypadku floty pojazdów budowlanych, np.
wywrotek czy betoniarek, a inaczej gdy
chodzi o flotę pojazdów z zabudowami
chłodniczymi czy cysternami.
Najistotniejszymi możliwościami systemów telematycznych są funkcje związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem,

Mniej błędów

przechowywaniem i dystrybucją informacji pomocnych w wielu różnych procesach
decyzyjnych. Chodzi w tym przypadku
zarówno o procesy z góry zaplanowane,
jak np. przydzielanie kierowców i pojazdów do realizacji wcześniej ustalonych zadań transportowych, jak i procesy
o charakterze doraźnym, jak np. nagła
zmiana trasy wynikająca z warunków
drogowych czy zmiany zlecenia.

Istotną cechą systemów telematycznych jest możliwość współpracy różnych
podsystemów je tworzących, co pozwala
na wykorzystanie ich pełnych możliwości.
Podstawowe rodzaje systemów telematycznych pozwalają na gromadzenie
i przetwarzanie danych odbieranych z komputera pokładowego ciężarówki lub naczepy (przyczepy). W tego typu rozwiązaniach dane przesyłane są do centrum
dyspozycyjnego i tam przetwarzane w zależności od potrzeb. W bardziej zaawan-
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Czujniki układu
telematycznego
mogą informować
o podjęciu lub zdaniu
kontenera

sowanych systemach dane w czasie rzeczywistym dostępne są również dla kierowcy, co znacznie usprawnia proces
komunikacyjny i decyzyjny pomiędzy
wszystkimi jego uczestnikami (kierowcy,
dyspozytora i klienta). Co ważne, w obecnie oferowanych rozbudowanych systemach telematycznych przetwarzane
informacje mogą być automatycznie wizualizowane i prezentowane w jasny i czytelny sposób na urządzeniach przenośnych
– najczęściej tabletach lub smartfonach.
Łatwy i przyjazny dla odbiorcy przekaz ogranicza możliwość nieprawidłowej
interpretacji wskazań i zbieranych danych, a także czas potrzebny do podjęcia decyzji.
Bardzo istotną cechą rozwiązań telematycznych jest ograniczenie powstawania błędów i pomyłek zarówno w fazie
planowania, jak i rzeczywistej realizacji
przejazdu. Przygotowując się do planowania trasy, dyspozytor ma wszystkie
niezbędne parametry zarówno pojazdu
(zestawu), jak i samej trasy:

• długość, szerokość i wysokość pojazdu,
• rzeczywisty całkowity i maksymalny
nacisk na osie,
• ograniczenia w zakresie transportu
materiałów niebezpiecznych,
• ograniczenia prędkości,
• płatności za drogi, tunele, mosty
wraz z bieżącą kalkulacją,
• dopuszczalne wysokości i parametry
zakrętów i skrzyżowań – szczególnie
w zabudowie miejskiej (w tym ronda),
• ważne punkty zaplecza dla pojazdów
ciężarowych: warsztaty, parkingi itp.
Tego rodzaju rozwiązanie pozwala
na zaplanowanie i dynamiczne nadzorowanie trasy w sposób optymalny, ograniczając ryzyko przestojów i zakłóceń przejazdu. System taki umożliwia również
bieżące prognozowanie czasu dojazdu
na bazie średniej prędkości pojazdu.

Ważna konfiguracja
Wadą wielu wczesnych systemów
telematycznych były błędy pojawiające
się podczas współpracy komputerów pokładowych ciągników i naczep (względnie ciężarówek i przyczep). W obecnie
oferowanych zaawansowanych systemach ten problem praktycznie nie wy-
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stępuje. Przykładem takiego rozwiązania
jest system Cargo Fleet firmy Idem Telematics oraz Intelligent Trailer Programme
(pierwszy oferowany jest przez BPW,
drugi przez WABCO). Oba z wymienionych systemów to wspólne platformy
telematyczne dla ciężarówek i naczep.
Najważniejsze możliwości systemu
tego typu w odniesieniu do naczepy to:
• pozycjonowanie GPS na mapach
Google,
• przesyłanie danych z układu EBS
naczepy,
• kontrola zamknięcia/otwarcia drzwi,
• rejestracja temperatury przestrzeni
ładunkowej i monitoring pracy agregatu chłodniczego,
• kontrola ciśnienia i temperatury opon
(moduł TPMS),
• status podłączenia naczepy do ciągnika.
Cechy w odniesieniu do ciągnika
siodłowego:
• pozycjonowanie GPS na mapach
Google,
• przesyłanie zleceń bezpośrednio do
kierowcy,
• powiadomienie o przekroczeniu wyznaczonej strefy – wjazd/wyjazd,
• dane z szyny CAN,
• aktualny czas pracy kierowcy,
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Czytelna infografika ułatwia identyfikację przekazywanych i wyświetlanych komunikatów

• dane z tachografu cyfrowego,
• dane charakteryzujące styl jazdy kierowcy (asystent ekonomicznej jazdy),
• nawigacja z aktualnymi ograniczeniami i utrudnieniami w ruchu.
Dostęp do wszystkich danych ciągnika i naczepy – w czasie rzeczywistym
– jest możliwy zarówno dla dyspozytora,
jak i kierowcy na ekranie mobilnego urzą-

dzenia (zebrane dane przechowywane są
przez 18 miesięcy na serwerach).
System może być rozbudowany o czujniki zużycia okładzin mierzące stopień
zużycia hamulców na każdym kole osobno
(opcjonalnie układ może być wzbogacony o czujniki mierzące temperaturę hamulców). Parametry te widoczne są na
wyświetlaczu w kabinie kierowcy i on-
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line – za pośrednictwem portalu internetowego. System pomiaru zużycia okładzin pozwala na optymalne planowanie
obsługi serwisowej.
Dzięki kompatybilności układów
ciągnika i naczepy możliwe jest bardzo
precyzyjne analizowanie stopnia wykorzystania poszczególnych jednostek floty.
Tego typu informacje z kolei umożliwiają
prowadzenie przemyślanej polityki zakupowej i obsługowej taboru. Ważną –
i coraz częściej wykorzystywaną – funkcjonalnością systemów telematycznych
jest możliwość tworzenia rankingów
pracy kierowców i zużycia paliwa przez
ich pojazdy. Systemy telematyczne dzięki
dostarczaniu precyzyjnych informacji lokalizacyjnych pozwalają także na wyliczenia diet zgodnie z ustawami o płacach
kierowców typu MiLoG.

| TECHNIKA |

Nowe technologie
w transporcie
© DBK

W wielu branżach zastosowanie nowoczesnych technologii jest
niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu. Postępująca technicyzacja
to znak naszych czasów. I chyba nikt nie ma wątpliwości, że zjawisko
to będzie zyskiwać na zasięgu.

System telematyczny DBK Fleet
Management jest kompatybilny z urządzeniami nawigacji GARMIN, co ułatwia pracę kierowcy
i dyspozytorowi

plikacje mobilne (według danych Komisji Europejskiej wartość rynku aplikacji mobilnych
w 2018 r. ma wynieść 63 mld euro) i nowoczesne technologie wykorzystywane
są w wielu obszarach naszego życia.
Mają wspierać codzienną pracę, a także
zapewniać rozrywkę. W branży transportowej pomagają m.in. obniżyć koszty
utrzymania pojazdów, skrócić czasy przestoju, ograniczyć zużycie paliwa, zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz usprawnić przewóz ładunków. Proponujemy krótki
przegląd kilku wybranych rozwiązań.

Siła telematyki
Kontrola kierowcy i jego stylu jazdy,
monitoring stanu technicznego pojazdu,
planowanie przeglądów okresowych czy
analiza parametrów eksploatacyjnych
pojazdu to tylko część zadań realizowanych przez systemy telematyczne.
Na przykład system telematyczny DBK
Fleet Management to platforma o przyjaznym interfejsie – gsp.grupadbk.com.
Po zalogowaniu na stronie systemu dostępne są wszystkie funkcjonalności niezbędne do obsługi programu, jedno-
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cześnie do zarządzania flotą pojazdów.
Co ważne, mając na względzie tryb pracy
właścicieli firm transportowych – niejednokrotnie popołudniowy lub wieczorny – firma przygotowała również
aplikację mobilną do obsługi platformy,
która jest dostępna na systemy iOS oraz
Android.
Oprócz tego kompatybilność DBK
Fleet Management z urządzeniami nawigacji GARMIN zapewnia wiele udogodnień, m.in. bezpośrednią komunikację między kierowcą a dyspozytorem za
pośrednictwem wiadomości tekstowych,
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Cyfrowa książka
serwisowa rejestruje
wszystkie prowadzone
naprawy samochodu
i inne niezbędne
informacje

jest komunikowanie firmy transportowej
z kierowcą. Novum w przypadku tej aplikacji jest możliwość korzystania z niej niezależnie od posiadanego systemu telematycznego. Ściągając aplikację z Google
Play, firma może rozbudować swój system o funkcje, jakie oferuje Logistyka.
Jak działa aplikacja? Po ściągnięciu
i zainstalowaniu firma transportowa uzyskuje dostęp do oprogramowania sieciowego. Aplikacja, której nadrzędnym celem
jest komunikowanie logistyków z kierowcą, została wyposażona w następujące zakładki: Fotografia, Wiadomości
oraz Mapa z mapą Google.

Cyfrowa książka serwisowa
Świat łączności sieciowej wkracza
w świat transportu coraz większymi krokami. Mercedes-Benz Trucks wprowadził
usługę Cyfrowej książki serwisowej (DSB)
na 30 europejskich rynkach. Wersja cyfrowa od października 2016 r. zastąpi
tradycyjną, papierową książkę z wpisami dotyczącymi wszystkich dokonanych prac obsługowych i będzie dostępna
dla modeli: Actros, Antos, Arocs, Atego
oraz Econic.
W Cyfrowej książce serwisowej dokumentowane są wszelkie prace obsługowe i serwisowe wykonywane w samochodzie ciężarowym. Właściciel pojazdu
może w każdej chwili wydrukować rejestr
przeprowadzonych czynności, a serwis
ma bezpośredni dostęp do pełnych da-

© Drabpol

jak również natychmiastowe wyznaczanie tras dzięki komunikatom o ustawieniu „nowego celu” dla kierowcy. DBK rekomenduje zakup urządzenia GARMIN
de-zl 770LMT, które zawiera pakiet map
Europy z bezterminowymi aktualizacjami
i subskrypcją komunikatów drogowych.
Choć system telematyczny Grupy
DBK powstał z myślą o użytkownikach
pojazdów marki DAF, to rozwiązanie to
jest też wybierane przez operatorów innych marek ciężarówek. DBK Fleet Management sprawdza się również wśród
przewoźników autokarowych, którzy
świadczą usługi pojazdami marki VDL.
Z kolei dział telematyki firmy Drabpol wraz ze swoim litewskim partnerem
– firmą Baltic Car Equipment – opracował
aplikację Logistyka (bazującą na systemie
operacyjnym Android), której zadaniem

Jak podaje producent, szczególnie
pomocnym narzędziem jest zakładka Fotografia, w której znajdują się takie opcje,
jak: wypadek drogowy, wypełnij dokumenty przewozowe, problem z ładunkiem, problem z naczepą, raport kierowcy, wyświetlacz motogodzin chłodni,
dokument przyjęcia/przeniesienia, problemy z ciężarówką oraz wiele innych,
które można samodzielnie zdefiniować.
Wypełniony formularz z dołączonymi
zdjęciami zostaje automatycznie wysłany
i jest dostępny dla użytkownika. Aplikacja ma też opcję archiwum, w którym
zapisywane są wszystkie wykonywane
czynności.
Co ważne, Logistyka chroni użytkowników przed naliczaniem wysokich opłat,
gdyż automatycznie blokuje wszystkie
inne aplikacje w zakresie przesyłania
danych GSM, GPRS lub GPS. Są one aktywne dopiero po pojawieniu się w zasięgu sieci Wi-Fi.

Aplikacja Logistyka przeznaczona na urządzenia z systemem operacyjnym Android
to prosty w obsłudze komunikator między firmą transportową a kierowcą
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Dzięki aplikacji GEO Care klient,
któremu popsuł się samochód, może
na bieżąco otrzymywać informacje
o stanie realizacji naprawy

Aplikacja składa się z dwóch głównych modułów i bramki komunikacyjnej
do wymiany danych. Pierwszy moduł –
aplikacja używana przez koordynatorów
– generuje automatycznie zlecenie (z numerem sprawy i danymi pojazdu), które
wysyłane jest do pomocy drogowej na
podstawie bieżącej pozycji holownika.
Drugi moduł to aplikacja zainstalowana
na urządzeniach mobilnych usługodawców, która dzięki sygnałowi GPS pozwala na zlokalizowanie aktualnej pozycji
pomocy drogowej. Z kolei operatorzy
pomocy drogowej mogą za pomocą aplikacji przyjmować, odrzucać i przekazywać zlecenia, oznaczać statusy sprawy,
robić zdjęcia, wysyłać komunikaty operatorom, a także komunikować się z klientem i centrum zgłoszeniowym Europ
Assistance.

© Europ Assistance Polska

nych i może skuteczniej planować naprawy, obsługę serwisową, przeglądy
oraz badania emisji spalin i bezpieczeństwa. W efekcie ciężarówka krócej przebywa na stacji obsługi.
Kierowcom w ruchu dalekobieżnym,
z daleka od macierzystego warsztatu,
Cyfrowa książka serwisowa zapewnia
dodatkowe korzyści. W przypadku konieczności naprawy w zagranicznym serwisie dostęp do jej zawartości udostępniany jest w lokalnym języku. Z systemu
mogą korzystać nie tylko wszystkie autoryzowane placówki Mercedes-Benz,
ale też zarejestrowane wcześniej warsztaty niezależne.
Cyfrowa książka serwisowa przydaje
się także przy odsprzedaży lub zakupie
samochodu. W przejrzysty sposób rejestruje wszystkie wcześniej prowadzone
czynności wraz z przebiegiem pojazdu.
Gdyby jednak dokumentacja przeglądu
zaginęła, dowolny autoryzowany serwis
Mercedes-Benz wciąż będzie miał dostęp
do potrzebnych informacji i w razie potrzeby udzieli ich klientowi.

© Bosch

Śpij spokojnie

Dzięki usłudze firmy Bosch kierowcy samochodów ciężarowych będą mogli zarezerwować
online miejsce na bezpiecznym parkingu

Sprawna pomoc
Firma Europ Assistance Polska stworzyła aplikację, która usprawnia obsługę
oraz skraca czas realizacji pomocy udzielonej klientom w ramach ubezpieczeń assistance. Aplikacja mobilna GEO Care
wykorzystuje technologię GPS lokalizującą urządzenia na podstawie sygnału
z satelitów.

Rozwiązanie GEO Care umożliwia
dostęp do rzeczywistych danych dotyczących wykonanej usługi, w tym podglądu trasy przejazdu usługodawcy,
obecnego statusu realizacji usługi czy dostępności danego usługodawcy. Głównym założeniem rozwoju usług assistance jest nie tylko szybka i skuteczna
pomoc, ale też jak najmniejsze angażowanie klienta w proces organizacji tej
pomocy. Aplikacja pozwala np. na śledzenie poprzez GPS trasy przejazdu usługodawców, dzięki czemu klient, który oczekuje pomocy, może na bieżąco otrzymywać
informację o stanie realizacji naprawy.
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Oprócz jazdy jednym z codziennych
obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego jest także znalezienie bezpiecznego miejsca postojowego na noc.
Szacuje się, że na niemieckich autostradach brakuje około 14 000 miejsc
parkingowych dla samochodów ciężarowych. Dlatego zdarza się, że kierowcy
muszą odwiedzić wiele parkingów, zanim znajdą wolne miejsce, co może się
wiązać z przekroczeniem ustawowego
czasu jazdy i odpoczynku. Brak właściwego miejsca parkingowego może też
grozić wypadkiem lub kradzieżą ładunku.
Chcąc przeciwdziałać niebezpiecznym zdarzeniom, Bosch uruchamia pilotażową usługę – Secure Truck Parking,
czyli bezpieczny parking dla ciężarówek.
System będzie obejmował nie tylko ogólnodostępne parkingi, ale także parkingi
zakładowe, które znajdują się w pobliżu
autostrad. Dzięki temu kierowcy będą
mogli łatwiej zaplanować zarówno trasę
przejazdu, jak i czas na odpoczynek. Ponadto miejsca parkingowe zostaną objęte monitoringiem Bosch, aby ograniczyć liczbę kradzieży ładunków, a tym
samym zwiększyć poziom bezpieczeństwa kierowców.

| TECHNIKA |
Aplikacja uwzględnia przy tym dostępność danej części w wybranym kraju
poprzez wyszukiwanie kodu referencyjnego produktu lub producenta pojazdu.
Proces ten może odbywać się na kilka
różnych sposobów, uwzględniając przy
tym oznaczenia poszczególnych krajów,
takie jak: Vehicle Identification Number
(VIN), numer podwozia, numer KBA stosowany w Niemczech, numer CNIT stosowany we Francji lub Vehicle Registration Mark (VRM) stosowany zarówno
w Wielkiej Brytanii, jak i Portugalii.

Niezbędny gadżet
Aplikacje Scanii na Apple Watch Scania Edition zostały stworzone z myślą
o zdrowiu kierowców. Analizują specyfikę pracy kierowcy, w której długo siedzi się w fotelu, a co pewien czas wykonuje intensywny wysiłek fizyczny, np.
podczas rozładunku ciężarówki.
Nowe funkcje skierowane do kierowcy (do ściągnięcia z App Store) są
uzupełnieniem wcześniejszych aplikacji monitorujących samochód ciężarowy

Apple Watch Scania Edition z jedyną
w swoim rodzaju bransoletą wykonaną
z silnika LB 140 V8, który w tym celu
został przetopiony

© ZF

©

Sca

nia

Pierwsza instalacja pilotażowa Secure Truck Parking działa już w Karlsruhe, przy autostradzie A5, w pobliżu
siedziby firmy Bosch. Po fazie testów
usługa Bosch Secure Truck Parking zostanie udostępniona wiosną przyszłego
roku. W planach jest także przygotowanie 50 bezpiecznych miejsc dla ciężarówek na parkingu Thiersheim w Bawarii.
Kierowcy nie będą musieli martwić
się o wolne miejsce parkingowe, gdyż
będą je mogli zarezerwować on-line z wyprzedzeniem. Rezerwacje on-line dla
Bosch Secure Truck Parking są przechowywane w chmurze Bosch IoT Cloud.
Aby zintegrować liczne systemy barier
na parkingach, Bosch IoT Cloud korzysta
z rozwiązania SAP Vehicles Network,
który jest oparty na platformie SAP HANA
Cloud. To umożliwia m.in. rozpoznawa-

ZF Parts Finder App pomaga w wyszukiwaniu
części zamiennych dostępnych w portfolio
ZF Aftermarket

nie za pomocą kamer tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz porównanie ich z danymi
rezerwacji w Bosch IoT Cloud.

Znajdź bardzo szybko
Wyszukiwanie właściwych części zamiennych dla klientów ZF Aftermarket
stało się jeszcze łatwiejsze. Dzięki nowej
aplikacji ZF Parts Finder App klienci mogą
wyszukiwać części zamienne dostępne
w portfolio ZF Aftermarket takich marek,
jak Sachs, Lemförder oraz TRW.

Użytkownicy aplikacji mogą również
wygodnie wybierać pomiędzy dostępnymi wersjami językowymi: angielską,
niemiecką, turecką, holenderską, włoską,
polską, portugalską oraz hiszpańską.
„Podobnie jak w przypadku innych
działań ZF Aftermarket stawiamy na
tworzenie przyjaznych rozwiązań, które
mają realny wpływ na usprawnienie
obsługi naszych klientów – komentuje
Neil Fryer, dyrektor handlowy ZF Aftermarket. – Nowa aplikacja umożliwi naszym międzynarodowym klientom szybki
wgląd w części premium dostępne na
rynku aftermarketowym”.
ZF Parts Finder App jest kompatybilna
z systemami operacyjnymi iOS oraz Android zarówno na tablety, jak i smartfony.

i wspomagających zarządzanie flotą, których jednym z elementów było np. rejestrowanie zużycia paliwa (były one integralną częścią smartwatcha Scania
Black Griffin).
Smartwatch Scania Edition monitoruje aktywność kierowcy i wysyła ostrzeżenia, gdy potrzebuje odpoczynku. Urządzenie „zaleca” m.in. wyjście z kabiny
i wykonanie kilku prostych ćwiczeń przed
ponownym rozpoczęciem jazdy albo wykrywa zmiany, które mogą być spowodowane np. kontuzją przy rozładunku
lub załadunku – wówczas może ułatwić
użytkownikowi wezwanie pomocy.
Z okazji premiery smartwatcha Apple
Watch Scania Edition producent przygotował jedyną w swoim rodzaju bransoletę, którą można zamówić osobno.
Blok słynnego, historycznego silnika LB
140 V8 został przetopiony, a z uzyskanego materiału wykonano bransoletę
nazwaną Scania 140 V8.

Opracowała Renata Pawliszko

SAMOCHODY SPECJALNE | GRUDZIEŃ 2016 | 43

| PROMOCJA |

Europart rozwija
sieć sprzedaży
w Polsce
Europart to czołowy europejski dystrybutor części zamiennych i wyposażenia
do pojazdów użytkowych i autobusów wszystkich klas. Na polskim rynku firma
ma już 26 obiektów w niemal każdym województwie… i właśnie otwiera kolejne.

arka Europart jest doskonale znana
zarówno kierowcom pojazdów ciężarowych, jak i właścicielom warsztatów samochodowych oraz firm transportowych
– zwłaszcza tym, którzy poszukują sposobów
na optymalizację kosztów. Oferowanie klientom
produktów o wysokiej jakości w rozsądnej cenie
to strategia rozwoju firmy Europart, globalnego
giganta mającego 300 sklepów w 28 krajach
Europy Środkowej i Wschodniej.
„Obserwujemy powiększający się popyt na wysokogatunkowe alternatywy dla części oryginalnych, a więc o takiej samej funkcjonalności i jakości. W tym obszarze chcemy realizować naszą
europejską strategię. Obecnie asortyment marki
Europart obejmuje 7000 artykułów i każdego roku
powiększa się o kolejne 500, dlatego możemy
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Najnowszy obiekt
– w liczącej 26 punktów sieci Europart
Polska – w Zduńskiej
Woli otwarto
1 grudnia br.
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Karol Prozner,

Jeszcze szybciej

prezes zarządu
Europart Polska

Dążymy do tego, aby – m.in. dzięki
poszerzaniu oferty, powiększaniu
grona partnerów, ale także inwestowaniu w rozwój kompetencji naszych pracowników – osiągnąć
pozycję jednego z trzech kluczowych dostawców części na polskim rynku.

zaoferować rozwiązania dostosowane do wszelkich potrzeb i wymagań. Warto podkreślić, że
wizja oparta na wysokojakościowych produktach
przynosi wymierne korzyści, czego dowodem jest
m.in. niewielki odsetek reklamacji, który obecnie
wynosi mniej niż 0,019 procent” – powiedział
Karol Prozner, prezes zarządu Europart Polska.
Tylko w 2016 r. europejska sieć znacznie się powiększyła, otwierając nowe obiekty – własne lub
sieci partnerskich – m.in. w Rumunii, Rosji, Austrii,
Włoszech, Francji, Szwecji oraz Hiszpanii. Firma
postawiła przed sobą ambitny cel: osiągnięcie
w 2020 r. pozycji jednego z trzech kluczowych dostawców części w każdym europejskim kraju. Cel
ten z coraz większym powodzeniem jest realizowany także w Polsce.

Polska wizja
Sieć Europart Polska obejmuje obecnie 26 punktów – najnowszy został otwarty 1 grudnia br.
w Zduńskiej Woli. Na początku 2017 r. adresy zmienią obiekty w Poznaniu i Częstochowie. Do dyspozycji klientów oddane zostaną oddziały w jeszcze bardziej dogodnych lokalizacjach i w obiektach
zapewniających wyższy komfort obsługi. W każdym
oddziale Europart Polska klienci znajdą bogatą

Pierre Fleck

,
prezes zarządu
Europart Holding GmbH
Oferowane przez nas produkty marki
Europart stanowią atrakcyjną cenowo
alternatywę dla oryginalnych części bez
konieczności rezygnacji z jakości. W ten
sposób wspieramy naszych klientów
w redukcji kosztów serwisu i napraw,
a tym samym w obniżaniu całkowitego
kosztu własności i użytkowania (TCO).

Nowe oddziały oraz stała rozbudowa oferty to
tylko wybrane elementy strategii rozwoju Europart
w Polsce. Równie kluczowym aspektem jest logistyka – powiększanie dostępności produktów,
ale też skracanie czasu dostawy. Europart Polska
zaopatrywane jest przez centralny magazyn znajdujący się w westfalskim Werl. Na powierzchni
ponad 30 000 m2 firma utrzymuje stałe zapasy ponad 50 000 artykułów. Każdego dnia z tego miejsca
realizowanych jest ponad 800 zleceń – także dla
klientów z Polski. W ciągu najbliższych 18 miesięcy
planuje powiększenie sieci regionalnych centrów
dystrybucji (RDC), a także modernizację i optymalizację procesów logistycznych. Ma to na celu

Europart w liczbach

300
28
7000
ofertę części do osi, układów hamulcowych, układów jezdnych, silników, oświetlenia, pełną gamę
elementów układów elektrycznych i akcesoriów,
a także materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia warsztatowego, w tym narzędzi i środków czystości.
Każdy z prawie 7000 produktów z oferty marki
Europart musi spełniać wygórowane, niemieckie
standardy jakości. Weryfikacji i restrykcyjnej ocenie jakościowej podlegają zarówno dostawcy, jak
i dostarczane przez nich artykuły. „Rozwój sieci
w Polsce to nie tylko wyraz konsekwentnie realizowanej strategii, ale także odpowiedź na potrzeby i problemy polskich przedsiębiorców. Dążymy
do tego, aby m.in. dzięki poszerzaniu oferty, powiększaniu grona partnerów, ale także inwestowaniu w rozwój kompetencji naszych pracowników osiągnąć pozycję jednego z trzech kluczowych
dostawców części na polskim rynku. Dla naszych
klientów będzie to oznaczało jeszcze większą dostępność części, fachowe doradztwo, a co najważniejsze – kompromis między wysoką jakością naszych produktów i optymalną ceną” – dodał
Karol Prozner.

26

lokalizacji
krajów
produktów marki
Europart w ofercie
obiektów
w Polsce

zagwarantowanie najszybszych dostaw. „Obecnie Europart jako jedyna firma z branży pojazdów
użytkowych ma swoje przedstawicielstwa w ponad 300 lokalizacjach w 28 krajach. Ostatnie
puste pola na mapie chcemy wypełnić poprzez rozbudowę naszej własnej organizacji lub poprzez
współpracę z profesjonalnymi partnerami i przejęcia” – wytłumaczył Pierre Fleck, prezes zarządu
Europart Holding GmbH.
To sprawność operacyjna i profesjonalna obsługa klienta mają stanowić kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej na drodze do
osiągnięcia pozycji Brand TOP 3 na polskim rynku.
Obserwując dynamikę wzrostu, ambicję marki
oraz inwestycje w rozwój kompetencji, można
założyć, że cel ten uda się zrealizować jeszcze
szybciej, niż zakłada to strategia rozwoju na polskim rynku.
Zdjęcia © Europart Polska
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Elektryczny MAN TGS

Dariusz Piernikarski

Firma MAN Truck & Bus na targach IAA 2016 oprócz koncepcji elektrycznego
autobusu miejskiego i różnych wariantów infrastruktury ładowania pokazała również
studyjny ciągnik siodłowy TGS z napędem elektrycznym – MAN City Truck.

ramach funkcji e-mobility
Roadmap do roku 2018 MAN
Truck & Bus zamierza przygotować przedseryjną wersję autobusu
akumulatorowego (BEV) będącego rozwinięciem doskonale sprawdzonej wersji
hybrydowej MAN Lion’s City Hybrid.
Produkcja seryjna elektrycznego autobusu miejskiego ma rozpocząć się jeszcze przed rokiem 2020. W przyszłym
autobusie elektrycznym znajdą zastosowanie takie same technologie ładowania i gromadzenia energii jak w samochodach ciężarowych.
Pokazany na targach IAA MAN TGS
ma posłużyć do dalszych prób z elektrycznie napędzanymi samochodami
ciężarowymi i gromadzenia doświadczeń w związku z konkretnymi koncepcjami w dziedzinie transportu. Wpisuje
się to w ogólną strategię mobilności elektrycznej e-Mobility realizowaną przez
MAN Truck & Bus, której cele – zgodnie z założeniami – powinny dać efekty
w postaci seryjnych miejskich rozwiązań
transportowych, a które od 2021 r. powinny znajdować się w ofercie sprzedażowej MAN.

Na targach IAA
2016 firma MAN
Truck & Bus zaprezentowała
napędzany silnikiem elektrycznym ciągnik siodłowy
bazujący na modelu
TGS 4X2 BLS-TS
o dmc. 18 t

Elektryczny TGS
Firma MAN Truck & Bus już w roku
2012 przedstawiła koncepcyjny pojazd
MAN Metropolis. Była to w pełni zelektryfikowana 26-tonowa śmieciarka, która
podczas eksploatacji emitowała szczątkowe ilości CO2, a dzięki bardzo niskiemu poziomowi hałasu mogła pracować
w porach nocnych. Ciężarówka została
przekazana klientom do testów w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych,
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użytkownicy podkreślali łatwą obsługę
i prowadzenie Metropolis. Oszczędność
zużycia paliwa, w porównaniu z tradycyjnym pojazdem z silnikiem wysokoprężnym, przy zastosowaniu technologii
Range Extender wyniosła około 80%.
Na wrześniowych targach IAA firma
MAN zaprezentowała efekt kontynuacji
prac nad projektem Metropolis. Był to napędzany silnikiem elektrycznym ciągnik
siodłowy bazujący na modelu TGS 4×2
BLS-TS o dmc. 18 t. Pojazd ten może być
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Źródłem energii mogą być
stacje ładowania rozmieszczone
przy obsługiwanych przez MAN City Truck
supermarketach. Rozważa się również
możliwość wykorzystania elementów
infrastruktury ładowania działającej
na potrzeby autobusów miejskich

Koncepcyjna
ciężarówka przyszłości
MAN City Truck jest napędzana synchronicznym silnikiem elektrycznym o mocy 250 kW,
przekazuje moment
2700 Nm na oś tylną
za pośrednictwem wału
przegubowego

wykorzystany w miejskich dostawach
nocnych, które są dziś regułą np. przy zaopatrzeniu sklepów spożywczych. Pojazd
koncepcyjny został zoptymalizowany do
współpracy z naczepą City, spełniając
tym samym zasadnicze wymagania dotyczące miejskich samochodów dystrybucyjnych: duża przestrzeń ładunkowa
przy niskiej masie własnej, dobra zwrotność, a podczas jazdy zerowa emisja CO2
i związków toksycznych oraz minimalny
poziom generowanego hałasu.

Charakterystyka techniczna
Koncepcyjna ciężarówka przyszłości
MAN City Truck jest napędzana synchronicznym silnikiem elektrycznym z magnesami trwałymi o mocy 250 kW, który
przekazuje moment 2700 Nm na oś tylną
za pośrednictwem wału przegubowego.
Jest to typowa oś stosowana w ciągnikach

TGS – zrezygnowano z osi portalowej,
gdyż wzrost kosztów nie był uzasadniony w porównaniu z korzyściami płynącymi z przyjęcia takiego rozwiązania.
Podzespoły dodatkowe, w tym wspomaganie układu kierowniczego, napędzana elektrycznie dwucylindrowa sprężarka o pojemności 476 cm3 (ciśnienie
od 8 do 12 bar) oraz klimatyzacja są zasilane elektrycznie za pośrednictwem inwertera redukującego napięcie z wejściowych 660 V dwustopniowo: do 80 V,
a potem do 24 V) i sterowane przez
system zarządzania energią zależnie
od potrzeb, co gwarantuje oszczędność
energii. Odzysk energii podczas hamowania pozwala na konwersję energii
kinetycznej pojazdu w fazie toczenia
na energię elektryczną wykorzystywaną
do ładowania akumulatorów. Wszystko
to umożliwia bardziej oszczędne użytkowanie pojazdu.

Źródłem energii są trzy akumulatory
litowo-jonowe o pojemności 35,3 kWh
każdy, umieszczone pod kabiną kierowcy
nad przednią osią, gdzie w tradycyjnych
pojazdach znajduje się silnik wysokoprężny

Komponenty wymagające regulacji
temperatury (akumulatory, silnik elektryczny) chłodzone lub ogrzewane (w niskich temperaturach) są cieczą – na pokładzie zastosowano zmodyfikowane
elementy układu chłodzenia z samochodu seryjnego, pompa cieczy chłodzącej
jest zasilana elektrycznie. Za pracę elektrycznego układu napędowego oraz
wszystkich urządzeń pomocniczych odpowiada komputer centralny.
Źródłem energii są trzy akumulatory
litowo-jonowe o pojemności 35,3 kWh
każdy, umieszczone pod kabiną kie-

SAMOCHODY SPECJALNE | GRUDZIEŃ 2016 | 47

| TECHNIKA |

Elektryczny MAN TGS ma dwa złącza służące
do połączenia ze stacją ładowania zgodną ze standardami stosowanymi w istniejącej już infrastrukturze

Po włączeniu zapłonu uruchomiony
zostaje komputer pokładowy, który
na wyświetlaczu tablicy wskaźników
pokazuje w graficzny sposób stan
najważniejszych komponentów
elektrycznego układu napędowego

MAN City Truck można dodatkowo
wyposażyć w montowane z boku ramy
między osiami akumulatory (maksymalnie cztery o pojemności 35,3 kWh)
i/lub montowany w ten sam sposób
agregat Range Extender lub ogniwo
paliwowe – wtedy zasięg operacyjny
wydłuży się do 150 km

rowcy nad przednią osią, gdzie w tradycyjnych pojazdach znajduje się silnik wysokoprężny. Pojemność standardowych
akumulatorów pozwala, w zależności od
warunków jazdy (prędkości, ciężaru pojazdu, ukształtowania terenu), na uzyskanie zasięgu do 50 km. Ocenia się, że pobór prądu wynosi od 0,9 do 1,5 kW/km.
Trwałość akumulatorów obliczona jest
na 10 lat, zatem nie będą one najprawdopodobniej wymagać wymiany w całym
okresie eksploatacji pojazdu. Po demontażu z samochodu akumulatory te mogą
przez kolejne 10–20 lat być eksploatowane w zastosowaniach stacjonarnych.
Koncepcyjny MAN City Truck można
dodatkowo wyposażyć w montowane
z boku ramy między osiami akumulatory (maksymalnie cztery o pojemności
35,3 kWh) i/lub montowany w ten sam
sposób agregat Range Extender lub ogniwo paliwowe – wtedy zasięg operacyjny
wydłuży się do 150 km. Możliwości te pozwalają dodatkowo zwiększyć zasięg odpowiednio do potrzeb klientów.

Producent zakłada, że samochody
będą dystrybuować ładunki w porze nocnej lub wczesnym rankiem – podstawowe
ładowanie odbywałoby się poza godzinami pracy. Pojazd jest też przystosowany
do częściowego ładowania okazjonalnego (tzw. opportunity charging), tj. uzupełniania niewielkich ilości energii podczas użytkowania pojazdu. Elektryczny
MAN TGS jest bowiem wyposażony
w dwa standardowe złącza CCS 2 (Combined Charging System Type 2), zgodne
ze standardami stosowanymi w istniejącej już infrastrukturze. Źródłem energii
miałyby być stacje ładowania rozmieszczone przy obsługiwanych przez MAN
City Truck supermarketach. Rozważa
się również możliwość wykorzystania
elementów infrastruktury ładowania
działającej na potrzeby autobusów miejskich (pantografy umieszczone na dachu
samochodu ciężarowego z zabudową).
Obecnie maksymalna moc ładowania
wynosi 150 kW (prąd stały), w najbliższym czasie moc ma zostać podniesiona
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do 270 kW, a w planach jest przystosowanie pojazdu do ładowania mocą nawet
400 kW (1000 V, 400 A). Takie szybkie
ładowanie na postojach, np. w przerwach
w pracy kierowcy lub podczas rozładunku i załadunku pojazdu, zwiększa elastyczność eksploatacji i pozwala na odpowiednie planowanie tras przejazdów.
Oszczędność na masie dzięki wyeliminowaniu konwencjonalnego silnika
wysokoprężnego rekompensuje dodatkową masę podzespołów napędu elektrycznego, przez co pojazd wykazuje taki
sam ciężar użyteczny, jak porównywalny
konwencjonalny ciągnik siodłowy serii
TGS. Wyposażenie w dodatkowe akumulatory zwiększy masę własną pojazdu
o ok. 200 kg.

Włączamy prąd i w drogę…
Po włączeniu głównego włącznika
prądowego uruchomienie elektrycznego
ciągnika TGS następuje niemal identycznie jak w przypadku samochodu kon-

Zdjęcia: © D. Piernikarski

reklama

wencjonalnego – korzystamy z kluczyka włożonego
do stacyjki. Po włączeniu zapłonu uruchomiony zostaje komputer pokładowy, który na dużym i bardzo
przejrzystym wyświetlaczu tablicy wskaźników pokazuje w graficzny sposób stan najważniejszych
komponentów elektrycznego układu napędowego.
Podczas jazdy na wyświetlaczu pojawiają się informacje, jak zasięg do wyczerpania akumulatorów, ich
stan naładowania, bieżący pobór mocy, efektywność
odzysku energii, wskazania dotyczące stanu cieplnego
układu czy pracy układu pneumatycznego.
Wybranie trybu jazdy D (jak w skrzyni zautomatyzowanej) i zwolnienie hamulca postojowego pozwala rozpocząć jazdę. Samochód porusza się bardzo cicho – słychać jedynie odgłos pracujących opon
oraz niewielki szum pochodzący z pracującego wentylatora. Trzeba przyznać, że wrażenie jest dość niesamowite i do braku odgłosów pracującego silnika
spalinowego trzeba się przyzwyczaić. Przejeżdżający niemal bezgłośnie samochód wzbudzał spore zainteresowanie wśród pracowników zajmujących się
demontażem stoisk wystawowych – jazda testowa odbyła się na terenach targów w Hanowerze, dzień po
zakończeniu IAA.
Pojazd ma doskonałą dynamikę rozpędzania –
wynika to oczywiście z charakterystyki mocy silnika
elektrycznego – 100% mocy jest dostępne niemal natychmiast. Wymusza to w pewnym sensie bardziej
uważne prowadzenie samochodu przez kierowcę,
gdyż zbyt gwałtowne operowanie pedałem przyspieszenia może stwarzać w warunkach dużego ruchu nieprzewidziane i być może groźne sytuacje na
drodze. Elektryczny TGS został wyposażony w tryb
jazdy manewrowej – dostępne jest wtedy tylko 20%
mocy, ciągnik jeździ mniej dynamicznie i rozwijane
prędkości nie są zbyt duże.
Wykorzystanie mocy maksymalnej (oznaczonej na
wyświetlaczu czerwonym polem) nie zawsze jest
możliwe ze względu na aktualny stan naładowania
akumulatorów, poza tym jazda z wykorzystaniem
pełnej mocy dość szybko doprowadziłaby do wyczerpania całych zapasów energii elektrycznej. Jednak w dystrybucyjnym ruchu miejskim zapotrzebowanie na maksymalne osiągi zdarza się sporadycznie.
Maksymalna prędkość (ustawiona na ograniczniku) to 85 km/h – w przypadku elektrycznego
ciągnika obowiązują identyczne reguły związane z minimalizacją oporów ruchu jak np. w ciągnikach MAN
TGX EfficientLine 3. Hamowanie jest precyzyjne –
rolę zwalniacza przejmuje generator, który podczas
hamowania działa jak retarder elektromagnetyczny
i przekazuje wytwarzaną energię elektryczną do akumulatorów. Układ odzysku energii działa oczywiście
wydajniej w bardziej pofałdowanym terenie.
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Światowy ranking
producentów naczep
Prezentujemy interesujący globalny ranking, w którym zestawiono
największych producentów naczep. Zestawienie to zostało przygotowane
przez zespół portalu internetowego Global Trailer.

biorąc pod uwagę to, że naczepę traktowano jako towar o niskiej marży handlowej i niewielkiej wartości dodanej.
Od przełomu XX i XXI w. ta niekorzystna perspektywa zaczęła powoli ulegać przemianie. Obecnie kilku producentów naczep skutecznie realizuje strategię
rozwoju globalnego. Niektórzy wysyłają
za granicę rozmontowane zestawy w systemie CKD (Completely–Knocked–Down),
które są potem składane lokalnie, inni inwestują w lokalne partnerstwa i/lub zakłady produkcyjne. Przypomnijmy, że

© CIMC

przeciwieństwie do producentów samochodów ciężarowych, którzy po II wojnie
światowej szybko adaptowali koncepcję
globalizacji, producenci naczep przez
większość XX w. działali w bardzo regionalny sposób. Mimo że branża naczepowa pozostawała i nadal jest bardzo
związana z sukcesami odnoszonymi na
rynku samochodów ciężarowych, to wysyłka „pudełka na kołach” przez długi czas
uznawana była za nieopłacalną z ekonomicznego punktu widzenia, zwłaszcza

CIMC Vehicles, czyli zajmująca się produkcją
naczep część chińskiej Grupy CIMC (International Marine Container), jest globalnym
liderem rankingu produkcji naczep z wynikiem 100 300 jednostek wyprodukowanych
w 2015 r. Firma działa bardzo agresywnie
i dynamicznie w różnych regionach, uruchamiając swoje miejsca produkcji w różnych
częściach świata. Celem CIMC Vehicles jest
zakłócenie istniejącego status quo na bardzo
zróżnicowanym rynku masowym przez wyprzedzenie dawno ustalonej grupy wolno
reagujących molochów – tak o zamiarach
firmy mówił David Li, menedżer generalny
CIMC Vehicles, w wywiadzie udzielonym
magazynowi „Global Trailer” we wrześniu br.

50 | GRUDZIEŃ 2016 | Transport – Technika – Biznes

| BIZNES |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nazwa producenta
CIMC Vehicles*
Wabash National
Great Dane
Schmitz Cargobull
Hyundai Translead
Utility Trailer Manufacturing
Krone
Stoughton Trailers
Kögel Trailers
Wielton*
Huajun
Randon
SDC Trailers
Tirsan*
Manac
Schwarzmüller
Fontaine
Lecitrailer
Hongtai
Wilson
MAC Trailers
Hua Yu Liangshan
Strick
Afrit
Pitts
Gorica
Timpte
Guerra
Reitnour
Chèreau

Kraj pochodzenia
Chiny
USA
USA
Niemcy
USA
USA
Niemcy
USA
Niemcy
Polska
Chiny
Brazylia
Irlandia
Turcja
Kanada
Niemcy
USA
Hiszpania
Chiny
USA
USA
Chiny
USA
RPA
USA
ZEA
USA
Brazylia
USA
Francja

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

Na czele rankingu znalazła się chińska korporacja CIMC Vehicles, która obecnie produkuje swoje pojazdy lokalnie
w zakładach rozlokowanych na terenach
Chin, Australii, Ameryki Północnej, Belgii,
Polski oraz Wielkiej Brytanii. Jedynym
producentem mogącym konkurować pod
względem liczby miejsc produkcji jest
niemiecki Schmitz Cargobull, mający
swoje fabryki w Niemczech, na Litwie,
w Rosji, Hiszpanii i Chinach.
Zainspirowany poczynaniami tych
dwóch branżowych gigantów turecki
Tirsan najwyraźniej chce dołączyć do tej
elitarnej grupy. Po przejęciu niemieckiego
Kässbohrera i holenderskiego producenta
Talson firma szybko się rozwija, zwłaszcza w regionie EMEA (Europa, Bliski
Wschód i Afryka). Tirsan ma również
dość konkretne plany związane z obecnością na rynku rosyjskim, gdzie jeszcze
w 2011 r. otworzono lokalną montownię – niestety obecny kryzys znacznie
spowalnia działania w tamtym regionie.
Trzeba odnotować również globalną
obecność bardziej wyspecjalizowanych
producentów. Przykładem może być Heil
Trailer – amerykański producent specjalizujący się w naczepach cysternach,
który niedawno uruchomił produkcję
w Tajlandii (firma odmówiła udostępnienia danych sprzedażowych do rankingu Global Trailer), a Hyundai Translead (główne miejsce produkcji w San
Diego, USA) produkuje swoje pojazdy
na przedmieściach Tijuany w Meksyku.

Miejsce

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

Klasyfikacja globalna

Ranking producentów naczep według Global Trailer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

system CKD to najbardziej skomplikowany system montażu pojazdu, polegający na budowie naczepy w zasadzie
od podstaw. W systemie tym na linię
montażową trafiają pojedyncze elementy
podwozia i nadwozia, które na miejscu
są spawane, skręcane i lakierowane.

© Wabash National

Wabash National to lider rynku
północnoamerykańskiego produkujący rocznie ok. 63 450 pojazdów, z udziałem rynkowym w regionie na poziomie 29%. Firma
specjalizuje się w produkcji furgonów (lider segmentu), chłodni oraz
naczep platformowych

Wielkość produkcji
100 300^
63 450
52 600
50 000
49 713^
49 187^
49 000
16 000^
13 000^
11 500^
10 780
10 066^
9 500
9 300^
8 225
7 800
7 655^
6 490
6 315
5 300^
4 900^
4 599
4 300^
4 200^
4 100^
4 000
3 900^
3 723
3 600^
3 371

* wynik grupy; ^ w roku kalendarzowym 2015
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Utility Trailer Manufacturing ma udział w rynku Ameryki Północnej wynoszący ok. 16%, firma produkuje
głównie naczepy chłodnie (49 187 szt. w 2015 r.),
będąc w tej grupie produktowej liderem na rynku
północnoamerykańskim od ponad 17 lat i jednocześnie największym producentem chłodni na świecie

© Fleet Equi

Mimo że niemal połowa z 30 producentów sklasyfikowanych w rankingu
Global Trailer wywodzi się ze Stanów
Zjednoczonych, to wydaje się, że marki
północnoamerykańskie wciąż nie nabrały pewności co do możliwości sukcesu
wynikającego z ekspansji globalnej. Największy z północnoamerykańskich producentów – firma Wabash National – jest
obecny na rynkach Ameryki Południowej
i Australii, ale w dalszym ciągu produkuje
swoje pojazdy wyłącznie w USA.
Great Dane – kolejny gigant z USA –
stanął do konkurencji na rynku globalnym,
wchodząc w układ partnerski z chińskim producentem Icebear w 2012 r., ale
do tej pory projekt ten nie doczekał się
realizacji. Jako główną przyczynę niepowodzenia podaje się nieracjonalnie
dużą liczbę małych i średnich przedsię-

pment

© Walmart

Great Dane to drugi co
do wielkości północnoamerykański producent
naczep z ponad 100-letnim doświadczeniem
produkcyjnym, udziałem
w rynku wynoszącym
24% i produkcją na poziomie 52 600 szt. Firma
specjalizuje się w naczepach furgonowych,
ma w USA najwięcej
miejsc produkcji

© Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull to największy europejski producent naczep, zajmujący w rankingu globalnym 4.
pozycję z produkcją na poziomie 50 000 pojazdów. Główne miejsca produkcji to 5 fabryk na terenie
Niemiec, fabryka w Hiszpanii, na Litwie oraz w Rosji. W 2014 r. uruchomiono zakład w chińskim Wuhan (j.v. z Donfeng), planowane jest uruchomienie produkcji w Turcji
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Grupa Wielton zajmuje w rankingu globalnym 10. miejsce. Obecnie w skład Grupy Wielton,
oprócz Wielton SA, wchodzi 5 podmiotów: Fruehauf (Francja), Italiana Rimorchi (Włochy),
Wielton Rosja, Wielton Ukraina, Wielton Białoruś oraz Wielton Logistic. Firma zatrudnia ponad 2000 osób, osiągając rekordowe wyniki sprzedaży – 11 500 pojazdów w 2015 r. Grupa
Wielton dostarcza swoje produkty do 35 krajów w Europie, Azji i Afryce, ma 2 zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji, a także 2 montownie: we Włoszech i w Rosji

biorstw produkujących naczepy i przyczepy, walczących o zdobycie udziałów
rynkowych w Chinach.
W zależności od regionu wielkość
i portfolio produktowe poszczególnych
producentów może różnić się bardzo
znacznie. Przykładem może być firma
Gorica z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie – ZEA) wytwarzająca rocznie ok. 4000 naczep, co daje
jej pierwsze miejsce wśród producentów
w regionie MENA (Bliski Wschód i Afryka
Północna). Z taką skalą produkcji Gorica nie weszłaby do pierwszej dziesiątki
producentów w USA – zajmująca tam 10.
miejsce firma MAC Trailer Manufacturing w analizowanym okresie wyprodukowała bowiem 4900 pojazdów.
Dla porównania: największy producent w Kenii – Bhachu Industries – wyprodukował w 2015 r. ok 1200 pojazdów,
a lider rynku w Pakistanie – Autocom –
zapewnił sobie czołową pozycję, produkując tylko 500 naczep. Tymczasem w Europie belgijska firma LAG wyprodukowała
1750 pojazdów w okresie lipiec 2015–
czerwiec 2016 i to w dodatku głównie
cystern, które z natury są produktami
znacznie bardziej złożonymi i czasochłonnymi w produkcji.
Nasuwa się więc prosty wniosek:
branża naczepowa charakteryzuje się
bardzo wysokim poziomem fragmentacji
i w zasadzie niemożliwe jest wyczerpujące
oddanie specyfiki rynku w poszczególnych regionach świata. Przygotowany

przez Global Trailer ranking globalny
jest pierwszą tego typu próbą i powinien
służyć wyłącznie jako wskazówka ogólna
i w pewnym sensie to pierwszy krok na
drodze ku bardziej transparentnej ocenie branży naczepowej.

niemiecki Krone. Zespół Global Trailer
nie był w stanie dokładnie zweryfikować
zebranych danych pod tym kątem, zdecydowano się zatem zaufać poszczególnym producentom i zaakceptować podane przez nich liczby.
Mimo że ranking przygotowano z najwyższą dokładnością i profesjonalnym
zaangażowaniem, to Global Trailer nie
bierze żadnej prawnej odpowiedzialności
za dokładność publikowanych danych.
Oznacza to, że raport może pełnić jedynie rolę pomocniczą.

Opracował Dariusz Piernikarski

Metodologia
Żeby gruntownie zbadać aktualną
sytuację rynkową, zespół Global Trailer
wystosował zapytania do ponad 100 finalnych producentów naczep (OEM), aby
uzyskać dane dotyczące sprzedaży w okresie od lipca 2015 do czerwca 2016 r. Jak
przyznają autorzy raportu, napłynęło
nieco mniej niż 50% odpowiedzi.
Kiedy zespół Global Trailer nie mógł
otrzymać danych dotyczących wielkości
produkcji bezpośrednio od producentów
finalnych (OEM), wykorzystywano inne
branżowe źródła informacji, aby wyznaczyć wartości przybliżone. Jeśli te
szacunkowe dane zostały potwierdzone
przez co najmniej dwa źródła, uznawano
je za wystarczająco wiarygodne – producent zostawał umieszczony na liście.
Jak już wspomniano, podane dane dotyczą okresu lipiec 2015–czerwiec 2016,
o ile nie podano inaczej.
W trakcie gromadzenia danych okazało się, że liczby określające wielkość
produkcji mogą także obejmować nadwozia samochodów ciężarowych. Jedynym producentem, który wyraźnie rozgraniczył te dwie grupy produktowe, był

Summary
The team of Global Trailer magazine prepared global ranking of semitrailer OEMs. The sales data was
gathered from July 2015 till June
2016. As it turned out the global
leader is Chinese corporation CIMC
Vehicles with total production of
100 300 vehicles. The second place
was assigned to Wabash National –
North American company which produced 63450 vehicles. Another manufacturer from the United States –
Great Dane made 52 600 semitrailers – that was enough to reach third
position in the ranking.
European leader – Schmitz Cargobull
with output of 50 000 took fourth
place. It is interesting to observe
that Polish company Wielton Group
with 11 500 vehicles produced was
on the 10th place.
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Antropopresja w środowisku
związana z transportem

Piotr Muskała

Transport drogowy jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki.
Jego dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich dziesięcioleci
rewolucyjnie zmienił nie tylko życie mieszkańców, ale również
krajobraz i środowisko naturalne.

ajprościej mówiąc, antropopresja
to ogół działań człowieka (zarówno planowych, jak i przypadkowych) mających wpływ na środowisko
przyrodnicze. Jednym z pierwszych skojarzeń związanych z antropopresją jest
właśnie transport drogowy. Powszechnie czyni się go współwinnym ocieplenia
klimatu i powstawania smogu, a działania zmierzające do obniżenia emisji
szkodliwych substancji przekładają się
na normy emisji spalin. Antropopresja
związana z transportem drogowym to
jednak nie tylko spaliny. Z transportem
wiąże się bowiem cały szereg inwestycji infrastrukturalnych, przemysł środków transportu, przemysł rafineryjny
i wiele innych rodzajów działalności
człowieka mających negatywny wpływ
na środowisko.

Emisja tlenków
azotu z transportu
drogowego
na Dolnym
Śląsku
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Rozwój transportu drogowego wiąże
się z budową związanej z nim infrastruktury. W Polsce od wielu lat budowa
autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych kategorii dróg należy do priorytetowych działań w zakresie rozwoju
infrastruktury. Inwestycje drogowe pochłaniają znaczną część budżetów, począwszy od centralnego, a na gminnych
skończywszy. Należy jednak pamiętać, że

każda droga stanowi sztuczny liniowy
element krajobrazu, który w sposób bezpośredni i pośredni oddziałuje na środowisko naturalne i historyczne. Z tego
powodu zanim rozpocznie się budowa jakiejkolwiek inwestycji drogowej, wymagane jest wykonanie studium oddziaływania inwestycji na środowisko.
Okazuje się bowiem, że długi liniowy
sztuczny obiekt może odpowiadać za
liczne szkody w środowisku naturalnym,
zarówno w odniesieniu do biosfery, jak
i przyrody nieożywionej. Budowa drogi
niesie za sobą konsekwencje w postaci
zmiany stosunków wodnych, modyfikacji lokalnego ukształtowania terenu, zaburzenia szlaków migracyjnych zwierząt,
konieczności wycinki drzew z obszarów
leśnych i wielu innych. Z kolei inwestycje drogowe w terenach miejskich przynoszą ryzyko modyfikacji historycznej
architektury i krajobrazu kulturowego.
W centrach miast są niekiedy również
utrudnione ze względu na ograniczoną
przestrzeń. Tu rozwiązaniem jest często
budowa tuneli i wiaduktów, a także obwodnic i tzw. tras średnicowych.

Specjaliści od gospodarki przestrzennej potrafią mierzyć jakość krajobrazu,
wykorzystując w tym celu quasi-obiektywne metody bonitacji punktowej, gdzie
ilościowa charakterystyka jakości krajobrazu oparta jest na mierzalnych kryteriach wypracowanych na podstawie np.
badań ankietowych nad postrzeganiem
ładu przestrzennego w społeczeństwie.
Oczywiście nie ma możliwości takiego
zagospodarowania przestrzeni związanej
z inwestycją drogową, która podobałaby

Przejście dla
zwierząt ponad autostradą pełni rolę korytarza
ekologicznego redukującego
skutki oddziaływania inwestycji na szlaki migracyjne zwierząt

się każdemu, jednak pewne elementy
tej infrastruktury, takie jak mosty, wiadukty, tunele, miejsca obsługi podróżnych
(MOP), korytarze ekologiczne dla zwierząt, zieleń itp. mogą stanowić o zwiększeniu atrakcyjności krajobrazu. W obszarach nizinnych, równinnych z „nudnym”
krajobrazem naturalnym, gdzie dominują
pola uprawne, kolorowe wiadukty i mosty o ciekawej architekturze mogą również przyczyniać się do zmniejszenia monotonii pracy kierowców zawodowych.
Architektura współczesnych dróg
wydaje się na tyle atrakcyjna, że znaczna
część społeczeństwa jest skłonna uznać
je za element podnoszący jakość krajobrazu. Nie zmienia to jednak faktu, że
stanowią one modyfikację pierwotnego
ładu przestrzennego i na projektantach
dróg spoczywa ogromna odpowiedzialność, aby ta modyfikacja była pozytywna. Nie jest to niestety łatwe. Dobrym
przykładem wielowymiarowego konfliktu przestrzennego związanego z budową dróg ekspresowych i autostrad
jest kwestia ekranów akustycznych. Stosuje się je, aby chronić mieszkańców
okolic takiej drogi przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu, jednak budowa
ekranów dźwiękoszczelnych ma też sporo
negatywnych skutków, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i samego człowieka. Pozostawiając kwestię estetyki,
którą każdy może tu ocenić sam, trzeba
przyznać, że ekrany tworzą wzdłuż dróg
specyficzne kaniony, w których docho-

Ekrany
akustyczne ograniczają szkodliwe
oddziaływanie
hałasu
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Zmiany w krajobrazie
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dzi do kumulacji zanieczyszczeń emitowanych przez samochody. Ponadto kierowcy i pasażerowie mają ograniczoną
widoczność na otaczający teren. Zastosowanie ekranów przezroczystych poprawia co prawda widoczność, ale z kolei naraża przelatujące ptaki na ryzyko
zderzenia z szybami ekranów.

W sposób bezpośredni transport drogowy oddziałuje na środowisko naturalne przede wszystkim poprzez emisję
zanieczyszczeń powietrza oraz emisję
hałasu. W polskich warunkach transport
jest głównym źródłem emisji tlenków
azotu (NOx). Wysokie stężenia tlenków
azotu odnotowuje się przede wszystkim
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz w pobliżu węzłów transportowych i w miastach, w okolicach głów-

nych arterii o dużym natężeniu ruchu.
W warunkach radiacyjnych (słoneczna
pogoda, duże natężenie promieniowania
słonecznego) duży ładunek tlenków
azotu sprzyja tworzeniu się ozonu troposferycznego, odpowiedzialnego za
liczne choroby układu oddechowego.
Transport samochodowy jest również ważnym źródłem emisji pyłu zawieszonego (particulate matter – PM).
Emisja małych i bardzo małych cząstek
PM10 i PM2,5 z transportu związana jest
zarówno ze spalaniem paliw w silnikach
(głównie wysokoprężnych), jak i z tzw.
unosem wtórnym pyłu z jezdni przez
przejeżdżające pojazdy. W większości
miast Polski ładunek zanieczyszczeń
pyłowych emitowanych przez transport
drogowy ustępuje emisji z ogrzewania
budynków (piece węglowe, spalanie
śmieci itp.), natomiast, co ciekawe, przekracza sumę emisji z przemysłu i energetyki. W skład pyłu emitowanego przez
silniki wysokoprężne wchodzą m.in. metale ciężkie i węglowodory aromatyczne
(m.in. benzo(α)piren) o działaniu rakotwórczym.

W ruchu miejskim doskonałym
sposobem na obniżenie
emisji zanieczyszczeń
i emisji hałasu jest napęd elektryczny
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Rozwój
napędów alternatywnych pozwala na ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu
na środowisko

Emisja zanieczyszczeń
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Powszechna wiedza na temat wymienionych substancji i zdrowotnych
skutków narażenia na ich podwyższone
stężenia jest bardzo niewielka. Dzieje
się tak przede wszystkim dlatego, że zarówno media, jak i koncerny motoryzacyjne utożsamiają obecnie zanieczyszczenie powietrza z dwutlenkiem węgla.
Tymczasem, szczególnie w miastach,
tzw. niska (nisko zawieszona) emisja tlenków azotu i pyłu zawieszonego (cząstek
stałych) przyczynia się bezpośrednio do
pogorszenia zdrowia środowiskowego.
Z kolei dwutlenek węgla emitowany
przez transport drogowy stał się w ostatnim okresie przedmiotem debaty publicznej i działań politycznych.
Przemysł motoryzacyjny po części
podporządkował swoje działania rozwojowe obniżeniu emisji CO2. Redukcja
emisji CO2 należy do priorytetowych
działań w ramach polityki klimatycznej
Unii Europejskiej, jednak metoda tzw.
handlu emisjami z punktu widzenia
ochrony atmosfery przed nadmierną
emisją dwutlenku węgla przeczy podstawowej zasadzie w naukach przyrodniczych, mówiącej o tym, że zjawiska
przyrodnicze nie podporządkowują się
granicom administracyjnym. Działania
mające na celu ograniczenie emisji CO2,
polegające na promowaniu niskoemisyjnych pojazdów i energii odnawialnej,
oraz obowiązkowe normy czystości spalin (Euro) mogą przynieść wymierny
efekt ekologiczny, tym bardziej że zazwyczaj przyczyniają się również do
ograniczenia niskiej emisji, odpowiedzialnej za obecność w powietrzu innych, równie groźnych, a nawet groźniejszych substancji. Należy jednak mieć
na uwadze to, że wiele z tych działań
ma charakter mało skuteczny. Dobrym
przykładem są tu filtry cząstek stałych
(wycinanie filtrów, dopalanie związane
z jednorazową emisją dużego ładunku
zanieczyszczeń itd.). Podobnie niezbyt
dobrym rozwiązaniem jest downsizing
silników. Małe silniki (downsizing trafił
nie tylko do samochodów osobowych,
ale również do użytkowych) mają często
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Transport drogowy jest
źródłem emisji wielu
szkodliwych związków
do atmosfery

niskie zużycie paliwa tylko „na papierze”,
uzyskane w kontrolowanych warunkach
w hamowni, a w rzeczywistości okazują
się paliwożerne, co w prosty sposób
przekłada się na dużą emisję zanieczyszczeń, a nierzadko wiąże się z przedwczesnym zużyciem silnika i koniecznością częstszych napraw i/lub wymiany
pojazdu na nowy, co z kolei zwiększa
emisję zanieczyszczeń podczas energochłonnej produkcji.
Wydaje się, że ze względu na skalę
problemu (stale rosnąca liczba samochodów, coraz większa mobilność ludności i ilość przewożonych towarów)
jedynym naprawdę skutecznym rozwiązaniem jest zwiększenie roli transportu zbiorowego osób (aglomeracja
środków transportu) i przeniesienie
transportu dalekobieżnego (m.in. tranzytowego) na transport kolejowy. Jak
pokazuje przykład krajów znanych ze
skuteczności podejmowanych tzw. działań proekologicznych (np. Szwajcaria),
tego typu rozwiązania nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ale także nie są (wbrew
obawom wielu) przyczyną załamania
branży transportu drogowego.
Oddzielnym tematem jest emisja
hałasu. To chyba najbardziej bezpośredni
czynnik negatywnego oddziaływania inwestycji drogowej na człowieka i faunę
w okolicy. Poziom hałasu emitowanego
przez przejeżdżające samochody (szczególnie w przypadku dróg ekspresowych
i autostrad) wielokrotnie przekracza war-

tości bezpieczne dla człowieka i zwierząt.
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się
uwzględnienie problemu na etapie planowania przestrzennego nowej inwestycji drogowej. Niestety, nie zawsze,
a wręcz zazwyczaj nie jest to możliwe do
osiągnięcia w prosty sposób.

Podsumowanie
Wiele nowych inwestycji drogowych
wzbudza duży opór społeczny. Protesty
przed budową kolejnych obwodnic, autostrad czy ulic miejskich stały się codziennością. Mieszkańcy okolicznych terenów obawiają się zmian w krajobrazie
i obniżenia komfortu życia. Działa tu powszechna przy wszystkich społecznie
użytecznych, lecz uciążliwych inwestycjach zasada: budowa obiektu tak, ale nie
koło mojego domu. Do tego dochodzą jeszcze protesty organizacji ekologicznych.
W praktyce negatywne oddziaływanie
inwestycji drogowych w środowisku należy oceniać również w kontekście korzyści społecznych związanych z budową
takiej drogi.
Transport jest nam niezbędny do
życia, które prowadzimy. Bez niego nieosiągalnych byłoby wiele rzeczy, które
dziś traktujemy jako oczywistość. Warto
jednak mieć na uwadze to, że transport
drogowy nie jest obojętny dla środowiska, w związku z czym warto z niego
korzystać z umiarem i planować w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego
rozwoju.
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Transport a jakość
życia w mieście

Piotr Muskała

ycie w mieście wiąże się z łatwym dostępem do pracy, handlu,
a także licznych instytucji i atrakcji. Miasta rozrastają się, a w konsekwencji okoliczne wsie przekształcają się
w nowoczesne, miejskie osiedla mieszkaniowe. To wszystko sprawia, że tempo
życia miejskiego stale rośnie, podobnie
jak mobilność ludności miejskiej. Środki
umożliwiające tę mobilność można określić jako układ transportowy w mieście.
Warto pamiętać, że jest to skomplikowany system, którego podstawę stanowi
infrastruktura drogowa, sieć transportu
zbiorowego oraz łączność V2I. Budowa
miejskiego systemu transportu w pełni
zaspokajającego potrzeby współczesnych
mieszczan związane z mobilnością to
nie lada wyzwanie.

Transport indywidualny
Współcześnie w dużych miastach jest
tendencja do usuwania indywidualnego
ruchu kołowego z centrów miast. Wprowadzane są strefy ograniczonego ruchu,
a wjazd do obszarów centralnych jest warunkowany np. przez spełnianie norm
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Jakość życia w mieście zależy od wielu czynników, wśród nich niezwykle
ważną rolę odgrywa system transportowy, który często porównuje się do
układu krwionośnego. Porównanie to jest na tyle zasadne, że bez sprawnego
transportu organizm miejski nie ma szans na prawidłowe funkcjonowanie.

O jakości życia w mieście decyduje wiele czynników, w tym również estetyka
takich elementów krajobrazu jak pojazdy komunikacji miejskiej

czystości spalin. Ma to związek przede
wszystkim z próbą „odkorkowania” miast.
Nadmierne natężenie ruchu drogowego
wpływa na jakość życia ich mieszkańców.
Głównym problemem jest emisja
hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza
związane z ruchem samochodowym skutkuje obniżeniem jakości życia w mieście ze względu na narażenie jego mieszkańców na choroby układu oddechowego
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i nowotwory. Stała ekspozycja na hałas
również skutkuje licznymi schorzeniami,
w tym także o podłożu psychicznym.
Wydłużony czas przemieszczania się
po mieście z powodu korków oraz stres
z tym związany przekładają się m.in. na
większą liczbę zdarzeń drogowych, agresywne zachowania, frustracje itp. Na tej
podstawie można powiedzieć, że motoryzacja indywidualna z jednej strony obniża komfort życia mieszkańców miast,
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z drugiej jednak możliwość poruszania
się po mieście prywatnym samochodem
można uznać za duży komfort. W polskich warunkach jeszcze do niedawna
posiadanie samochodu i możliwość poruszania się nim po mieście była swoistym wyznacznikiem statusu społecznego. Dziś sytuacja się zmienia i jazda
po mieście samochodami osobowymi
powoli wychodzi z mody, przestaje również świadczyć o zamożności czy statusie kierowców.
Badania jednak wykazują, że zastosowanie radykalnych kroków w postaci
całkowitej eliminacji ruchu samochodowego z centrów miast nie podnosi bezwarunkowo komfortu życia ich mieszkańców. Eliminuje co prawda spaliny i korki,
odbiera jednak swobodę niezależnego
przemieszczania się. Optymalnym z punktu widzenia jakości i komfortu życia

Jakość transportu miejskiego zależy często od z pozoru drobnych, choć w rzeczywistości
istotnych parametrów, takich jak np. czas wymiany pasażerów na przystankach

mieszkańców rozwiązaniem wydaje się
doskonale funkcjonujący transport zbiorowy, który jest szybszy od prywatnego
samochodu, wybierze go więc większość
mieszkańców.
Istotnym elementem zwiększającym
komfort życia w mieście jest dostępność
miejsc parkingowych. Problem parkingów wiąże się przede wszystkim z wysoką ceną gruntów w miastach. Obecnie
większość miejsc parkingowych w centrach miast jest płatna. Wymusza to rotację pojazdów, która jest tym większa,
im wyższa opłata za parkowanie. Daje to

Szybki
i dostępny transport
zbiorowy jest wyznacznikiem komfortu życia
w metropoliach

możliwość większej liczbie kierowców
skorzystania z ograniczonej liczby miejsc
parkingowych. Nowo budowane i remontowane obiekty w centrach miast
wyposaża się zazwyczaj w duże parkingi
podziemne, umożliwiające bezpośredni
„dostęp samochodowy”. W Polsce takie
rozwiązanie zostało zapoczątkowane
przez galerie handlowe, lecz dziś coraz
częściej podziemne parkingi pojawiają
się przy np. budynkach dworców kolejowych i autobusowych, a także urzędów,
szpitali, teatrów itp.
Nie zawsze i nie wszędzie eliminacja indywidualnych samochodów jest
najlepszym rozwiązaniem w kontekście
jakości życia mieszkańców. W takich sytuacjach skuteczne wydaje się dążenie
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Kompleksowy system transportu
miejskiego nie może pomijać dojazdów z obszarów metropolitalnych
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do wykorzystania jak największej liczby
samochodów niskoemisyjnych i bezemisyjnych. Popularność samochodów
elektrycznych jest jeszcze w Polsce zbyt
mała przede wszystkim ze względu na
ich cenę, ale również ze względu na problemy z uzyskaniem odpowiednio dużego zasięgu. Napęd elektryczny sprawdza się natomiast doskonale w pojazdach
komunikacji miejskiej – autobusach,
metrze, tramwajach i trolejbusach. Jego
zastosowanie daje użytkownikom wiele
korzyści ekonomicznych, a mieszkańcom

Transport zbiorowy
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Transport
miejski wysokiej
jakości powinien być
dostępny dla osób
niepełnosprawnych

miast czystsze powietrze i mniej hałasu.
W przypadku transportu indywidualnego warto inwestować w pojazdy hybrydowe (efektywność tego napędu jest
największa właśnie w ruchu miejskim)
czy też gazowe.
Ciekawym rozwiązaniem podnoszącym komfort kierowców w aglomeracjach miejskich jest system dynamicznej
informacji. Są to znaki i tablice o zmiennej treści informujące m.in. o zatorach,
remontach, szacowanym czasie przejazdu pomiędzy wybranymi węzłami komunikacyjnymi. Wiele lat temu powstało
rozwiązanie nazywane powszechnie „zieloną falą”. Był to jeden z wielu kroków
służących poprawie warunków jazdy po

mieście. Dziś z wielu przyczyn „zielona
fala”, czyli system przydzielający zielone
światło na kolejnych skrzyżowaniach,
nie jest powszechnie stosowana. Przede
wszystkim przy współczesnym natężeniu
ruchu na ulicach wygenerowanie „zielonej fali” jest praktycznie niemożliwe.
Po drugie, wprowadzono priorytet dla
pojazdów komunikacji miejskiej. Trzecim
powodem, dla którego to komfortowe
rozwiązanie wykorzystywane jest coraz
rzadziej, jest bezpieczeństwo. W wielu
miastach dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa wręcz stosuje się odwrotność „zielonej fali”, zmuszając przez to
kierowców do wolniejszej, a zarazem
bezpieczniejszej jazdy.
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Dobrze zorganizowany transport zbiorowy to podstawa funkcjonowania każdego miasta. Wyznacznikiem wysokiej
jakości życia mieszkańców jest możliwość szybkiego, bezpiecznego i komfortowego poruszania się zarówno po
samym mieście, jak również na trasach
dojazdowych z osiedli podmiejskich. Na
jakość transportu zbiorowego składa się
cały szereg cech, które można wspólnie
określić mianem atrakcyjności. Współcześnie komfort jazdy transportem miejskim to nie tylko nowoczesne i wygodne
pojazdy. Pojęcie to jest znacznie szersze.
Obejmuje także atrakcyjność małej architektury (przystanki, wiaty, hub-y przesiadkowe) i spójność stylistyczną (np.
takie same atrakcyjne obicia foteli we
wszystkich autobusach i wagonach tramwajowych). W dobie powszechnej informatyzacji i boomu na rynku urządzeń mobilnych komfortowa komunikacja miejska
to też taka, która ma bogaty system informacji pasażerskiej dostępny dla użytkowników urządzeń mobilnych.
O szybkości przemieszczania się decyduje nie tylko sam czas przejazdu, ale
również częstotliwość kursowania poszczególnych linii, czas oczekiwania na
przesiadkę czy też dostępność komunikacji miejskiej rozumiana jako odległość
najbliższego przystanku od domu czy
miejsca pracy.
W dużych miastach dotkniętych problemem zbyt małej przepustowości sieci
transportowej promowany jest transport
zbiorowy. Zwykle promocja taka polega
na całym szeregu działań podejmowa-
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mochodem docierają do miejsca pracy
położonego w innej części miasta. Władze
miast próbują sobie radzić z takimi problemami w bardzo różny sposób. Coraz
powszechniejsze w Polsce jest „karanie” mieszkańców osiedli podmiejskich
ustawianiem w okolicach rogatek sygnalizacji świetlnej celowo generującej korek na drodze dojazdowej. Rozwiązanie
takie nie jest niestety w żadnym stopniu
skutecznym środkiem zmniejszającym
korki w obrębie miasta, świadczy jedynie o całkowitym urzędniczym braku
zrozumienia mechanizmów funkcjonowania współczesnej aglomeracji.

matyzacja transportu może pozwolić na
jego bardziej kompleksowe planowanie
i optymalizację. W efekcie automatyzacja powinna dać zwiększenie przepustowości układu i poprawę bezpieczeństwa podróżnych, czyli przyczynić się
do poprawy jakości życia. Nowe ekonomiczne i ekologiczne środki transportu,
atrakcyjny design i duża dostępność komunikacji zbiorowej z pewnością będą
zachęcać coraz więcej osób do porzucenia samochodów.
Można sobie wyobrazić również nieco
inaczej miasta przyszłości, a mianowicie,
że mobilność ludności miejskiej będzie…
mniejsza niż obecnie. Może to być związane z rozwojem teletechniki i pracy
zdalnej. Przy zwiększonym udziale systemu pracy typu „home-office” i rozproszeniu lokalizacji centrów usługowych można osiągnąć korzystny efekt
poprawy przepustowości miejskiej sieci
transportowej. Warto zauważyć, że już
dziś coraz większą popularnością cieszą
się zakupy on-line, wiele osób uczestniczy w ten sposób w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
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nych przede wszystkim przez władze na
różnych szczeblach: unijne, rządowe i samorządowe. Niestety kampanie promocyjne i edukacyjne nie wystarczą, aby
nakłonić mieszkańców do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz komunikacji miejskiej.
Sedno problemu leży właśnie w pojęciu
jakości życia. Mieszkańcy miast oczekują najwyższej jakości tego życia i w polskich warunkach w wielu środowiskach
poruszanie się po mieście komunikacją
zbiorową wciąż jest postrzegane jako
mało prestiżowe i przede wszystkim
mało komfortowe.

Współczesne pojazdy komunikacji miejskiej zapewniają pasażerom wysoki komfort

Znaczący wpływ na jakość życia w mieście w kontekście transportu ma zagospodarowanie terenu. Przemyślana lokalizacja centrów handlowo-usługowych,
biurowców i rejonów technologiczno-przemysłowych względem osiedli mieszkaniowych i instytucji kultury pozwala na
optymalne zaplanowanie układu transportowego. W Polsce wciąż popełniane
są liczne błędy z zakresu planowania przestrzeni. Przejawia się to m.in. w dynamicznej budowie nowych osiedli mieszkaniowych bez zapewnienia dostępności
komunikacji zbiorowej, zasiedlaniu obszarów podmiejskich bez tworzenia lokalnych centrów usługowych i linii kolejowych/tramwajowych zapewniających
szybkie połączenie z innymi rejonami
miasta. Mieszkańcy nowoczesnych osiedli na przedmieściach dużego miasta są
w swoim miejscu zamieszkania częstokroć całkowicie odcięci od podstawowych nawet usług, a najbliższy przystanek linii autobusowej lub kolejowej mają
w znacznej odległości od domu. Nie powinno więc nikogo dziwić, że wciąż sa-

Przyszłość
Społeczne oczekiwania dotyczące jakości życia w mieście stale rosną. Społeczności miejskie wykazują się coraz większą
aktywnością i mobilnością, a same miasta
rozwijają się przestrzennie. Zmienia się
również funkcja poszczególnych obszarów w miastach. To wszystko sprawia,
że istniejące systemy transportowe muszą
być stale modernizowane, tak aby sprostać wyzwaniom. Wysoka jakość systemu
transportowego w mieście oznacza spełnienie tylko i aż trzech podstawowych
wyzwań. Transport musi być szybki,
komfortowy i bezpieczny. Za każdym
z nich kryje się cały szereg skomplikowanych zadań, za których rozwiązanie
odpowiada coraz bardziej rozbudowana
technologia.
W przyszłości transport w mieście
zostanie zapewne całkowicie zautomatyzowany. Już dziś mamy jeżdżące prototypy pojazdów poruszających się autonomicznie, a w ciągu kilkudziesięciu
lat będzie to może powszechne. Auto-

Summary
Transport in the city is like the cardiovascular system in human body.
Without efficient transport, the urban
organism cannot function in a proper way. Since the pace of urban life
is constantly growing, as well as mobility of the urban population, transport becomes more and more complex
system, based on road infrastructure, public transport network and
V2I systems.
Creating a transport system that
meets the expectations of people living in the cities and in the suburbs
is a challenge, however completed
successfully gives a really high quality of life.
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Zarządzanie flotą
w transporcie miejskim

Piotr Muskała

Aplikacje mobilne
ułatwiają zarządzanie
flotą pojazdów

ransport miejski charakteryzuje
się specyficznymi, coraz trudniejszymi warunkami eksploatacji
taboru. Autobusy, tramwaje, wagoniki
metra i inne pojazdy komunikacji miejskiej pokonują regularnie krótkie trasy,
linie kursują z dużą częstotliwością w specyficznym ruchu miejskim o coraz większym natężeniu, z częstymi postojami
(na skrzyżowaniach i przystankach). Do
codzienności należą postoje w korkach
ulicznych. Stale rosną również wymagania stawiane miejskim przewoźnikom
w zakresie punktualności, komfortu jazdy
i dodatkowych usług, np. w postaci dostępu on-line do informacji o położeniu
poszczególnych pojazdów.

Optymalizacja pracy floty
W transporcie miejskim liczy się każda minuta. Przewoźnicy miejscy pracują
z flotami liczącymi od kilkudziesięciu

do kilkuset czy nawet w przypadku dużych metropolii kilku tysięcy pojazdów.
Sprawne zarządzanie tak dużą liczbą
pojazdów pozwala na osiągnięcie zaskakująco dużych oszczędności, zarówno
czasowych, jak i finansowych. Optyma-
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lizacja wykorzystania floty polega przede
wszystkim na analizie danych z monitoringu pracy poszczególnych pojazdów.
Prowadzony w czasie rzeczywistym
monitoring umożliwia zbieranie całego
zestawu danych dotyczących paramet-
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Sprawne zarządzanie flotą pojazdów pozwala na optymalizację pracy przewoźników,
a jednocześnie daje możliwość znacznej poprawy jakości usług. Systemy telematyczne
umożliwiają precyzyjną lokalizację pojazdów w czasie rzeczywistym i podejmowanie
decyzji na podstawie realnej sytuacji na drodze.
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Dzięki systemowi zarządzania
flotą praca centrum
nadzoru ruchu jest bardziej efektywna
i łatwiejsza

rów eksploatacji taboru. Pozwala dyspozytorom na optymalne wykorzystanie
pojazdów do realizacji zadań przewozowych. Szczegółowa analiza zbieranych
danych odbywa się przy wsparciu oprogramowania wyposażonego w procedury pozwalające na automatyzację procesów optymalizacji. Bogactwo funkcji
oprogramowania wspierającego zarządzanie flotą pojazdów komunikacji miejskiej obejmuje kalkulatory zużycia paliwa, harmonogram przeglądów i napraw,
zarządzanie czasem pracy kierowców,
kontrolę punktualności przejazdu, monitoring wykorzystania pojazdów na poszczególnych kursach, monitoring wizyjny wnętrza, monitoring otoczenia
pojazdu i wiele innych.
Dzięki optymalizacji pracy floty można uzyskać wymierne korzyści finansowe, wynikające przede wszystkim z lepszego dostosowania wykorzystywanego
taboru do potrzeb przewozowych (dobór
wielkości autobusu/liczby wagonów metra
w odniesieniu do napełnień na konkretnych trasach), ale również optymalnego
gospodarowania kadrą i czasem pracy
prowadzących pojazdy oraz minimalizacji czasu poświęconego na serwis. Systemy zarządzania flotą pojazdów pozwalają również na dynamiczną reakcję na
zaistniałe w ruchu problemy. Każdy duży
przewoźnik posiada centrum nadzoru
ruchu (centralę ruchu), gdzie dyspozytorzy sprawują nadzór nad prawidłowym

Schemat ideowy systemu
zarządzania flotą pojazdów
komunikacji miejskiej

funkcjonowaniem ruchu pojazdów. Wyposażenie centrali ruchu w system zarządzania flotą ułatwia rozwiązywanie
sytuacji kryzysowych, w tym związanych z tymczasowym wyłączeniem wybranych odcinków ulic lub pojazdów z ruchu (awarie, wypadki).
Dyspozytor mający informacje o położeniu poszczególnych pojazdów w czasie rzeczywistym może podjąć decyzję
o skierowaniu na objazdy konkretnych
pojazdów lub uruchomieniu komunikacji zastępczej w sposób umożliwiający
obsłużenie możliwie największej liczby
pasażerów. System zarządzania flotą może
również obejmować nadzór nad zespołem pojazdów serwisowych. Oprogramowanie GIS w połączeniu z lokalizacją

GPS daje możliwość skrócenia czasu
oczekiwania na naprawę lub holowanie
uszkodzonego pojazdu liniowego. Poza
funkcjami systemu zarządzania flotą,
przeznaczonymi konkretnie do usprawnienia funkcjonowania przewozów miejskich, dają one użytkownikom podobne
korzyści jak tego typu systemy stosowane
w transporcie dalekobieżnym, a więc
monitoring zużycia paliwa i kosztów eksploatacyjnych, kontrola stylu jazdy kierowców itp. Gromadzone dane archiwalne
ułatwiają planowanie inwestycji w nowy
tabor. Dzięki możliwości automatycznego zliczania potoków pasażerskich
stanowią również doskonały materiał do
planowania rozwoju sieci transportu
miejskiego.
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Systemy
zarządzania flotą pojazdów pozwalają
na optymalizację wykorzystania kadry prowadzących
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Dane z systemu zarządzania flotą podnoszą
komfort korzystania z komunikacji miejskiej
przez mieszkańców

Frontem do klienta
Ważną cechą dobrze funkcjonującej
komunikacji zbiorowej jest sprawny system informacji pasażerskiej. System telematycznego zarządzania flotą pojazdów
komunikacji miejskiej powinien zawierać w sobie moduł odpowiedzialny za
informację pasażerską. Dziś trudno sobie wyobrazić miejskiego przewoźnika

bez czytelnej i aktualnej strony internetowej, która powinna być wyposażona
w narzędzia umożliwiające planowanie
podróży z uwzględnieniem wszystkich
środków transportu dostępnych w ramach aglomeracji (w tym pojazdy podmiejskie i regionalne). Z kolei w terenie,
a więc na przystankach i w pojazdach,
uzupełnieniem jest zestaw urządzeń do
dynamicznej prezentacji informacji pasażerskiej, wykorzystujący dane gromadzone w ramach systemu zarządzania
flotą. Przede wszystkim jest to wykorzystanie technologii sieciowego GIS w połączeniu z lokalizacją GPS i transmisją
danych przez GPRS, co daje pasażerom
możliwość zdalnej kontroli bieżącego
położenia pojazdów, a więc najcenniejszą
informację o tym, kiedy na peronie (przystanku) pojawi się wyczekiwany autobus
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Komputer sterujący
modułem systemu
zarządzania ruchem
w pojeździe

lub tramwaj. Z kolei dyspozytorzy zarządzający komunikacją otrzymują podstawę do ręcznego sterowania odjazdami poszczególnych pojazdów, tak aby
zniwelować powstałe opóźnienia i umożliwić pasażerom wszystkie planowane
przesiadki.
Oczywiście informacje o rzeczywistych godzinach odjazdu poszczególnych
pojazdów przekazywane są również za
pomocą tablic świetlnych umieszczonych na przystankach.

Architektura systemów
Współcześnie na rynku dostępne są
kompleksowe i funkcjonalne systemy zarządzania flotą w komunikacji miejskiej.
Można je znaleźć m.in. w ofercie firm od
lat specjalizujących się w produkcji kom-
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ponentów dla komunikacji zbiorowej,
takich jak systemy poboru opłat czy wyświetlacze. System obejmuje zazwyczaj
od jednego do kilku modułów, wśród
których można wyróżnić m.in. informację pasażerską, monitoring wizyjny, automatyczne zliczanie pasażerów, monitoring zużycia paliwa w pojazdach,
planowanie pracy kierowców, system
dyspozytorski do nadzoru ruchu czy system pozycjonowania pojazdów.
Sercem jest centralna stacja robocza
służąca do gromadzenia i przetwarzania
danych. Pracuje w trybie on-line, odczytując żądane dane w czasie rzeczywistym podczas pracy za pomocą sieci
komórkowych (np. poprzez GPRS). Flota
wyposażona jest w urządzenia umożliwiające pozycjonowanie pojazdów oraz
transmisję danych. Standardowo w skład
wyposażenia pojazdu wchodzi odbiornik GPS, nadajnik GPRS i zestaw aparatury pomiarowej (do pomiaru poziomu
paliwa, prędkości, długości przejechanej
trasy, liczby pasażerów itp.). Wszystkie
dane przekazywane są na bieżąco do
centrali wyposażonej w komputer analizujący czasy przejazdu. Oprogramowa-

nie stanowiące część systemu pozwala
na generowanie statystyk wszystkich istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa komunikacyjnego parametrów eksploatacyjnych.

Podsumowanie
Komunikacja miejska pełni coraz większą rolę w miejskim systemie transportowym. Wzrasta liczba osób korzystających z transportu miejskiego, a w związku
z tym rośnie zapotrzebowanie na przewozy oraz wymagania co do jakości usług:
punktualności, dostępności do informacji pasażerskiej itd. W związku z powyższym przedsiębiorstwa komunikacyjne
stają przed nowymi wyzwaniami: modernizacją i zwiększaniem ilości taboru,
wdrożeniem nowych technologii, brakami kadrowymi. Systemy zarządzania flotą
ułatwiają rozwiązywanie codziennych problemów i przyczyniają się do obniżania
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.
Uzyskane w ten sposób oszczędności
można przeznaczyć m.in. na rozwój sieci
i modernizację taboru, a więc spełnienie oczekiwań pasażerów.

reklama

Summary
Efficient fleet management helps to
optimize the work of bus carriers
and improves the quality of services.
Telematic systems based on GPS
and GPRS technologies allow precise location of vehicles in real time
and making operational decisions
based on the analysis of realtime
data. Nowadays, transport companies are facing new challenges such
as upgrading and increasing the
amount of rolling stock, implementation of new technologies or staffing
shortages. Fleet management systems help to solve daily problems
and lower the costs.. Savings can be
used, among others, for network expansion and modernization of vehicle park.

Przyszłość jest tu i teraz.
Rozmowa z Karin De Bondt

Karin De Bondt,
wiceprezes i dyrektor
generalna ds. samochodów
ciężarowych, naczep
i autobusów Thermo King
na kraje Europy,
Bliskiego Wschodu
i Afryki (EMEA)

„Samochody Specjalne”: Co jest obecnie najważniejsze w transporcie ładunków w temperaturach kontrolowanych
z punktu widzenia producenta agregatów chłodniczych?
Karin De Bondt: Z naszego punktu widzenia zawsze istotne jest to, czego oczekuje klient, co jest dla niego ważne.
Obecnie w naszej branży niemal równorzędne znaczenie ma przepływ dóbr,
towarów i przepływ informacji. Jeśli jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość przepływu informacji, dajemy naszym klientom olbrzymią wartość dodaną. Pozwala
to im na zredukowanie czasu przestojów
i optymalizację wykorzystania floty.
Myślę, że obecnie najważniejszą sprawą
jest zapewnienie standardowej łączności
– to co udało się nam zagwarantować
w nowym agregacie SLXi, jest takim
skokiem kwantowym.
Powinniśmy uwzględniać cały łańcuch
zimna. Są zatem nadawcy i odbiorcy,
dla których warunki przewozu ładunku
mogą być sprawą krytyczną, stąd na
przykład wymagają precyzyjnego monitoringu temperatury. Są też firmy, które
ten ładunek transportują i oczekują bezawaryjnej eksploatacji agregatu, mniejszego zużycia paliwa czy niższego poziomu hałasu. Gdy przeanalizujemy cały
łańcuch, okazuje się, że musimy koncentrować się na różnych klientach i realizować ich różne oczekiwania.
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Hasło „spełnienie oczekiwań klienta”
jest mantrą każdego producenta… Gdzie
tkwią zatem „twarde” fakty?
Wielu producentów tylko deklaruje pewne działania, a my je rzeczywiście podejmujemy. Jeśli na przykład popatrzymy
na możliwości agregatu SLXi, to są to
rzeczywiste dane, wielokrotnie zmierzone i sprawdzone. To dla klienta ma
także znaczenie.
Dla Thermo King przyszłość jest tu i teraz. W każdej chwili możemy nasze agregaty poddać weryfikacji i będą działać tak
jak mówimy, że działają. Zapewnienie to
dotyczy wszystkiego: deklarowanego zużycia paliwa, poziomu hałasu, dostępności
funkcji telematycznych i przesyłanych
przez nie danych. To jest ta wartość dodana, którą wnosimy.
Gdybyśmy spróbowali uszeregować wymagania klientów dotyczące agregatów
według kryterium ich ważności, to jak
by to wyglądało?
Nie jest to takie proste – wymagania
zmieniają się w zależności od segmentu
rynku. Transport materiałów farmaceutycznych wiąże się z zupełnie innymi
wymaganiami niż, powiedzmy, cebulek
kwiatowych. Byłoby wspaniale, gdyby
to było takie proste, ale nie jest.
Odpowiedź zależy od tego, z jakim rodzajem klienta mamy do czynienia. Klienci
obsługujący punkty sprzedaży, sklepy,
zwłaszcza w obszarach miejskich, przywiązują dużą wagę do poziomu zanieczyszczeń i hałasu, może mniejszą uwagę zwracają na emisję dwutlenku węgla
i związane z tym zużycie paliwa oraz GWP
(potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – przyp. red.) związany z rodzajem
stosowanego czynnika chłodniczego. Im
głównie zależy na tym, aby nikt z rezydentów nie skarżył się na hałas czy zanieczyszczenia. Z kolei w transporcie
dalekobieżnym większego znaczenia nabierają kwestie związane z wpływem na
klimat oraz – a może nawet przede wszystkim – niezawodność i efektywność. Agregat nie ma prawa się popsuć gdzieś między Hiszpanią a Niemcami i powinien
spalić możliwie mało paliwa. Tak więc
każdy patrzy z nieco innej perspektywy,
dlatego nie możemy zaproponować jednego rozwiązania, deklarując, że spełni
ono wszystkie oczekiwania.
To wcale nie jest takie proste, choć przyznaję, chciałabym, aby było. Są różne
grupy użytkowników, w zakupach kie-

rują się różnymi kryteriami. Ważne jest
to, że my dostrzegamy, rozpoznajemy tę
różnorodność i staramy się spełnić stawiane przed nami wymagania, jednocześnie też wyjaśniamy klientom nasze
cele i motywy działania. To jest ważne.
Prowadzimy dialog.

Wspomniała Pani, że nowy agregat SLXi
to skok kwantowy. Dlaczego?
Ten skok kwantowy wynika z faktu, iż
w przypadku nowego agregatu moglibyśmy zrobić długą listę funkcji, które zostały zmodyfikowane, rozszerzone i umieściliśmy je jako standardowe. Tworzą
one obszerny pakiet, który obecnie jest
dostępny dla każdego użytkownika i to
on decyduje, które z nich wykorzystać.
To rzeczywiście duży krok naprzód w stosunku do tego, co oferowaliśmy dotychczas, a także w porównaniu z tym, co oferuje nasza konkurencja.
Mamy coś w rodzaju mapy drogowej
i zgodnie z nią zmierzamy ku przyszłości.
Wszystkie działania, które podejmujemy,
i ich efekty, na przykład w postaci nowego agregatu SLXi, wynikają z przyjętych założeń i są już częścią przyszłości.
Czy w sektorze związanym z zapewnieniem łańcucha zimna, podobnie jak
w przypadku samochodów ciężarowych,
mamy do czynienia z przesunięciem
środka ciężkości w stronę cyfryzacji i wykorzystania danych?
Absolutnie tak. Ale w żadnym wypadku
nie porzucamy rozwoju naszych agregatów chłodniczych, uzupełniamy je o nowe
funkcjonalności związane właśnie z transmisją i przetwarzaniem dużych strumieni
danych. Przykładem jest nasz nowy SLXi,
który to już potrafi. I to jest dokładnie
to, czego teraz oczekują od nas klienci.
Coraz bardziej chcą mieć dostęp do informacji, aby coraz sprawniej zarządzać
swoimi flotami. Aktualna lokalizacja pojazdu, temperatura w ładowni, zużycie
paliwa – to są dane, których znajomość
staje się coraz ważniejsza. Powszechny
dostęp do informacji to jest właśnie ta
przemiana, jaka ma obecnie miejsce w naszej branży.
Teraz już biznes nie polega tylko na
sprzedaży samego agregatu, teraz chodzi również o informacje – jak zarządzać
flotą, jak pewne rzeczy robić lepiej. Taka
jest przyszłość i to na tym polu mogą
również wystąpić największe różnice
między dostawcami tych rozwiązań.

Czy doszliśmy już do punktu, gdzie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wystarczy tylko określić ilość i rodzaj ładunku,
a warunki jego przewozu zostaną określone automatycznie i przekazane do
agregatu?
Jest to już dziś możliwe, chociaż producenci agregatów muszą ściśle współpracować z wytwórcami chłodni, ponieważ
to te dwa elementy muszą tworzyć dobrze zestrojoną całość. Informacja jest
kluczem do przyszłości, na plan drugi
schodzi grubość izolacji czy hałas generowany przez pracujący agregat. Gdy
damy naszym klientom tak potężne narzędzie, jakim jest umiejętność pozyskiwania i interpretowania danych, to
również oni wygrają przyszłość dla swojego biznesu.
Na razie korzysta z tego niewielka część
klientów, ale jest to bardzo ważne, gdyż
ich liczba będzie wzrastać. Oni się muszą
tego po prostu nauczyć i zdać sobie sprawę
z własnych potrzeb: czy chcą przetwarzać informacje o typowych przepływach
logistycznych, czy zarządzać flotą ciągników i naczep lub aktywnie monitorować
ładunki krytyczne. Liczba użytkowników korzystających z danych pozyskiwanych przez systemy telematyczne narasta w szybkim tempie.
Producenci samochodów ciężarowych
przygotowują swoje pojazdy przyszłości,
podobnie robią producenci naczep. Czy
potrzebne jest zacieśnienie współpracy
Thermo King z producentami pojazdów?
Nie musimy zacieśniać współpracy, bo
już współpracujemy bardzo blisko. Gdyby
to obecnie nie było faktem, nie bylibyśmy gotowi na przyszłość. Elektryczna ciężarówka dystrybucyjna Mercedes-Benz
jest wyposażona w agregat elektryczny
Frigoblock, Krone korzysta z naszego
systemu hybrydowego – takich przykładów można podać wiele. Współpracujemy z producentami pojazdów bardzo blisko, aby mieć pewność, że także
w przyszłości będziemy stanowić element ujednoliconej oferty branży skierowanej do klientów. Jeśli nie będziemy
dotrzymywać kroku, szybko zostaniemy
w tyle.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Thermo King
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Mercedes-Benz zaprezentował w Sztokholmie
klasę X – prototypy swoich dwóch nowych
pick-upów średniej wielkości

Klasa X – w teren i do miasta
Mercedes-Benz zaprezentował koncepcyjne wersje swoich nowych
pick-upów. Prototypowe modele klasy X mają zadebiutować
na rynku pod koniec przyszłego roku.

owy model w rodzinie samochodów Mercedes-Benz Vans ma być
pierwszym pick-upem średniej
wielkości w segmencie premium. „Pick-up Mercedesa pozwoli nam wypełnić
jedną z ostatnich luk w naszej ofercie.
Nasz cel: chcemy oferować klientom samochody dopasowane do ich konkretnych potrzeb. A klasa X ustanowi nowe
standardy w rosnącym segmencie” –
powiedział dr Dieter Zetsche, prezes
zarządu Daimler AG i szef Mercedes-Benz Cars.
Obecnie coraz częściej klienci traktują pick-upy jako uniwersalne samochody zarówno użytkowe, jak i do indywidualnego użytku. Czasami samochody
te służą im wyłącznie do użytku prywatnego (stąd notowany od kilku lat
wzrost liczby użytkowników indywidualnych w tym segmencie) – zapewne
z tego względu najczęściej wybieraną
wersją nadwozia jest ta z podwójną kabiną, z miejscem nawet dla pięciu osób.

„Nadwozie oparte na ramie, mocny
sześciocylindrowy silnik i stały napęd
na cztery koła to dla nas pozycje obowiązkowe. Jako wartość dodaną wnosimy do segmentu bezpieczeństwo, komfort, zwinność i ekspresyjną stylistykę –
innymi słowy wszystko, co wyróżnia samochody Mercedesa. Chcemy w ten sposób przyciągnąć nowych klientów, którzy nigdy dotąd nie rozważali zakupu
auta tego typu” – dodał Volker Mornhinweg, szef Mercedes-Benz Vans.
Wprowadzenie klasy X na rynek umożliwi rozbudowę dostawczej gamy produktowej Mercedesa do czterech serii
modelowych. Kluczowymi rynkami zbytu
dla nowego modelu będzie Argentyna,
Brazylia, RPA, Australia oraz Europa.

Dwa style
Producent zaprezentował dwie odsłony nowego pick-upa. Pierwsza z nich,
tzw. powerful adventurer (co producent
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tłumaczy na polski jako „prawdziwy
twardziel”), ma łączyć w sobie wszystkie cechy klasycznych pick-upów, takie
jak wytrzymałość, funkcjonalność oraz
zdolności terenowe. Druga to tzw. stylish explorer („stylowy odkrywca” zgodnie z nomenklaturą Mercedesa), który
w pierwszej kolejności przykuwa uwagę
swoim wyglądem.
„Stylistyka wersji powerful adventure
stawia na nowoczesność i manifestuje
pragnienie przygody, podczas gdy wariant stylish explorer odwołuje się do
emocji i zapewnia namacalne doświadczenie współczesnego piękna” – powiedział Gorden Wagener, szef stylistów
Daimler AG.
Klasa X będzie dostępna w zróżnicowanej gamie silników. Samochody zostaną wyposażone w wysokoprężny silnik V6 połączony ze stałym napędem na
obie osie 4MATIC. Układ napędowy wykorzystuje elektroniczny sterowany układ
napędowy ze skrzynią rozdzielczą, prze-
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kładnią redukcyjną oraz dwiema blokadami mechanizmów różnicowych. System
kontroli trakcji i elektronicznie uruchamiane w razie potrzeby blokady dyferencjałów kierują siłę napędową tam,
gdzie przyczepność jest najlepsza.
Ładowność nowego pick-upa będzie
przekraczać 1,1 t, a uciąg przyczepy będzie wynosił 3,5 t. Specjalnie skonstruowane oraz precyzyjnie dobrana konfiguracja amortyzatorów i sprężyn zapewnią
wysoki komfort jazdy, zarówno na drodze, jak i w terenie.

Niezapomniane wrażenia
Prototypowy model klasy X, tzw. stylish explorer, pomalowano białym, metalicznym lakierem. Przód samochodu
nawiązuje do typowej stylistyki charakterystycznej dla SUV-ów Mercedesa.
Przedni pas karoserii z przetłoczeniami
pokrywy silnika i reflektorami (których
kształt sięga aż po błotniki) nadaje samochodowi wyrazistego charakteru. Elementy tego zespołu, jak przedni zderzak
oraz mocno wyprofilowane błotniki, do-

antracytowy kolor. Zintegrowane stopnie boczne, krótki przedni zwis, długi
tylny zwis i dwie linie po bokach podkreślają dynamiczny wygląd nowego
pick-upa. Charakterystycznym elementem tylnej części samochodu jest diodowy pas świetlny z chromowanym wykończeniem.
Wnętrze samochodu pełne jest idealnie pasujących do siebie kontrastujących
kolorów. Brązowa tapicerka z nubukowej
skóry tworzy przytulną atmosferę. Ten
sam kolor ma deska rozdzielcza, ozdobiona elementami z białej skóry nappa.
Elementy dekoracyjne wykonane z wędzonego dębu kontrastują z listwami z polerowanego aluminium. Eleganckiego charakteru nadają również wnętrzu okrągłe
otwory wentylacyjne, ekran o wysokiej
rozdzielczości oraz centralny kontroler
i panel dotykowy.

Ahoj, przygodo
Koncept klasy X powerful adventurer ma realizować typowe dla pick-upa
zadania, łącząc w sobie wytrzymałość,
duże zdolności terenowe z komfortem
i typową dla Mercedesa elegancją.

Prototypowy model klasy X, tzw. stylish explorer, został pomalowany
białym, metalicznym lakierem. Tył samochodu rozświetla diodowy pas
z chromowanym wykończeniem, a wnętrze samochodu jest pełne
kolorystycznych kontrastów dzięki zestawieniu brązowej tapicerki
z elementami białej skóry nappa

Nowa klasa X zapewni oczywiście użytkownikom odpowiednie bezpieczeństwo.
Samochód będzie wyposażony w nowoczesne systemy wspomagające kierowcę,
wykorzystujące dane z kamer, radarów
i czujników ultradźwiękowych. Wiele
z nich będzie dostępnych w standardowym wyposażeniu.

datkowo podkreślają szerokie nadwozie.
Natomiast wlot powietrza z pojedynczą
listwą i centralnie umieszczoną gwiazdą
nawiązują do coupé Mercedes-Benz.
Poszerzone przednie i tylne nadkola
mieszczą duże koła, które świetnie sprawdzą się w jeździe terenowej. 22-calowe
lekkie obręcze pomalowano na lśniący,

Model ten ma 1,9 m wysokości oraz
wysoki prześwit. Elementy te sprawiają,
że samochód wizualnie „wzbudza respekt”. Wrażenie to wzmacniane jest
również m.in. przez wlot powietrza przedzielony dwiema listwami, osłony podwozia i błotników oraz matowe, karbonowe nadkola. Z przodu samochodu
producent umieścił elektryczną wyciągarkę, z tyłu zaś metalowy hak. Widać
więc, że powerful adventurer został stworzony do ciężkiej pracy.
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We wnętrzu samochodu znajdziemy
matowe, karbonowe elementy, lakierowane powierzchnie i intrygującą kolorystykę (czarna tapicerka ze skóry nappa
w połączeniu z elementami, które przypominają włókno węglowe).
Tradycyjnie w przypadku samochodów Mercedes-Benz nabywcy klasy X będą
mogli dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb, wybrać odpowiednie
wyposażenie. Dzięki sprawdzonej strategii modułowej pick-up będzie dostępny
z wieloma elementami znanymi już z innych serii – od klasy C do klasy V.
Zgodnie z najnowszymi trendami
łącznościowymi nowy model dzięki modułowi komunikacji z pokładową kartą
SIM zapewni użytkownikowi korzystanie z usług Mercedes me connect. Kierowca będzie mógł łączyć się ze swoim
samochodem za pomocą smartfona, tab-

wypełnią rynkową lukę między samochodami prywatnymi a użytkowymi oraz
tymi o charakterze miejskim i terenowym. Obecnie największy udział w rynku
pick-upy średniej wielkości mają w Australii (14,1%) oraz Argentynie (11,6%).
Z kolei w Brazylii jest to niemal 5%
rynku, w Niemczech 0,5%, Wielkiej Brytanii 1,3%, Turcji 1,4% i 0,8% w Rosji.
Bazując na wspomnianych badaniach,
Mercedes-Benz określił pięć grup docelowych nabywców klasy X. Pierwszą grupą
są osoby wybierające produkty premium

padku służy do jazdy na co dzień, weekendowych wyjazdów oraz uprawiania
sportu. Ma on także pokreślić ich status
i osobowość. Kluczowe rynki dla tej
grupy to Niemcy, Wielka Brytania, RPA
i Brazylia.
Czwartą grupą potencjalnych klientów są właściciele firm budowlanych,
architekci i dostawcy usług, którzy ze
swojego samochodu korzystają w celach
zawodowych i prywatnych. Znaczące
rynki w tym przypadku to Niemcy, Wielka
Brytania, Australia i Argentyna.

Wersja „powerful adventurer” ma sprawdzić się w zadaniach typowo terenowych –
z przodu samochodu zamontowano elektryczną wyciągarkę, z tyłu zaś metalowy hak.
We wnętrzu samochodu znajdziemy matowe, karbonowe elementy oraz czarną
skórzaną tapicerkę z elementami przypominającymi włókno węglowe

Ostatnia grupa to właściciele gruntów, tacy jak farmerzy bydła, rolnicy czy
winiarze, którzy potrzebują samochodu
do jazdy w terenie (jest pojemny i ma
dużą siłę uciągu) i codziennych dojazdów
(jako samochód rodzinny).
Produkcja klasy X przebiegać będzie
we współpracy z firmami Renault i Nissan, które wcześniej już zawarły umowę
o kooperacji. Na rzecz współpracy z Mercedes-Benz zostanie ona poszerzona.
Rynkowa premiera klasy X w Europie
nastąpi pod koniec 2017 r. Produkcja
na rynki Europy, Australii i RPA ruszy
w fabryce Nissana w Barcelonie w 2017 r.
Pierwsze egzemplarze na rynki Ameryki
Łacińskiej zjadą z taśmy fabryki Renault
w Cordobie w Argentynie w 2018 r.

letu lub komputera PC z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Lista standardowych usług Mercedes me obejmuje pomoc w razie wypadku i awarii oraz
zarządzanie przeglądami, a na życzenie oferowane będą opcjonalne usługi
zdalne, pozwalające np. na przesłanie do
pojazdu celu nawigacji, sprawdzenie
miejsca parkingowego albo ilości paliwa
w zbiorniku.

Przemyślana strategia
Wprowadzenie klasy X na rynek było
starannie przemyślaną strategią. Badania rynku przeprowadzone przez Mercedes-Benz potwierdzają, że nowe modele

i prowadzące aktywny tryb życia. Pick-upy
służą im głównie do dojazdu do pracy,
na zakupy czy do wakacyjnych podróży.
Kluczowymi rynkami dla tej grupy są
Brazylia, Argentyna, Australia i RPA.
Kolejna grupa to miłośnicy przygód,
uprawiający sport na świeżym powietrzu. Osoby te wybierają samochody do
codziennego użytku, które mają też odpowiednią przestrzeń ładunkową oraz
możliwość holowania sprzętu rekreacyjnego. Najważniejsze rynki w tym przypadku to Australia, RPA, Brazylia, Wielka
Brytania, Niemcy.
Pick-upami Mercedesa mogą też być
zainteresowane osoby, które chcą się
wyróżnić z tłumu. Samochód w ich przy-
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Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Mercedes-Benz
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Regenerowane o jakości OE
Firma TRW Aftermarket rozszerzyła ofertę przekładni kierowniczych TRW Proequip
o zaawansowany typ śrubowo-kulkowej przekładni kierowniczej serii TAS
oraz nową generację przekładni wysokociśnieniowej THP.

ą to regenerowane przekładnie kierownicze przeznaczone do wspomagania
układów kierowniczych samochodów
użytkowych, przygotowane z myślą o zachowaniu najwyższej jakości i niezawodności pracy.
Przekładnie TRW Proequip są testowane według
procedur identycznych jak wobec produktów OE
stosowanych na pierwszy montaż. Produkcja odbywa się z wykorzystaniem własnych oryginalnych
komponentów TRW w nowoczesnych zakładach
firmy we Frydlancie, w Czechach. W ramach rozszerzenia oferty Proequip firma TRW rozpoczęła
również regenerację przekładni kierowniczych
Thyssen Group o jakości OE do pojazdów marki
Mercedes-Benz. W przyszłości planowana jest
także regeneracja przekładni dla innych producentów pojazdów.
TRW zajmuje się projektowaniem i rozwojem
wielu technologii OE dla czołowych producentów
pojazdów na rynku i doskonale rozumie, jak bardzo pojedynczy element w systemie może wpływać na inne. W związku z tym dla uzyskania efektywnej pracy i optymalnej wydajności wszystkie
części projektowane są z myślą o funkcjonowaniu w idealnej harmonii z pozostałymi częściami
układów, w których skład wchodzą.
„Przenosząc swoje umiejętności i doświadczenie w produkcji OE na ofertę dostępną na rynku
części zamiennych, rozumiemy, jak wielki wpływ
może mieć zmiana elementu w jednym systemie
na funkcjonowanie innych podzespołów” – wyjaśnia Dennis Christ, HCV Channel Marketing Manager w TRW Aftermarket, i dodaje: „Przykładowo:

Kompletny
asortyment przekładni
kierowniczych obejmuje
57 pozycji i przeznaczony
jest do pojazdów DAF,
Scania, Volvo,
Dennis i SISU

zmiana skrzyni biegów w samochodzie ciężarowym
mogłaby mieć wpływ na zawieszenie, działanie hamulców czy układu przeniesienia napędu. Z tego
powodu dla utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i optymalnej pracy części powinny
być wytwarzane zgodnie ze specyfikacją OE”.
Montaż nieoryginalnych części może prowadzić
do problemów ze stabilnością, szybszego zużycia
części, a nawet wpłynąć na czas reakcji kierowcy.
Wykorzystanie niskiej jakości części lub tanich
zamienników niejednokrotnie skutkuje zwiększeniem zużycia paliwa, ponieważ cały system nie pracuje w sposób przewidziany przez producenta. To
w konsekwencji jest często powodem przedwczesnego zużycia części, a nawet uszkodzenia
innych elementów w układzie.

Przyjazne środowisku
Regeneracja jest obszarem, w którym TRW od lat
zajmuje czołowe miejsce na rynku – i nie bez powodu. Badania przeprowadzone przez Instytut
Fraunhofera w Stuttgarcie, w Niemczech, wykazały, że roczne oszczędności energii na świecie
uzyskane dzięki regeneracji są równe energii elektrycznej wytwarzanej przez pięć elektrowni jądrowych lub 10 774 000 baryłek ropy naftowej, co
odpowiada objętości 233 tankowców.
Firma kładzie nacisk na możliwość szybkiego dostępu do zregenerowanych części o jakości OE,
które współpracują z innymi elementami układu
w idealnej harmonii i wywierają znacznie mniejszy wpływ na środowisko. Ponadto podkreśla,
jak istotny we współczesnym modelu biznesowym
jest szybki dostęp do części za pośrednictwem
internetu.
Wszystkie informacje techniczne powiązane z produktami z grupy TRW Proequip dostępne są w internetowym serwisie technicznym firmy Tech Corner pod adresem www.trwaftermarket.com.
Zdjęcie: © TRW
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Scania świętuje
udany rok 2016

Dariusz Piernikarski

Na początku grudnia Scania Polska podsumowała na konferencji prasowej
wyniki swojej działalności w roku 2016. Powodów do zadowolenia było wiele.

cania Polska w roku 2016 to konsekwentnie rozwijająca się i sprawnie działająca organizacja. Tworzy ją 11 dealerów (w tym 9 własnych),
38 serwisów (w tym 27 własnych) –
w 2016 r. przybył kolejny punkt serwisowy w podlaskim Grajewie. Scania Polska to również regionalny magazyn
części, centrum szkoleniowe w Nadarzynie, sprawnie działająca pomoc techniczna Scania Assistance. Pod koniec
roku w firmie pracowało 695 osób (cała
sieć Scanii to 902 pracowników, w tym
345 mechaników).

Scania w czołówce sprzedaży
W Polsce do listopada 2015 r. dostarczono 22 260 samochodów ciężarowych
o dmc. > 16 t (jest to wzrost rynku o 22%
w porównaniu z analogicznym okresem
roku ubiegłego), w tym 19 196 ciągników siodłowych oraz 3034 podwozia pod
zabudowę. Scania Polska ma bardzo dużo
powodów do zadowolenia. Do końca listopada 2015 r. sprzedano 4154 samochody ciężarowe, co daje firmie 18,7%
udziału w rynku (był to wzrost rejest-

Podczas uroczystej gali wręczono kluczyki 6 klientom, którzy jako pierwsi
w Polsce zakupili samochody Scanii nowej generacji

racji o 26,5% r/r) – w tym 711 podwozi (2,6% więcej niż rok wcześniej) oraz
3443 ciągniki siodłowe (+33,2%). Jest
to kolejny najlepszy w historii firmy wynik sprzedaży – rekordowy był rok 2015,
gdy dostarczono 3278 pojazdów.
Scania Polska po raz trzeci z rzędu
jest liderem na rynku podwozi (23,4%
udziału w rynku) ze znaczną przewagą
nad tradycyjnie silnymi w tym segmencie producentami niemieckimi. Duże
sukcesy firma odnotowała po raz kolejny w sprzedaży pojazdów komunalnych (przekazano 85 szt.) oraz strażackich (tych dostarczono 115 szt.).
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Do klientów trafiło również 5 autobusów, w tym 60 turystycznych: 52 marki
Higer, 8 Irizar – obie marki na podwoziach Scania (8,9% udziału w rynku,
18% w segmencie autobusów turystycznych) – warto wspomnieć o dostarczeniu
zamówionych jeszcze w ubiegłym roku
25 autobusów miejskich, które w barwach firmy Warbus będą wozić pasażerów w Jastrzębiu-Zdroju. W Nadarzynie zainaugurowano działanie Centrum
Autobusów Używanych, które w 2016 r.
sprzedało klientom ok. 100 dobrze przygotowanych pojazdów – głównie autobusów miejskich.

.eu
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Scania Finance Polska, działając w bardzo konkurencyjnym otoczeniu innych
instytucji, sfinansowała zakupy 1847 środków transportu ciężkiego (samochody
Scania i naczepy), co daje penetrację
rynku na poziomie 40%. Po trzech kwartałach ubiegłego roku obrót Scania Finance Polska wyniósł 370 mln zł netto,
co dało tej instytucji pierwsze miejsce
w rynku. Ubiegłoroczny lider, a tegoroczny wicelider – firma Idea Leasing & Fleet
– miał obrót 338 mln zł netto).

Najważniejsze wydarzenia
Oczywiście najważniejszym wydarzeniem roku 2016 było wprowadzenie na rynek nowej generacji pojazdów
Scania R i S. Producent świętował również 125-lecie istnienia. Dużym zainteresowaniem cieszył się kontynuowany
program „Scania – Zawsze na czele”,
w ramach którego firmy transportowe
wykorzystujące zazwyczaj pojazdy innych marek mogły się przekonać o zaletach ciągników siodłowych Scania –
skorzystało z tej oferty 57 klientów, którzy przejechali samochodami Scania
335 423 km, a średnie zużycie paliwa wyniosło zaledwie 24,2 l/100 km przy średniej masie zestawu 28,4 t. Scania Polska
kontynuowała promocję swoich samochodów budowlanych w ramach cyklicznych pokazów Scania Tour.

Warto wspomnieć o stałym rozszerzaniu oferty usług oferowanych wraz
z pojazdem, wśród nich nowością były
dynamiczne plany przeglądowe dostosowywane do rzeczywistych warunków
eksploatacji – ocena taka jest możliwa
na podstawie danych na temat użytkowania pojazdu zebranych za pośrednictwem systemów zarządzania flotą Scania FMS. Szkoła jazdy Scania przeszkoliła
ok. 2000 kierowców, popularną formą
staje się tzw. coaching, czyli cykliczne
generowanie raportów i przekazywanie
informacji do flot na temat stylu jazdy
poszczególnych kierowców.
Rozwój usług serwisowych to również coraz chętniej kupowane kontrakty
obsługowo-naprawcze – w tym obszarze
dużym zainteresowaniem cieszy się kontrakt europejski pozwalający na obsługę
pojazdu w dowolnym serwisie Scania
na terenie Europy. Ważnym elementem
poprawiającym dyspozycyjność samochodów Scania jest program Scania Fleet
Care, który obecnie wzbogacono o elementy obsługi prewencyjnej. We Wrocławiu działa nowe Centrum Likwidacji Szkód
Komunikacyjnych, realizujące kompleksowe naprawy powypadkowe. System
zarządzania flotą Scania Fleet Management Solutions jest aktywowany w 90%
nowo sprzedawanych Scanii, a niemal
50% nowych pojazdów sprzedawanych
jest wraz z kontraktami obsługowo-naprawczymi.
W 2017 r. odbędzie się kolejna edycja konkursu dla mechaników Scania
Top Team, w programie „Scania – Zawsze
na Czele” pojawią się pojazdy nowej generacji. Aktywna sprzedaż samochodów

Tomasz Cwalina,
dyrektor sprzedaży Scania Polska

Kolejny rok ze wzrostem sprzedaży bardzo nas cieszy. Rynek rozwijał się
mimo spadku poziomu pkb, jest więc jeszcze potencjał wzrostu. Scania Polska
uzyskała wzrost sprzedaży o ponad 26%, co bardzo nas cieszy. Ten rok będzie dla nas kolejnym najlepszym rokiem w historii. Obecny rok obfitował
w różne wydarzenia, najważniejszym z nich było oczywiście wprowadzenie
samochodu nowej generacji. Obecnie oferujemy dwa modele, co też jest dla
nas nowością. Na stary, sprawdzony model jest jeszcze duże zapotrzebowanie,
ale coraz więcej klientów interesuje się już modelem nowej generacji.

poprzedniej generacji – Scania Streamline – będzie stopniowo wygaszana i zakończy się w pierwszym kwartale 2018 r.
Do tego czasu samochody starej i nowej
generacji będą sprzedawane równolegle.

Scania nowej generacji
u pierwszych klientów
Scania Polska postanowiła uhonorować polskich klientów, którzy jako pierwsi zamówili ciągniki Scania nowej generacji. Sześć pojazdów Scania uroczyście
przekazano podczas wieczornej gali.
Pierwsza Scania S500 wzmocni flotę
Glob Trans Group w Zabierzowie. Tabor
firmy tworzą wyłącznie pojazdy Scania.
Dwa ciągniki Scania S450 do transportu
międzynarodowego trafią do firmy Transport Krajowy i Międzynarodowy Helena
Koperska-Sokołowska. Z kolei przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Dariusz Zieja z Nidzicy wybrali
ciągnik Scania S450. Firma zajmuje się
transportem międzynarodowym i współpracuje ze Scanią od lat 90. Pojazdy
R450 nowej generacji będzie też można
spotkać w województwie podlaskim –
tam mieści się bowiem przedsiębiorstwo
prowadzone przez Renatę i Janusza Murawskich, realizujące zadania związane
z transportem wyrobów mlecznych. Nowy
ciągnik R450 z układem hydraulicznym
do naczepy wywrotki odebrali również
właściciele Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego GAWOR Agata Gawor.
Scanii zaufali także przedstawiciele firmy
Ruta, którzy nabyli ciągnik R410. Firma
korzysta z pojazdów Scanii od prawie
20 lat, a jej flotę tworzy 130 samochodów ciężarowych tego producenta, przystosowanych do transportu materiałów
sypkich w silosach. Ciągnik Scania S450
wzmocni również tabor P.H.U. Trans-Oil,
zajmującego się sprzedażą i transportem
paliw oraz transportem międzynarodowym. Kolejny pojazd Scania nowej generacji trafi już w styczniu 2017 r. do właścicieli Expert-Trans Skowroński z okolic
Rzeszowa. Przedsiębiorstwo zajmuje się
transportem zboża na terenie Unii Europejskiej. Podobnie Gomola Trans, przedsiębiorstwo zajmujące się spedycją i transportem w Europie, w przyszłym roku
wzbogaci swoją flotę o ciągnik S 450.
Tabor firmy w ruchu krajowym składa
się wyłącznie z ciągników siodłowych
Scania.
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Specjalna
zabudowa firmy Ravenhorst przeznaczona
do przewozu piskląt
jednodniowych

© Ravenhorst

Wymagający ładunek.
Transport żywych zwierząt

Marek Rutka

Żywe zwierzęta to jeden z najbardziej wymagających rodzajów ładunków
przewożonych pojazdami. Z tego też względu warunki, jakie muszą spełniać
przeznaczone do tego środki transportu, są nietypowe.

amochodami transportuje się
wszystkie rodzaje zwierząt hodowlanych: niewielkie jednodniowe pisklęta, owce, trzodę chlewną,
krowy, konie. Osobną kategorię stanowią żywe ryby, jednak obecnie najczęściej są one transportowane w przeznaczonych do tego specjalnych basenach
instalowanych na typowych samochodach skrzyniowych lub platformach.
Bez względu jednak na rodzaj przewożonych zwierząt począwszy od stycznia 2007 r. środki transportu muszą
spełniać warunki określone w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22
grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych

z tym działań, które zmieniły wcześniejsze dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE
oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
W tych przepisach określono zarówno
kwestie maksymalnego czasu transportu
zwierząt, jak i zasady pojenia i karmienia
oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ładownia – jej powierzchnia i objętość. Zgodnie z tymi wytycznymi pojazd
przeznaczony do przewozu żywych zwierząt musi być także m.in. wyposażony
w układ GPS umożliwiający monitorowanie jego trasy i aktualnego położenia.
Wymienione wytyczne dotyczą zarówno
firm specjalizujących się w transporcie
zwierząt, jak i hodowców realizujących
przewozy na potrzeby własne.
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Podstawowym celem wprowadzenia
tych przepisów było zapewnienie tzw.
dobrostanu zwierząt podczas transportu
– w tym m.in. ograniczenie stresu, który
jest częstą przyczyną strat zwierząt.

Najmniejsi „pasażerowie”
Do najmniejszych zwierząt, które transportowane są masowo, zaliczyć należy
pisklęta – przede wszystkim te jednodniowe. Pisklęta przeznaczone do hodowli przychodzą na świat w wyspecjalizowanych centrach lęgowych. Bezpośrednio
po wykluciu – najczęściej jeszcze tego samego dnia – przewożone są do przemysłowych ferm hodowlanych (tego ro-
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Ducato, Mercedes-Benz Sprinter i Renault
Master. W zabudowach tych samochodów jednorazowo można przewozić od
ok. 10 tys. do 30 tys. jednodniowych
piskląt. Znacznie większą zdolność przewozową, wynoszącą powyżej 50 tys. piskląt, charakteryzują się zabudowy instalowane na ciężarówkach o dmc. do 12 t.
Największe zabudowy instalowane są na
podwoziach dwu- i trzyosiowych o dmc.
do 18 t. Tej wielkości ciężarówki mają
ładownie o pojemności nawet powyżej
100 tys. piskląt. Pojemność transportową
przekraczającą 130 tys. piskląt można jedynie osiągnąć, stosując zestawy naczepowe. W zależności od wielkości naczepy – jedno-, dwu- lub trzyosiowej –
można uzyskać pojemność dochodzącą
do 200 tys. jednodniowych piskląt. Ze
względu na relatywnie niewielką masę
piskląt często stosowanym rozwiązaniem są naczepy dwuosiowe z ogumieniem bliźniaczym – często z ostatnią
osią kierowaną.

odzysku ciepła odpadowego z silnika pojazdu. Średnia moc ciepła odpadowego,
które powstaje podczas chłodzenia silnika ciężarówki, wynosi około 30 kW. Tę
energię cieplną można skierować do wymienników ciepła zainstalowanych w ładowni pojazdu. Rozwiązanie to pozwala
ograniczyć konieczność używania niezależnego układu grzewczego lub zmniejszyć zużycie paliwa.
Oprócz temperatury ważnym parametrem, który musi być ściśle kontrolowany podczas transportu, jest stężenie
CO2 w ładowni (nie powinno ono przekraczać 25%). Z tego też względu zabudowy do przewozu piskląt wyposażone
są w wysokowydajne układy wentylacji
o wydajności od 5 do ponad 20 tys. m3/h.
Ważną częścią układów wentylacji są filtry, których zadaniem jest eliminowanie
zanieczyszczeń mogących być przyczyną
pogorszenia stanu zdrowia bardzo wrażliwych i mających niską odporność piskląt.

© Ravenhorst

dzaju pojazdy mogą być wykorzystane
także do przewozu jaj wylęgowych).
Jako że nieopierzone pisklęta przez
pierwszy okres po urodzeniu nie mają
wykształconej możliwości regulowania
temperatury ciała, są bardzo narażone
na oddziaływanie niekorzystnych warunków, takich jak zbyt niska temperatura, przeciągi itp. Z tego też względu
do ich transportu mogą być wykorzystane
wyłącznie specjalistyczne samochody
wyposażone w ładownie zapewniające
odpowiednią temperaturę, wilgotność

i dopływ świeżego powietrza. Ze względu
na to, że dopiero co wyklute pisklęta są
bardzo delikatne, standardem stało się
stosowanie w pojazdach przeznaczonych
do ich transportu pneumatycznych układów zawieszenia. Niektórzy producenci
oferują powietrzne zawieszenie tylnej
osi nawet w zabudowach bazujących na
integralnych furgonach samochodów
dostawczych.
Seryjną produkcją zabudów przeznaczonych do przewozu piskląt jednodniowych zajmuje się stosunkowo niewiele
firm, w tym m.in. Heering, Ravenhorst,
Iglootruck, Plandex, Tramp i Stabryła.
Na rynku dostępna jest szeroka gama
wielkości pojazdów i zabudów przeznaczonych do przewozu piskląt. Najmniejsze z nich powstają w oparciu o seryjne
samochody dostawcze z furgonowymi
nadwoziami integralnymi, jak np. Fiat

© Ravenhorst

Agregat prądotwórczy zainstalowany w wydzielonej przestrzeni ładowni przeznaczonej
do transportu piskląt jednodniowych

Ważna nie tylko temperatura
W zależności od producenta i konkretnego modelu zabudowy zakres regulowanej temperatury ładowni może wynosić od –40 do +45°C (w wielu modelach
jest to ok. –20 do +30°C). W przypadku
wszystkich rodzajów wielkości i modeli
standardem są niezależne układy ogrzewania – paliwowe lub elektryczne. W przypadku tych drugich układy zasilane są
z generatorów elektrycznych o mocach
od ok. 20 do ok. 60 kVA. Alternatywą dla
montażu generatorów o tak dużych mocach jest wyposażenie pojazdu w układ

Naczepa o pojemności ok. 160 tys. piskląt
wyposażona w pneumatyczne zawieszenie
i tylną oś kierowaną

Informacje o wszystkich parametrach panujących w ładowni przekazywane są na panel sterowniczy znajdujący
się w kabinie kierowcy, przy czym przekroczenie granicznych wartości sygnalizowane jest zarówno alarmem świetlnym,
jak i dźwiękowym. Najbardziej rozbudowane układy sterujące mają możliwość
wysyłania komunikatów o parametrach
panujących w ładowni na telefon komórkowy w formie SMS.
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W razie awarii zasilania układu ogrzewania i wentylacji (sytuacja zagrażająca
życiu piskląt) w zabudowach jest możliwość podłączenia zewnętrznego źródła
zasilania.

Na wielu pokładach
Obecnie do przewozu zwierząt hodowlanych, takich jak konie, bydło, trzoda
chlewna czy owce, najczęściej wykorzystuje się zestawy przyczepowe, jednak
widoczny jest wzrost zainteresowania

jest ich transport wyłącznie na jednym
poziomie, ale już owce czy trzoda chlewna
mogą podróżować na trzech, czterech,
a w niektórych rodzajach naczep wyposażonych w obniżoną podłogę nawet na
pięciu poziomach. Dostęp do poszczególnych poziomów ładowni możliwy jest
dzięki tylnej rampie (często o regulowanej wysokości) lub poprzez hydrauliczny kolumnowy podest załadowczy.
To ostatnie rozwiązanie jest szczególnie
korzystne w pojazdach o więcej niż dwóch
poziomach ładowni.

wiem przewozić dużych osobników, np.
trzody chlewnej, na pokładach o niskiej
wysokości (gdy osobniki są zbyt duże, należy zmniejszyć liczbę pokładów transportowych np. z czterech do trzech).
Należy podkreślić, że transport to
duży stres dla zwierzęcia związany m.in.
ze zmianą miejsca, do którego się przyzwyczaiło, niewielką przestrzenią, hałasem i drganiami. Dlatego ważne jest, aby
przebiegał możliwie szybko, bez zbędnych postojów, a w trakcie transportu
zwierzęta miały dostęp do naturalnego
światła, świeżego powietrza i wody.

Nawet kilkaset…

© Volvo

To, ile zwierząt może jednocześnie być
transportowanych, zależy od ich wielkości
i stosownych przepisów w tym zakresie.
W przypadku transportu koni czy bydła
rogatego na jednym poziomie może być
maksymalnie kilkanaście sztuk. W przypadku krów przewożonych na dwóch
pokładach jest to ok. 30–40 sztuk, a gdy
transportowana ma być trzoda chlewna
rozmieszczona na kilku poziomach, to
może to być nawet ponad 200 sztuk.
Opierzony drób hodowlany, np. dorosłe kury, indyki czy bażanty, przewożone są zazwyczaj w specjalnych prze-

naczepami specjalistycznymi. Na to ostatnie rozwiązanie decydują się przede
wszystkim ci użytkownicy, którzy nie
specjalizują się w przewozach zwierząt
i chcą wykorzystać ciągnik siodłowy do
współpracy z innymi naczepami. Niektórzy producenci specjalistycznych naczep, jak np. Pezzaioli, oferują naczepy
z obniżoną podłogą i łabędzią szyją, co
pozwala na wyraźne zwiększenie powierzchni transportowej w porównaniu
z naczepą ze standardową ramą. W przypadku zestawu przyczepowego o czterech poziomach można uzyskać powierzchnię ładunkową wynoszącą ok. 124 m2,
a w przypadku naczepy o takiej samej
liczbie pokładów – ok. 116 m2 (gdy naczepa ma pięć pokładów, powierzchnia
wzrasta o ok. 25 m2).
W zależności od wielkości zwierząt
hodowlanych przepisy dopuszczają ich
przewóz na jednym lub wielu poziomach
zabudowy. W przypadku koni możliwy

© Lamar

Zabudowa o trzech pokładach przeznaczona do przewozu trzody chlewnej

Zabudowa firmy Lamar przeznaczona do przewozu koni

Przepisy określają także szczegółowo,
czym podczas transportu ma być wyłożona podłoga ładowni (najczęściej słomą
lub sianem) oraz jaka jest minimalna
dopuszczalna szerokość i wysokość przestrzeni nad głową zwierzęcia (z reguły
nie mniej niż 20 cm). Nie można bo-
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znaczonych do tego klatko-kontenerach.
Pojemniki takie transportowane są najczęściej pojazdami z zabudową kurtynową, a rozładunek odbywa się z wykorzystaniem wózków widłowych.
Producentami nadwozi do przewozu
żywych zwierząt są m.in. firmy: AutoChłodnia, Lamar, Iglootruck, Auto-Nadwozia Bednarczyk, T-Car, Stabryła, Pezzaioli, Ravenhorst, Wielton i Veit.
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20 lat Hyva Polska
24 października br. w Krakowie Hyva Polska świętowała jubileusz 20-lecia
swojej działalności. Uroczystość ta była też okazją do złożenia podziękowań
długoletnim partnerom i klientom.

roczystość rozpoczęła się przemówieniami członków zarządu
Hyva Polska: Jerzego Kozłowskiego, prezesa Hyva Polska oraz Zbigniewa Jałochy, dyrektora regionalnego
wschodniej i centralnej Europy, który
20 lat temu wprowadził markę na rynek
polski. Ważnym momentem jubileuszu
było przemówienie Marco Mazzu, dyrektora zarządzającego Hyva Group B.V.,
który pogratulował sukcesu wszystkim
pracownikom firmy. Historię rozwoju
firmy przedstawił Jerzy Kozłowski.
W 1996 r. Zbigniew Jałocha, pierwszy prezes spółki, otworzył polski oddział firmy Hyva w Polsce. W niewielkim
lokalu przy ul. Wadowickiej w Krakowie wraz z dwoma handlowcami rozpoczął budowanie marki Hyva na rynku
polskim. Początkowo w ofercie znajdowały się tylko produkty Hyva, jednak do
końca 2000 r. firma rozszerzyła swój
asortyment o produkty kolejnych marek:
HMF (żurawie hydrauliczne), Blackmer
(kompresory), Ringfeder i VBG (zaczepy
i sprzęgi samochodowe), Technamics (systemy hakowe i bramowe). W 2000 r.
Hyva Polska przeniosła swoją siedzibę na
ul. Myśliwską w Krakowie, rozbudowując jednocześnie magazyn i otwierając pierwszy autoryzowany serwis.

Przez kolejne cztery lata firma umacniała swoją pozycję na rynku polskim,
rozpoczynając jednocześnie działalność
eksportową na rynki wschodnie. Głównym odbiorcą produktów stała się Rosja,
ale powoli sprzęt Hyva pojawiał się również na rynku ukraińskim, białoruskim
i łotewskim. W 2003 r., w odpowiedzi na
duże zainteresowanie marką we wschodnich krajach Europy, został otwarty oddział Hyva Rusland, będący firmą córką
Hyva Polska. W 2004 r. Hyva otrzymała
certyfikaty jakości i ochrony środowiska
ISO 9001 i ISO 14001. W 2006 r. świętowano obchody 10-lecia istnienia na
rynku polskim. W 2008 r. wprowadzono
do sprzedaży żurawie własnej produk-

Jubileuszowy tort
kroją Jerzy Kozłowski,
prezes Hyva Polska (z lewej)
i Zbigniew Jałocha, dyrektor
regionalny wschodniej
i centralnej Europy

cji Hyva Crane, a także kolejne produkty
takich firm, jak Georg Fischer (sprzęgi
siodłowe), Cramaro (systemy plandekowe), Edscha i Sesam (systemy dachów
przesuwnych) i Fontaine (siodła i sprzęgi).
W grudniu 2010 r. Hyva Polska przeniosła swoją siedzibę na ul. Półłanki 29 g
w Krakowie.

Opracował Marek Pisarek
Zdjęcie: © Hyva
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Pojazd hybrydowy od „normalnego” spalinowego
z zewnątrz odróżnia jedynie widoczny po lewej
stronie u dołu moduł hybrydowy

Hybrydowa Scania

Arkadiusz Gawron

Niekonwencjonalne układy napędowe w pojazdach ciężarowych mają
zaspokoić dwa cele. Pierwszym z nich jest zmniejszenie zużycia paliwa,
drugim zwiększenie konkurencyjności ekologicznej w odniesieniu
do tradycyjnych układów napędowych.

by hybrydowe rozwiązania w układach napędowych przyjęły się
w praktyce, całkowity bilans ekonomiczny musi być dodatni. Hybrydowe
układy napędowe sprzyjają zmniejszaniu
zużycia paliwa, ale jednocześnie zwiększają cenę pojazdu, są bardziej skomplikowane technicznie i cięższe od tradycyjnych rozwiązań. W tym kontekście
trzyosiowa Scania G 320 B6×2*4NB wydaje się bardzo sensownym rozwiązaniem,
także w zakresie ekonomicznym. Udostępniony nam do testów przez Scania
Polska pojazd miał krótką i niską kabinę
G oraz ostatnią oś unoszoną i skrętną.

Samochód wyposażono w pneumatyczne
zawieszenie wszystkich osi (także przedniej). Zabudowa to typowy dystrybucyjny furgon uzupełniony o tylny podest
załadowczy.

Budowa hybrydowego układu
napędowego Scania
W ujęciu biologicznym hybryda to
mieszaniec. „Mieszany” jest w testowanym samochodzie układ napędowy –
spalinowo-elektryczny. Oba źródła napędu hybrydowej Scanii mogą pracować
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samodzielnie, ale nigdy nie napędzają
ciężarówki jednocześnie, przez to należy
zakwalifikować ten napęd hybrydowy
jako szczególny rodzaj odmiany szeregowo-równoległej. Za silnikiem spalinowym, a przed skrzynią biegów jest
zainstalowany silnik elektryczny o mocy
130 kW (174 KM) i momencie obrotowym 1050 Nm. W rzeczywistości jego
obudowa jest zintegrowana ze skrzynią
biegów. Sama skrzynia jest zautomatyzowaną, 12-przełożeniową przekładnią
o rozpiętości przełożeń od 11.32 do 1.00,
oznaczoną jako E-GRS895. Zdecydowaną większość pozostałych elementów

| TECHNIKA |
koniecznych do „hybrydyzacji” zintegrowano w tzw. hybrydowym module mocy
(hybrid power module) umieszczonym
przy ramie po lewej stronie, za przednią
osią pojazdu. Tworzą go akumulatory
litowo-jonowe (Li-Ion) o użytecznej pojemności 1,2 kWh (całkowita pojemność techniczna akumulatorów wynosi
4,8 kWh), układ sterowania, układ chłodzenia akumulatorów i konwerter na-

Silnik spalinowy DC9 to 9-litrowa,
5-cylindrowa jednostka rzędowa o zapłonie samoczynnym, rozwijająca moc
320 KM, która może być zasilana olejem
napędowym, paliwami parafinowymi
HVO (uwodornione tłuszcze roślinne)
oraz biodieslem. Przy zasilaniu każdym
z tych paliw silnik spełnia normy emisji
Euro VI. Samochód zasilany dwoma
ostatnimi rodzajami paliw ogranicza
emisję CO2 do 92%.

© Scania

Silnik elektryczny napędu, pracujący także
jako generator (pomarańczowy kolor na
zdjęciu), zintegrowano w obudowie zautomatyzowanej 12-przełożeniowej skrzyni
biegów oznaczonej jako E-GRS895

pięcia. Wszystkie te elementy zamknięte
są w jednej obudowie, zabierając minimalną ilość miejsca na ramie, co daje
wciąż duże możliwości dla producentów zabudowy. Hybrydowa Scania ma
masę większą o 790 kg (łącznie z akumulatorami) od takiego samego pojazdu
z napędem wyłącznie spalinowym.

Sposób działania
Scania celowo zdecydowała się nie
wykorzystywać pełnej pojemności akumulatorów przez ograniczenie minimalnego poziomu rozładowania i maksymalnego poziomu naładowania baterii.
Zabieg taki ogranicza zasięg pojazdu
jadącego w trybie elektrycznym do około
2 km na płaskiej drodze, ale zwiększa
żywotność baterii do ponad 7 lat. Jak wykazują doświadczenia firmy Scania, ten
niewielki zasięg wyłącznie na silniku
elektrycznym przy założeniach, że napęd
elektryczny jest uzupełnieniem spali-

nowego, w ciężarówce dystrybucyjnej
o masie 15–17 t z ładunkiem okazuje się
wystarczający.
Ponadto zastosowanie jednego z dwóch
alternatywnych paliw (HVO lub biodiesla) zamiast oleju napędowego zmniejsza emisję CO2, dlatego poruszanie się
w centrach miast o zaostrzonych rygorach ekologicznych w połączeniu z napędem elektrycznym przy tym pojeździe
jest możliwe. Dodatkowo hybrydowa
Scania spełnia normy hałasu potwierdzone certyfikatem PIEK, przy którym
hałas generowany przez pojazd nie może
przekraczać 72 dB. Umożliwia to dostawy
nocne oraz na obszarach, gdzie poziom
emitowanego hałasu jest ograniczony.
Porównanie zużycia paliwa pojazdu
hybrydowego z tak samo skompletowanym pojazdem o napędzie wyłącznie
spalinowym wykazało, że oszczędności
mogą sięgać nawet 18%. Około 2/3 tych
oszczędności płynie głównie z energii
odzyskanej z hamowania, 1/4 pochodzi
z czasowego wyłączania silnika spalinowego, a 9% z zastosowania efektywniejszych elementów osprzętu dodatkowego. Silnik spalinowy w tym układzie
napędowym pracuje w trzech przypadkach: kiedy sam napędza pojazd, ładując
jednocześnie akumulatory, kiedy ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym spada poniżej założonego poziomu
i trzeba napędzać sprężarkę, pracuje
on wtedy na biegu jałowym, oraz kiedy
pojazd przekracza prędkość 45 km/h.
Silnik spalinowy jest wtedy zawsze uruchamiany i przejmuje napędzanie cięża-

Mimo odmiennego układu
napędowego i 17 t dmc.
funkcje użytkowe pojazdu
dystrybucyjnego zostały
w pełni zachowane dzięki
skrętnej i podnoszonej ostatniej osi oraz podestowi
na ścianie tylnej
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rówki, uznano, że napęd elektryczny jest
najefektywniejszy w takiej konstrukcji
tylko do tej prędkości. Poza wymienionymi przypadkami przy jeździe „elektrycznej” silnik spalinowy jest wyłączany.

Wrażenia z jazdy
Największy wpływ na oszczędności
w zużyciu paliwa, układu hamulcowego
i ogólnie całego pojazdu ma kierowca.
Także w przypadku tego hybrydowego
pojazdu styl jazdy kierowcy istotnie
wpływa na ogólne wyniki eksploata-

łając jako prądnica, daje moc hamowania porównywalną z retarderem, którego w tym układzie napędowym dzięki
temu nie ma.
Kierowca może decydować o trybach
pracy układu napędowego pojazdu, naciskając klawisz na desce rozdzielczej.
Dostępne są trzy tryby pracy: jazda z napędem wyłącznie elektrycznym, automatyczny – o tym, kiedy i jak długo jazda
będzie się odbywać na konkretnym rodzaju napędu, decyduje automatyka oraz
tryb tylko spalinowy, umożliwiający najszybsze naładowanie akumulatorów.

Kabina typu G jest wyżej
zawieszona nad ramą niż
kabina P, która także jest
dostępna z hybrydowym
układem napędowym.
Do kabiny G prowadzą
trzy stopnie (jeden więcej niż do P), ale za to
jest więcej przestrzeni
wewnątrz i lepiej izoluje
ona od hałasu silnika

cyjne. Mając to na uwadze, Scania wprowadziła dedykowany do tego pojazdu
system wsparcia kierowcy Scania Driver
Support (SDS) widoczny na zestawie
wskaźników. Dodatkowe informacje
mogą w obrazowy sposób uświadomić
kierowcy to, czy hamowanie zostało
przeprowadzone w sposób umożliwiający
najefektywniejsze odzyskanie energii
w celu ładowania akumulatorów, które
jak wiemy stanowi aż 2/3 oszczędności
w zużyciu paliwa. Silnik spalinowy nawet jeśli pracuje, to podczas hamowania
silnikiem nie zużywa paliwa, a silnik
elektryczny w tym samym czasie, dzia-

Muszę przyznać, że samochodem hybrydowym tej wielkości i o tej masie jechałem pierwszy raz. Wrażenia, kiedy
Scania G320 rusza bezszelestnie spod
świateł, pokonując w zależności od stopnia naładowania akumulatorów od kilkuset metrów do kilku przecznic, są co
najmniej dziwne. Trzeba uważać na przechodniów i rowerzystów, którzy po prostu tego samochodu nie słyszą i dopóki
nie znajdzie się on w ich polu widzenia,
nie są świadomi jego obecności. Niemniej
przyspieszenie, zmiana biegów i ogólna
dynamika jazdy są w zupełności porównywalne z napędem spalinowym.
Silnik spalinowy uruchamia się bardzo szybko i dostosowuje swoje obroty
do tych wynikających z aktualnego przełożenia zautomatyzowanej skrzyni biegów i prędkości jazdy.
Po unieruchomieniu silnika spalinowego funkcję wytwarzania ciśnienia
w układzie wspomagania kierownicy
przejmuje elektryczna pompa, zasilana
z hybrydowego modułu mocy. Nie każde
hamowanie silnikiem może być skutecznie zużytkowane na doładowanie akumulatorów. Jak twierdzą specjaliści z firmy
Scania, dobra jazda polega na płynnej
zmianie prędkości z zaplanowanymi
wcześniej hamowaniami. Przewidywanie manewrów i wykorzystywanie siły
bezwładności pojazdu jest najefektywniejszą formą jazdy, a hybrydowa Scania
G 320 daje pod tym względem jeszcze
większe możliwości. W konwencjonalnym pojeździe kierowca powinien sku-

Moduł hybrydowy zawiera w sobie akumulatory wraz z układem ich chłodzenia,
konwerter napięcia i układ sterowania, mimo to nie zabiera dużo miejsca na ramie;
jest także doskonałym zabezpieczeniem przeciwwjazdowym
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Nowe rozwiązania
w uszczelkach Goetze
Federal-Mogul Motorparts wprowadził
nową technologię uszczelnień do produkcji uszczelek marki Goetze.
Uszczelka z technologią Coriusim dopasowuje
się do powierzchni głowicy cylindra i bloku silnika. Lepsze właściwości mikrouszczelniające pomagają ograniczyć zniekształcenia wokół otworów, zmniejszyć zużycie oleju silnikowego oraz
poprawić skuteczność pracy pierścieni tłokowych. Produkt jest wolny od rozpuszczalników
organicznych.

Fabryczna kamera cofania
może być włączona także podczas jazdy do przodu. Znakomicie ułatwia manewrowanie
i może być uzupełniona o dwie
dodatkowe kamery umieszczone np. z boku, co w pojeździe dystrybucyjnym może okazać się bardzo przydatne
Jedyne co odróżnia wnętrze standardowej wersji od hybrydowej
to dwa skrajne klawisze w prawej
sekcji deski rozdzielczej do wyboru
trybu pracy układu napędowego

tecznie wytracić prędkość we właściwym momencie, oszczędzając przy tym
główny układ hamulcowy, lub nabrać
jej, oszczędzając paliwo. W ciężarówce
hybrydowej należy nie tylko skutecznie
wytracać prędkość, ale i efektywnie ładować akumulatory, a przyspieszać tak,
by silnik spalinowy włączał się do napędu
pojazdu w najekonomiczniejszym dla
siebie zakresie obciążeń. Dlatego hybrydowa Scania daje większe możliwości
w zakresie ekonomicznej jazdy i jest jednocześnie niejako bardziej wymagająca
od samego kierowcy.

Podsumowanie
Jak powiedzieliśmy na wstępie, warunkiem zaistnienia ciężkich pojazdów
dystrybucyjnych z napędem „mieszanym” (hybrydowym) w miejskim ruchu
jest dodatni bilans ekonomiczny. Duża
żywotność baterii, przekraczająca 7 lat,
rozkłada ewentualny koszt ich wymiany

na dłuższy okres, a towarzyszące hybrydowemu napędowi oszczędności paliwa, sięgające nawet 18%, pozwalają
dość optymistycznie patrzeć na taki rodzaj środka transportu przedsiębiorcom,
którzy musieliby wydać nieco więcej pieniędzy na zakup takiego podwozia. Komplikacja konstrukcji przy stosunkowo
dużej bezawaryjności ciężarówek Scania
raczej nie powinna być czynnikiem odstraszającym potencjalnych nabywców,
tym bardziej że można się zabezpieczyć
kontraktem serwisowym. Możliwość
wjechania do strefy miasta niedostępnej
dla tradycyjnych ciężarówek, także w godzinach nocnych, oraz ewentualne ulgi
podatkowe obowiązujące w niektórych
krajach za stosowanie alternatywnych
paliw zamiast oleju napędowego (ON) są
trudne do jednoznacznej wyceny, ale
na pewno stanowią wartość dodaną tej
konstrukcji.

Zdjęcia: © A. Gawron

Nowością w ofercie Goetze jest również technologia Coriuseal. Wykorzystuje ona wysokiej
jakości tworzywo PTFE
(politetrafluoroetylen). To
rozwiązanie poprawia odporność materiału na ścieranie
oraz działanie wysokich temperatur.
Jest to szczególnie ważne w kontekście zwiększania odporności uszczelek podczas przepływu
ciepła pomiędzy głowicą cylindra a blokiem silnika
i wydłużenia okresu eksploatacji.

news

„Technologie Coriusim i Coriuseal to efekt bardzo poważnych inwestycji w badania i rozwój
produktów” – podkreśla Els Forceville z Federal-Mogul Motorparts. Firma stanowi część
światowego koncernu Federal-Mogul. Zajmuje
się sprzedażą i dystrybucją samochodowych
części zamiennych.
[KW]
Zdjęcie: © Federal-Mogul
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Warsztat w sieci
– Automechanika 2016
Katarzyna Biskupska
W dniach 13–17 września br. w centrum wystawienniczym we Frankfurcie nad
Menem odbyły się międzynarodowe targi techniki motoryzacyjnej Automechanika –
najważniejszej i największej imprezy branżowej tego typu, gromadzącej wystawców
związanych głównie z rynkiem części zamiennych i wyposażenia warsztatowego.

dbywające się w cyklu dwuletnim
targi zorganizowano już po raz 24.
Swoją ofertę zaprezentowała rekordowo duża liczba wystawców – 4820
z 76 krajów. Ofertę wystawienniczą podzielono na 6 głównych grup tematycznych: części zamienne i podzespoły (Parts
& Components), wyposażenie warsztatów samochodowych (Repair & Maintenance), akcesoria (Accessories & Customizing), myjnie (Car Wash, Care &
Reconditioning), elektroniczne części zamienne i systemy (Electronics & Systems) oraz zarządzanie i rozwiązania
cyfrowe (Management & Digital Solutions). Targi odwiedziło 136 tys. osób ze
170 krajów, z czego ok. 60% stanowili
goście z zagranicy.
Odwiedzający mogli zapoznać się
z nowościami branży warsztatowej, rozwiązaniami do pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym, technologiami
informacyjnymi stosowanymi w warsz-

Organizatorzy targów tradycyjnie już duży nacisk położyli
na zaprezentowanie wystawców oferujących produkty
przeznaczone do samochodów
ciężarowych i pojazdów użytkowych. Ponad 1000 stoisk
tych producentów oznaczonych zostało tablicami „Truck
Competence”, a dla zwiedzających przygotowano specjalny tematyczny katalog targowy. Stoiska te były tłumnie
odwiedzane przez właścicieli
i pracowników warsztatów,
hurtowników oraz menedżerów zarządzających flotami
i firmami transportowymi
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W myśl tegorocznego hasła „Discover more – odkryj więcej” Schaeffler
zaprezentował swoje marki Luk, INA, FAG oraz Ruville. Położono również
nacisk na promocję strony portalu warsztatowego REPXPERT. Jednym
z pokazów na żywo była prezentacja nowego, gotowego do montażu
zestawu naprawczego łożysk kół FAG SmartSET, który może być stosowany we wszystkich pojazdach ciężarowych, autobusach i ciągnikach
o osiach wyposażonych w standardowe łożyska stożkowe.
Fabryczne wypełnienie smarem oraz wstępnie zmontowany,
zdefiniowany i ustalony luz łożyska pozwalają znacznie zredukować
koszty eksploatacji oraz zapewnić szybki i prosty montaż

Przygotowane z rozmachem stoiska to już nie tylko
statyczne prezentacje produktów, ale w większości
ciekawie przygotowane, interaktywne stanowiska
doświadczalne, na których zwiedzający przenoszą
się w wirtualną rzeczywistość produktów i usług
i tak jak w przypadku 3D VR czy kina 7D mogą
odbierać je wszystkimi zmysłami

Federal Mogul i części
do układów hamulcowych
dla sektora ciężarowego
Po raz pierwszy
na Automechanice firmy
ZF i TRW wystąpiły wspólnie. TRW zaprezentował
m.in. system Corner Module
– układ hamulcowy,
układ kierowniczy
i zawieszenia
Na stoisku ZF Aftermarket, oprócz prezentacji portfolio części
układów napędowych, zawieszenia, układów bezpieczeństwa
i technologii układu kierowniczego marek: Sachs, Lemförder,
TRW i Boge, przedstawiono m.in. platformę telematyczną
Openmatics, skierowaną do firm zarządzających flotami autobusów i pojazdów użytkowych. Innowacją wprowadzoną na tej
platformie jest technologia deTAGtive – ułatwiająca (za pomocą znaczników) osobom zarządzającym flotą zdalne monitorowanie istotnych parametrów przewożonego ładunku, jak np.
temperatura i ruch, co w łańcuchu dostaw pozwala
zoptymalizować czas dostawy i koszty paliwa
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Sprawa polska
Z Polski przyjechało 166 wystawców –
o 20 firm więcej niż w edycji z 2014 r.
Specjalnie dla nich zorganizowano podczas targów spotkanie, na którym przedstawiono program wsparcia dla przedsiębiorców, przygotowany przez polskie
Ministerstwo Rozwoju, a współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt
obejmuje m.in. promocję firm na targach
zagranicznych w latach 2017–2019 i jest
skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. W spotkaniu udział wzięła ponad połowa ze 166 polskich wystawców.
Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele
Departamentu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa
Rozwoju RP, Departamentu Wsparcia
e-Gospodarki PARP oraz Polskiej Izby
Motoryzacji (PIM)

tatach motoryzacyjnych oraz internetowymi usługami sprzedażowymi. Brali
udział w licznych wydarzeniach towarzyszących, konferencjach i seminariach
dotyczących aktualnych problemów motoryzacyjnych. Wydarzeniem specjalnym
była zorganizowana w jednej z hal wystawa „Tomorrow’s service & mobility”
dotycząca rozwiązań do pojazdów z napędem alternatywnym oraz innowacji
w zakresie serwisowania i wyposażenia
warsztatu. Odwiedzający targi mogli też
wziąć udział w „Olimpiadzie mechaników” zorganizowanej przez organizatora targów Messe Frankfurt i niemieckie Stowarzyszenie Producentów Części
Rynku Wtórnego (Verein Freier Ersatzteilemarkt eV – VREI), do którego należy 72 znanych producentów, m.in.
Bosch, Eberspächer, Hengst, Schaeffler,
TRW i ZF.
Tradycyjnie już podczas targów przyznano nagrodę Automechnika Innovation Award za najbardziej innowacyjne
technologicznie produkty i rozwiązania.
Spośród 130 zgłoszonych nominacji (58
z nich stanowiły produkty niemieckie)
jury złożone z 9 ekspertów branży motoryzacyjnej wyłoniło 8 zwycięzców.
Spośród nagrodzonych rozwiązań, ze
względu na powiązania z branżą pojazdów użytkowych, warto wymienić WinterContact TS 850 P Taraxagum – oponę
z kauczuku z mniszka lekarskiego firmy

Bosch Automotive Aftermarket zaprezentował
pełną ofertę wszystkich swoich produktów
przeznaczonych dla różnych dziedzin techniki
motoryzacyjnej – od diagnostyki, konserwacji
i napraw serwisowych po oprogramowanie
warsztatowe i części zamienne. Jednym z prezentowanych produktów do pojazdów użytkowych były tarcze hamulcowe ze skutecznością
hamowania ze 100 km/h do 0 km/h w ok. 2,5 s
oraz nowa zintegrowana linia przekładni
kierowniczych Lenksysteme

Meritor wyposaża pojazdy wyczynowe m.in. w tarcze i zaciski
hamulcowe i tym samym ma
swój wkład w ich rozwój i sukcesy sportowe. Podkreśla tym
samym wytrzymałość swoich
komponentów w myśl zasady
„Produkty, które sprawdzają się
w ekstremalnych warunkach
eksploatacji, są też doskonałe
na drodze”. Na targach można
było zobaczyć wiele ciężarówek
wyścigowych wyposażonych
w części Meritor
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Spółka BPW Bergische Achsen po przejęciu firmy PE Automotive wyraźnie zadbała
o znaczne powiększenie tegorocznej powierzchni wystawowej. Prezentowała
m.in. osie BPW ECO Plus

ProVia – nowa marka Wabco, to odpowiedź
na potrzeby klientów, którzy chcą otrzymać
niezawodny produkt dobrej jakości w średniej cenie. Produkty te wypełniają lukę między najtańszymi częściami do samochodów
ciężarowych, autobusów i przyczep a produktami z segmentu premium. Oferta marki
ProVia to 40 produktów, m.in. klocki hamulcowe, głowice zaczepowe, zawory przekaźnikowe, rury w zwojach i proste

Przyrząd do łatwego i szybkiego mierzenia zużycia
klocków hamulcowych bez konieczności demontażu
koła – nowość od Knorr Bremse

Continental Reifen Deutschland, będącą
ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem, które pozwoli zaspokoić rosnący
popyt na kauczuk naturalny (nagroda
w kategorii Accessories & Customizing
– akcesoria). Produkt ten otrzymał również nagrodę w konkursie Green Award
– jako najbardziej innowacyjny wśród 8
nagrodzonych.

Praca w warsztacie przyszłości
Rynek części zamiennych oraz warsztaty samochodowe aktualnie stoją przed
nowym wyzwaniem, jakim jest cyfryzacja i inteligentne połączenia urządzeń
w sieć. Producenci opracowują sposoby,
dzięki którym uda się inteligentnie połączyć w sieć systemy diagnostyczne, podzespoły i narzędzia, gdyż te wymagać
będą w przyszłości zupełnie nowych procedur wykonywania czynności obsługowych i naprawczych.
Wystawcy prezentowali rozwiązania
przyszłości, które sprawią, że działanie
warsztatów będzie jeszcze bardziej wydajne oraz usługi dla warsztatów i partnerów biznesowych, np. dotyczące rege-

neracji komponentów, szkoleń i koncepcji
warsztatów. Nie zaskakiwały informacje
o wdrażanych strategiach cyfrowych –
m.in. nowych funkcjonalnych portalach
i interaktywnych stronach internetowych firm, umożliwiających e-katalogowanie produktów oraz pomagających
w wyszukiwaniu części (dopasowanie
części według numeru VIN lub numeru
rejestracyjnego pojazdu).
Klienci mogli też zapoznać się z usługami telematycznymi do zarządzania
flotami pojazdów użytkowych, dzięki którym możliwa jest zdalna diagnostyka
i monitorowanie technicznych parametrów pojazdów i ładunków. Prezentowane były systemy pozwalające operatorom floty na wczesne wykrycie usterek
systemu pokładowego oraz optymalizację harmonogramów obsług samochodu,
a także technologie poprawiające bezpieczeństwo, efektywność i łączność pojazdów użytkowych.
Automechanika stała się platformą do
prezentacji ważnych, przyszłościowych
trendów i technologii, a także nawiązywania kontaktów branżowych z zagranicznymi przedsiębiorcami. Oprócz tego

uczelnie techniczne prezentowały pionierskie projekty badawcze związane głównie z e-mobilnością, nad którymi pracują.

Zmiany na lepsze
Ważną decyzją, o której głośno się
mówiło podczas targów, była współpraca,
jaką organizatorzy Automechaniki nawiązali z Messe Essen, administratorem targów oponiarskich Reifen w Essen. Na jej
mocy od kolejnej edycji, która odbędzie
się w dniach 11–18 września 2018 r.,
targi oponiarskie z Essen zostaną włączone do wystawy Automechanika. Wystawcy z branży oponiarskiej zaprezentują się w nowo wybudowanej hali nr 12.
W ten sposób przyszłe wydarzenia pod
marką Automechaniki, odbywające się
od Birmingham po Shanghai, będą wzbogacone o nową sekcję produktową –
opony. Firmy z branży oponiarskiej stanowią sporą grupę wystawców na Automechanice – ich asortyment doskonale
współgra z akcesoriami wyposażenia
warsztatów.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Nowy Crafter
– odsłona praktyczna

Dariusz Piernikarski

Premiera prasowa nowego Craftera odbyła się 8 września 2016 r. Na targach IAA
w Hanowerze Volkswagen Samochody Użytkowe zaprezentował szerokiej publiczności
swój nowy pojazd dostawczy. 23 października polecieliśmy do Almerii, aby wśród
malowniczych krajobrazów Andaluzji sprawdzić w praktyce nowe wcielenie Craftera.

azdom po hiszpańskich drogach
towarzyszyły rozmowy z ekspertami, pojawiła się również
możliwość bezpośredniego porównania samochodu nowej i starej generacji.
Organizatorzy wiele uwagi poświęcili
prezentacji zaawansowanych systemów
wspomagających bezpieczeństwo czynne
i poprawiających wygodę codziennej
eksploatacji, np. podczas parkowania czy
holowania przyczepy.
Volkswagen Crafter w najnowszym
wcieleniu to całkowicie nowa konstrukcja. Po zakończeniu wspólnej produkcji
modeli VW Crafter i Mercedes-Benz
Sprinter w fabryce w Düsseldorfie Volkswagen zdecydował się na odważny krok:
od podstaw zbudowano gigantyczną fab-

rykę w Białężycach koło Wrześni. Oficjalnie produkcję nowego Craftera zainaugurowano tam 24 października. Ponieważ
o nowym Crafterze pisaliśmy już obszernie przy okazji jego wrześniowej premiery („Samochody Specjalne” nr 9/2016),
charakterystyka techniczna pojazdu zostanie przedstawiona w bardzo syntetyczny sposób.

Poprzeczka w górę
Niezaprzeczalnym atutem nowego
Craftera w porównaniu z poprzednikiem
– i to niezależnie od wariantu rozstawu
osi, długości nadwozia czy wysokości dachu – jest zwiększona ładowność i większy przedział towarowy. Istotną cechą
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udoskonalonej – a w zasadzie całkowicie
nowej – bryły nadwozia i zmienionych wymiarów jest też to, że udało się osiągnąć
poprawę własności aerodynamicznych.
Nowy Crafter został starannie dopracowany pod względem technicznym
– zastosowane rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że samochód prowadzi
się bardzo łatwo i pewnie nie tylko na
autostradzie, ale także w warunkach
zatłoczonego ruchu miejskiego. Te jakże
korzystne cechy całkowicie potwierdziły
się podczas naszych zapoznawczych jazd
w Hiszpanii. Przygotowane przez organizatorów trasy testowe obejmowały zarówno szybkie odcinki autostradowe,
jak i wąskie, bardzo kręte drogi w mocno
pofałdowanym terenie. Nie zabrakło rów-
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nież przejazdów przez zatłoczone ulice
andaluzyjskich miast i miasteczek. Stworzono też okazje, aby zjechać z asfaltu
i ocenić, jak nowy Crafter da sobie radę
na drogach polnych – dodajmy, że wszystkie udostępnione do testów samochody
miały wyłącznie napęd na przednie koła.
Wersje tylnonapędowe i 4×4 mają wejść
do produkcji w późniejszym okresie.

Transport na co dzień
Maksymalna pojemność przedziału
ładunkowego w Crafterze w wersji z napędem na przednie koła (dmc. od 3 do
4 t) to aż 18,4 m3, maksymalna wysokość we wnętrzu ładowni wynosi przy

© Volkswagen

Nowy Crafter wygląda nowocześnie. Przód
nadwozia w bardzo wyraźny sposób nawiązuje
do Transportera szóstej generacji. Projektanci
VW, podążając za współczesnymi trendami,
w stylistyce auta wykorzystali wiele linii poziomych, które nadały sylwetce Craftera bardzo
dynamiczny wyraz, z kolei elegancję modelu
mogą podkreślać opcjonalne reflektory LED
oraz chromowane listwy osłony chłodnicy

Crafter z silnikiem o mocy 75 kW (102 KM)
to propozycja skierowana zdecydowanie do tych
użytkowników, którzy większość czasu spędzają
w jeździe miejskiej – poza miastem, na bardziej
pofałdowanych drogach ze stromymi wzniesieniami
brak mocy (zwłaszcza gdy samochód jest załadowany) jest wyraźnie odczuwalny, zdecydowanie
częściej trzeba redukować biegi, aby utrzymać dynamikę jazdy na w miarę zadowalającym poziomie

Silnik 2.0 TDI EA 288 Nutz Euro 6 zmodyfikowany na potrzeby nowego modelu
jest oferowany w trzech wariantach mocy: 75 kW (102 KM), 103 kW (140 KM),
130 kW (177 KM) – jest to wersja BiTurbo; silnik o pojemności 1968 cm3 jest
zamontowany poprzecznie do osi pojazdu i przechylony o 8° do przodu, przez co
zajmuje mniej miejsca; silniki zostały dostosowane na potrzeby segmentu dostawczego, np. zamontowano mocniejszy alternator, akumulatory mają większą
pojemność; wszystkie spełniają normę emisji spalin Euro 6 i są seryjnie wyposażone w system start-stop

tym 2196 mm, a długość – 4855 mm. Są
to obecnie najlepsze parametry w samochodach tej klasy. Załadunek towarów
na paletach nie powinien stanowić problemu: między tylnymi nadkolami jest
bowiem 1380 mm. W swej najmniejszej
wersji Crafter ma ładownię o pojemności 9,9 m3.
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Miejsce pracy kierowcy zyskało nowy
wymiar: ogólny komfort, ergonomia rozmieszczenia przełączników, różnorodność, wielkość i trafność rozmieszczenia
schowków i półek, jakość zastosowanych materiałów i bogactwo wyposażenia dodatkowego – to sprawia, że kabina
nowego Craftera może obecnie stać się
punktem odniesienia dla innych producentów z tego segmentu. Z wielkim zainteresowaniem wypada czekać na odpowiedź największych konkurentów…

Niezależnie od rodzaju nadwozia
spośród wszystkich aut tej klasy do nowego Craftera można zmieścić najwięcej europalet i kontenerów rolkowych.
W najdłuższej wersji we wnętrzu zmieści się np. 9 kontenerów rolkowych.
Do wersji z nadwoziem średniej długości z pojedynczymi kołami z tyłu załadujemy 6 europalet (1200×800 mm) albo
4 palety o wymiarach 1200×1000 mm.
Ze względu na liczbę dostępnych rozstawów osi, wysokości, długości zwisów
tylnych czy wariantów masowych i napędowych – w sumie jest to 69 możliwych kombinacji – należałoby mówić
nie o jednym modelu, ale o całej rodzinie nowego Craftera.

Załadunek towaru w nowym Crafterze jest łatwiejszy: otwór powstający po przesunięciu drzwi ma szerokość 1311 mm, krawędź przedziału
ładunkowego znajduje się na wysokości 570 mm (w aucie z przednim
napędem), tylne drzwi odchylają się
natomiast o 270° (opcja); do zabezpieczania ładunku służą pierścienie
mocujące oraz szyny w postaci
profili umieszczonych w ściankach
bocznych, w przegrodzie oraz
w dachu i podłodze

Poprawę zdolności manewrowych
samochód zawdzięcza również bardzo
przydatnym i dobrze zestrojonym systemom asystującym, takim jak np. system czujników chroniących nadwozie
przed uszkodzeniem w sytuacjach niedostatecznej widoczności, system wspomagający parkowanie, system Rear Traffic Alert ułatwiający wyjazd z miejsca
parkingowego czy wreszcie Trailer Assist wspomagający manewrowanie autem z przyczepą.
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Komfort: wzorowo
Od miejsca pracy kierowcy w samochodzie dostawczym, ze względu na intensywność eksploatacji, oczekujemy,
iż będzie ono odporne na zużycie, ergonomiczne i łatwe w utrzymaniu czystości. W nowym Crafterze wszystkie te
wymagania zostały spełnione. Deska rozdzielcza jest nie tylko estetyczna i przyjemna w dotyku (doskonale spasowane
plastiki dobrej jakości), ale przewidziano

.eu
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Na drzwiach przewidziano bardzo poręczne
półki, środkowe oparcie
po złożeniu tworzy wygodny
stolik, opcjonalnie można podnieść siedzisko pasażera do
góry – pod nim jest sporych
rozmiarów schowek

w niej również specjalne miejsca na telefon komórkowy czy różne akcesoria, jak
np. skaner kodów kreskowych, laptop czy
tablet. Są też miejsca na butelki, kubki
(kierowcy i pasażera). W obszernych zamykanych schowkach zmieści się wiele
innych przedmiotów, nawet o sporych
rozmiarach. Tak dobra organizacja miejsc
do przechowywania pozwala łatwiej
utrzymać porządek.
Oczywiście komfort w kabinie to wygodny fotel kierowcy (w sumie 7 różnych
wariantów) o szerokim zakresie regulacji ustawień oraz wielu elementach wyposażenia dodatkowego (w zależności
od wersji). W połączeniu z szerokim zakresem regulacji położenia koła kierownicy praktycznie każdy kierowca
znajdzie optymalną dla siebie pozycję
za kierownicą. Również pasażer podróżuje na wygodnym fotelu, choć nie
ma on tak dużych możliwości w zakresie regulacji.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Carlos Ghosn

Tomasz Gryniewicz

Od 14 grudnia pełni obowiązki prezesa zarządu Mitsubishi Motors
Corporation. Wychował się w Bejrucie, studiował w paryskiej École
Polytechnique. Przez 18 lat pracował w firmie Michelin, dochodząc
do stanowiska CEO na Amerykę Północną. W roku 1996 został członkiem zarządu koncernu Renault. Po przejęciu Nissana przez Renault
doprowadził do współpracy i sukcesu finansowego obu firm. Od roku
2008 jest prezesem zarządu Nissan Motor Co. i równocześnie od 2009
prezesem Renault. Jego nominacja na prezesa Mitsubishi była oczekiwana od czasu, gdy wiosną tego roku sprzymierzone ze sobą Renault
i Nissan ogłosiły, że kupią 34% akcji Mitsubishi Motors, zostając
w ten sposób największym akcjonariuszem konkurencyjnego koncernu.
Przejęcie, podpisane 20 października, włączyło Mitsubishi do tzw.
aliansu Renault−Nissan. Dzięki fuzji będzie stał na czele jednej z trzech
największych na świecie grup motoryzacyjnych z roczną sprzedażą na
poziomie 10 mln pojazdów.

Od 1 maja br. obejmuje stanowisko koordynatora krajowego ds. Top
Truck w Groupauto Polska. Odpowiada za budowę sieci niezależnych
warsztatów pojazdów ciężarowych oraz opracowanie strategii sieci
w segmentach: rozwiązania informatyczne, wyposażenie warsztatu,
reklama, szkolenia techniczne. Z branżą motoryzacyjną i logistyczną
związany jest od 1999 r. Od 2006 r. pracował w autoryzowanych
serwisach pojazdów ciężarowych MAN, Renault Trucks jako specjalista
serwisowy, w Iveco jako manager serwisu oraz w Volkswagen jako
kierownik serwisu pojazdów osobowych.
Groupauto Polska zrzesza niezależnych dystrybutorów części samochodowych zorientowanych na obsługiwanie rynków lokalnych (w Polsce
należy do niej ponad 5000 warsztatów osobowych oraz 800 serwisów
ciężarowych). Obecnie rozwija sieć warsztatową Top Truck.

Martin Zeilinger

Dieter Zetsche

Jest dyrektorem ds. zaawansowanej inżynierii w zakładach Daimler
Trucks w Stuttgarcie. Studiował technologie lotnicze i kosmiczne na
uniwersytecie w Stuttgarcie. W wieku 27 lat zaczął pracę dla koncernu
Merecedes-Benz AG – zajmował się testami samochodów ciężarowych
w stuttgarckiej fabryce. W kolejnych latach awansował na stanowisko
starszego menedżera, zajmując się różnymi sprawami technicznymi.
W roku 2004 przeniósł się do EvoBus, by zostać szefem działu testów
i technologii napędowych. Do Daimlera wrócił w roku 2014.

Drugi rok z rzędu będzie przewodniczył Europejskiemu Stowarzyszeniu
Producentów Pojazdów (European Automobile Manufacturers' Association), które reprezentuje 13 czołowych europejskich producentów
samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów.
Urodził się w Istambule. W 1976 r. ukończył inżynierię elektryczną
na uniwersytecie w Karlsruhe i zaraz potem został pracownikiem
działu badawczego Daimler-Benz. W 1982 r. uzyskał stopień doktora
na Uniwersytecie Paderborn. Od 1998 r. jest członkiem zarządu
Daimler AG, a od 2006 r. jego prezesem. Jest także szefem
Mercedes-Benz Cars Division.
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zaprosili nas
Continental Opony Polska na jubileusz 20-lecia.
Solaris i Stadler na konferencję prasową poświęconą powstaniu ich nowej spółki joint venture Solaris Tram.
Pronar na otwarcie nowo wybudowanej hali
produkcyjnej w Siemiatyczach.

Organizatorzy Fleet Market i TransPoland na
swoje wydarzenia targowe.
Przedstawicielstwo targów we Frankfurcie
na spotkanie z dyrektorem targów Automechanika Dubai i Automechanika Jeddah.

W GRUDNIU NA ANTENACH

ORAZ

Grudniowe wydania „Na osi” zawierać będą relacje z krajowych i zagranicznych wystaw i targów.
Znajdzie się w nich też szczypta sportu, kilka ciekawych pojazdów, łyk historii oraz zmagania
z ponadgabarytem i ADR-ami.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+
oraz w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5.

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

sponsor
programu

1. odcinek grudniowy
Ciągniki Volvo na wystawie IAA
w Hanowerze; relacja z targów Hol Expo;
drifting pod skrzydłami Qualitium Motor
Oil; spotkanie z Polską Unią Transportu
w Katowicach; leciwa Scania i jej
troskliwy kierowca.

2. odcinek grudniowy
Scania z tytułem „Ciężarówka Roku”;
najciekawsze autobusy na Transexpo;
co warto umieć, jeżdżąc z ADR-ami;
zlot aut z czasów PRL.

3. odcinek grudniowy
Co na IAA w Hanowerze pokazało
Renault; relacja z targów TransPoland;
felieton o wrocławskich targach branży
paliwowej; Kamil i jego Volvo FH.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można między innymi:
4. odcinek grudniowy
Wielkie stanowisko Mercedesa
na wystawie IAA w Hanowerze; kampery
na targach w Warszawie; relacja ze zlotu
miłośników aut amerykańskich; zmagania
z przekraczającym 9 metrów szerokości
ponadgabarytem

5. odcinek grudniowy
Kilka ciekawostek z wystawy IAA
w Hanowerze; relacja z targów Warsaw
Motoshow; piękna Scania „Hot Rod”
z firmy Repiński; najnowsze propozycje
Continentala dla ciężarówek; DAF
ozdobiony motywami z torów Formuły 1.

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

Zapraszamy do oglądania!

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