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Osuszanie powietrza w pojeździe
Zintegrowana moc Grupy Wielton
Fabryka Mercedes-Benz Türk
www.samochody-specjalne.pl
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Osuszanie powietrza
w układzie pneumatycznym

Samochody
Specjalne

W pojazdach użytkowych do działania wielu
komponentów wykorzystuje się sprężone powietrze wytworzone przez układ pneumatyczny. Aby ten działał w sposób niezawodny
i trwały, powietrze musi zostać odfiltrowane,
odolejone i osuszone.
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Najważniejszy jest
rentowny rozwój

Jakie są bieżąca sytuacja na polskim rynku
transportowym oraz plany rozwoju marki MAN?
O odpowiedź poprosiliśmy Marca Martineza,
który od lipca br. jest prezesem zarządu MAN
Truck & Bus Polska.
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Mercedes-Benz
Türk w Aksaray

Zaproszeni przez Mercedes-Benz Polska, złożyliśmy wizytę w fabryce Mercedes-Benz Türk
w Aksaray. Tam, wspaniale goszczeni przez tureckich gospodarzy, mogliśmy zapoznać się
z historią i dniem dzisiejszym tego bardzo
ważnego w strukturach Mercedes-Benz Trucks
zakładu produkcyjnego.
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Zintegrowana moc
Grupy Wielton

Grupa Wielton na targach IAA 2018 w Hanowerze przedstawiła bogate portfolio marek
Wielton i Langendorf na jednym stoisku. Targi
były również okazją do ogłoszenia przejęcia
kolejnego producenta, do Grupy bowiem dołączyła brytyjska spółka Lawrence Dawid.
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Tegoroczni zwycięzcy
nagrodzeni

Jak co roku międzynarodowe jury wybrało pojazdy w ramach konkursu International Truck
of the Year, International Van of the Year i International Bus of the Year. Kto wygrał w zmaganiach w tym roku? Zobaczmy.

Droga do zera
Badania prowadzone na rynku europejskim wskazują,
że większość dużych flot zamierza wykorzystywać
w swoim taborze samochody ciężarowe z napędem
elektrycznym i w perspektywie 10-letniej ten rodzaj
pojazdów ma stać się dominujący.

G

łównym czynnikiem sprzyjającym nie są – jak
się okazuje – rosnące ceny paliw, ale presja ze
strony poszczególnych rządów i opinii społecznej oraz – co zupełnie nie dziwi – szybki rozwój
alternatywnych technologii napędowych,
a zwłaszcza postępy w możliwościach magazynowania energii elektrycznej.
Myślę, że branża pojazdów użytkowych –
zarówno producenci, jak i użytkownicy – już
zupełnie oswoiła się z perspektywą tego, że to
właśnie napęd elektryczny będzie odgrywać
kluczową rolę w całkiem już bliskiej przyszłości. Badania firmy telematycznej Geotab
przeprowadzone wśród 250 menedżerów flot
działających na rynku brytyjskim wskazują, że
niemal 90% z nich oczekuje, że elektryczne
ciężarówki zdominują ich floty do 2028 r.
Co ciekawe, „elektryczne wizje” menedżerów flot są najczęściej w dużej zbieżności
z planami Komisji Europejskiej i poszczególnych rządów, jako że założeniem jest sprzedaż
od 40 do 70% nowych samochodów osobowych i do 40% samochodów dostawczych
w wersjach o ultraniskiej emisyjności, a taką
zapewnia właśnie napęd elektryczny. W wersji
brytyjskiej strategia ta to droga do zera (Road
to Zero). W niektórych kręgach decydenckich
powstają nawet plany, aby po roku 2040 zabronić produkcji nowych samochodów osobowych z konwencjonalnymi silnikami spalającymi benzynę (!) lub olej napędowy.
Oczywiście przejście na samochody elektryczne nie nastąpi cudownie i w okamgnieniu
niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Oprócz presji politycznej potrzebne są zdrowe

mechanizmy rynkowe, które w sensowny sposób promowałyby alternatywne źródła napędu
w postaci np. specjalnych ulg podatkowych czy
programów dopłat. Od strony technologicznej
– mając na uwadze branżę ciężarową – najistotniejsze wydają się dwie kwestie: utrzymanie
jak największej ładowności (a więc jak najniższej masy własnej pojazdu) oraz zasięg pozwalający na realizację dotychczasowych zadań
transportowych bez ograniczeń. Oczywiście
przydałaby się też ogólnodostępna infrastruktura ładowania.
Osobiście nie mam najmniejszych obaw,
że producenci pojazdów staną na wysokości
zadania i już wkrótce pojawiać się będą coraz
liczniej seryjnie produkowane modele samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym.
Na razie większość prezentowanych pojazdów
– chociażby te, które można było w olbrzymiej
liczbie zobaczyć na targach IAA 2018 w Hanowerze – to wersje albo prototypowe, albo
przedprodukcyjne, przechodzące testy w warunkach rzeczywistej eksploatacji u klientów.
Właściciele flot również wierzą w opłacalność przemiany – główną korzyścią ma być
mniejszy negatywny wpływ na środowisko,
możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych
związanych z paliwem oraz pozostałych kosztów, jak np. obsługi serwisowej.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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ELEKTRYCZNY
ACTROS JUŻ
W TESTACH
iemiecka firma Meyer-Logistik testuje
25-tonowego eActrosa, czyli pierwszy
całkowicie elektryczny samochód ciężarowy o tak dużej masie całkowitej. Pojazd został
zabudowany chłodnią, będzie służył do transportu
żywności z hurtowni do sklepów. Jego ładowność
wynosi 10 t. Będzie pokonywał trasę ok. 100 km
dziennie, a jego maksymalny zasięg to 200 km.
To początek testowania eActrosa. Meyer Logistik
jest jedną z 20 firm z różnych sektorów gospodarki,
które do końca tego roku włączą ten model do swojej floty i będą przez dwa lata wykorzystywać tak
samo, jak pozostałe pojazdy z silnikami spalinowymi.

wariantu pojazdu i zapytania o infrastrukturę” –
mówi Oliver Kraft, szef działu obsługi kluczowych
klientów z Mercedes-Benz Trucks Niemcy.
Układ napędowy eActrosa składa się z dwóch
silników elektrycznych umiejscowionych w pobliżu
piast kół osi tylnej. Moc każdego z nich wynosi
126 kW przy maksymalnym momencie obrotowym

485 Nm. Wypadkowy moment obrotowy na kołach
wynosi ok. 11 000 Nm każdy, co daje osiągi porównywalne z osiągami ciężarówki z silnikiem
wysokoprężnym. Nośność elektrycznej osi napędowej to 11,5 t. Energia pochodzi z akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 240 kWh,
ich czas ładowania wynosi od 2 do 11 godzin
(przy 150 i 20 kW).
(KW)

© Ford

„Ich opinie stanowią bardzo ważną część procesu
wdrażania pojazdu do produkcji. Ważne są dla nas
indywidualne oczekiwania, wybór właściwego

© Daimler

N

DHL PRODUKUJE POJAZDY DOSTAWCZE WSPÓLNIE Z FORDEM
2014 r. DHL kupił niewielką spółkę StreetScooter, budującą
około 200 pojazdów elektrycznych rocznie, z zamiarem eksperymentalnej produkcji na potrzeby własnej floty. W ciągu kilku
zaledwie lat pomysł rozwinął się tak bardzo, że obecnie DHL nawiązał
współpracę z Fordem i zamierza zostać liczącym się, niezależnym producentem
elektrycznych pojazdów dostawczych.

W

Już w 2016 r. firma ogłosiła, że zamierza produkować ok. 10 tys. pojazdów
w skali roku. Na targach IAA w tym samym roku zaprezentowała prototyp
nowego StreetScootera – wersję L o ładowności zwiększonej w stosunku
do wyjściowego modelu i rozpoczęła budowę drugiej fabryki, obecnie już
uruchomionej.

W ramach partnerstwa z Fordem przyszła kolej na przedstawienie światu
StreetScootera WORK XL. Platforma pojazdu została zbudowana w taki
sposób, aby pasowała do modułowego systemu akumulatorów i można ją
było łączyć z modułami akumulatorowymi o pojemności od 30 do 90 kWh,
co daje zasięg od 80 do 200 km. Baterie zasilane są ładowarką pokładową
o mocy 22 kW. StreetScooter WORK XL ma pojemność ładunkową 20 m3,
co oznacza, że mieści 200 typowych paczek ważących w sumie do 1350 kg.
W październiku tego roku DHL i Ford ogłosili rozpoczęcie produkcji w fabryce w Kolonii-Niehl. Może ona wypuścić na rynek do 3500 pojazdów rocznie. Zamówienie na 200 egzemplarzy złożyła już brytyjska firma mleczarska
Milk and More.
(KW)
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VOLVO TRUCKS
SPEŁNIA MARZENIA
CHORYCH DZIECI

W sesji udział wzięły też gwiazdy, m.in. sportsmenki Joanna Jóźwik i Joanna Jędrzejczyk oraz
aktorzy Małgorzata Kożuchowska, Iza Kuna,
Anna Dereszowska, Michał Żebrowski, Wojciech Mecwaldowski i Piotr Stramowski.

olvo Trucks Poland zostało głównym
partnerem akcji społecznej #ProjektPomagam. W tym roku zbierane są
pieniądze na Fundację Mam Marzenie.

Kampanię można wspomóc, kupując elegancki
planer biznesowy na rok 2019, w którym zamieszczono zdjęcia z sesji, oraz dokonując indywidualnych wpłat – wszystko na portalu
PolakPotrafi.pl.

V
© J. Szymczuk, KPRP

„Biznes ma swoje obowiązki i jednym z nich jest
dzielenie się i wspieranie osób potrzebujących”
– mówiła podczas uroczystej gali #ProjektPomagam Małgorzata Kulis, dyrektor generalna
Volvo Group Trucks Poland.

MB PNEUMATYKA
LAUREATEM
NAGRODY
GOSPODARCZEJ
PREZYDENTA RP
B Pneumatyka – polska firma, produkująca złącza do pneumatycznych
układów hamulcowych w pojazdach
użytkowych, otrzymała w listopadzie Nagrodę
Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii firma rodzinna. Nagrody przyznawane są od 16 lat tym
przedsiębiorstwom, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie
międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych
firm. Kategoria firma rodzinna jest skierowana do
spółek rodzinnych z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających w Polsce co najmniej 15 lat.

Małgorzata Kulis wzięła udział w spocie reklamowym i sesji zdjęciowej, które posłużyły do
promowania działań Fundacji Mam Marzenie.

Została też zorganizowana aukcja charytatywna,
podczas której został wylicytowany voucher
„Poczuj Moc z Volvo Trucks”. Zwycięzca aukcji
będzie miał możliwość sprawdzenia się za kierownicą samochodu ciężarowego Volvo FH pod
okiem instruktora i spróbowania profesjonalnego
driftingu na zamkniętym i specjalnie do tego przygotowanym torze.
(KW)

Przekazanie jubileuszowej śmieciarki JOAB
Twin. Po lewej Rainer
Rohler, prezes Zoeller
Tech, obok przedstawiciele firmy NordRen
– Roy A° sheim i Glenn
Svensson

Statuetkę z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrała
Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka MB Pneumatyki. Firmę założył w 1984 r. jej ojciec, a ona
zarządza nią od 2002 r.
„Znaleźć się w gronie nominowanych to zaszczyt.
Móc brać udział w debacie na temat działań B+R
to ogromna przyjemność. Być zaproszonym na
obiad z prezydentem to uwieńczenie wieloletniej
ciężkiej pracy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. A wieczorem pojawić się na gali rozdania nagród, to powiedzieć dziękuję za to, że jestem w tym gronie” – skomentowała Małgorzata
Bieniaszewska i dodała: „Nagrodę tę dedykuję
mamie w podziękowaniu za to, co dla mnie robiła
i robi. Rodzina to wartość nadrzędna. Bez was, waszej cierpliwości do mnie i moich poczynań, jak
również wyrozumiałości, dziś nie stałabym ze statuetką w ręku”.
(KW)

© Zoeller Tech

M

JUBILEUSZOWY
POJAZD Z REKOWA
GÓRNEGO
listopadzie br. fabryka Zoeller Tech
z Rekowa Górnego wyprodukowała swoją dziesięciotysięczną
śmieciarkę i przekazała ją odbiorcy – norweskiej
firmie NordRen.

W

Jubileuszowa śmieciarka to dwukomorowy pojazd z zabudową typu JOAB Twin z tylnym
załadunkiem, przeznaczony do zbierania dwóch
różnych frakcji odpadów podczas jednej trasy.
Skrzynia podzielona jest pionowo w stosunku
65/35. Dzięki dwóm oddzielnym komorom, w których pracują dwie niezależne prasy zagęszczające, nie dochodzi do mieszania frakcji, co ma
ogromne znaczenie zwłaszcza przy opróżnianiu.
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Norweski odbiorca od początku zaopatruje się
u polskiego kontrahenta. Kupił już 200 śmieciarek
JOAB, eksploatowanych na co dzień.
Początki grupy Zoeller Tech sięgają roku 1947.
W Polsce w latach 1993–2013 r. firma działała
pod nazwą SKK. We wrześniu 2014 r. otworzyła nowy zakład w Rekowie Górnym. Jest to
jedna z największych fabryk w Europie, produkująca 1000 pojazdów rocznie.
„Śmieciarki z Rekowa Górnego są powszechnie doceniane, eksploatowane i rozpoznawalne
na rynku polskim, europejskim, a nawet na
świecie. Dziesięciotysięczna śmieciarka wyprodukowana w polskiej fabryce jest kolejnym
dowodem wszechstronnego doświadczenia
polskiego zespołu i potwierdzeniem atrakcyjności
projektowanych przez Zoeller Tech pojazdów komunalnych” – powiedział prezes zarządu firmy
Rainer Rohler.
(KW)
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KONKURS KIEROWCÓW
SCANII 2018–2019
ierowcy pojazdów ciężarowych z ponad 30 krajów europejskich mogą
wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest nowy pojazd
Scanii. W Polsce zapisy ruszyły we wrześniu br. Grupa docelowa
to zawodowi kierowcy (z prawem jazdy C+E) w każdym wieku i bez względu
na markę pojazdu, którym jeżdżą.
Konkurs Kierowców Scanii organizowany jest od 2003 r., wcześniej odbywał się pod nazwą Young European Truck Driver. To największe tego typu
zawody na świecie. Bierze w nich udział ponad 350 000 kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów. Zwycięzca, oprócz tytułu najlepszego kierowcy w Europie, otrzymuje 100 tys. euro na indywidualnie wyposażony pojazd Scania. Finał odbędzie się 25 maja 2019 r. w centrali Scanii w Södertälje.
„Zawsze zwracamy uwagę na to, aby nasze konkursy pozwalały na zmierzenie
umiejętności cennych dla branży transportowej. Ograniczenie zużycia paliwa,
bezpieczeństwo i manewrowanie – to właśnie te elementy trzeba opanować, aby wygrać Konkurs Kierowców Scanii” – komentuje Paweł Paluch,
dyrektor ds. marketingu i komunikacji Scania Polska SA.
Pierwszym etapem konkursu będą eliminacje zorganizowane w 11 miastach
Polski (zaznaczonych na mapie wraz z terminami zawodów). Na kierowców
czeka obowiązkowy test teoretyczny weryfikujący ich wiedzę z zakresu
m.in. bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczenia
ładunku oraz przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy z najlepszymi wynikami z testu teoretycznego przejdą do części praktycznej, która obejmuje

© Scania

K

jazdę ekonomiczną i defensywną oraz jazdę na placu manewrowym. Najlepsi przejdą do finału krajowego, który odbędzie się 11 maja w nowym serwisie Scanii w Częstochowie.
Można też zakwalifikować się do finału, nie biorąc udziału w eliminacjach.
Wystarczy jeżdżąc samochodem Scania na co dzień, korzystać z aplikacji
Scania FMS z pakietem Kontrola. Wybierając tę drogę, uczestnicy będą rywalizować o czołowe miejsca w rankingu na podstawie wyników stylu jazdy
i osiągów, które monitoruje aplikacja FMS. Wyniki będą stale aktualizowane i publikowane w sieci. Wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem tą drogą do konkursu udzielają serwisy Scanii.
(KW)

NIKOLA TRE
– ELEKTRYCZNY
CIĄGNIK Z MYŚLĄ
O EUROPIE
2020 r. w Norwegii zaczną się testy elektrycznego, zasilanego wodorowym ogniwem paliwowym ciągnika przeznaczonego dla klientów z Europy –
ogłosiła Nikola Motor Company. Można już składać
zamówienia, bo produkcja ma zacząć się w latach
2022–2023, równolegle z produkcją pojazdów
Nikola One i Nikola Two przeznaczonych dla odbiorców amerykańskich, choć firma jeszcze nie
zdecydowała, czy i gdzie powstanie fabryka na
terenie Europy.
Wiadomo za to, że pojazd będzie się nazywał
Nikola Tre (trzy po norwesku). Jak twierdzi dyrektor
generalny firmy, Trevor Milton, jest on odpowiedzią
na ogromne zainteresowanie ze strony europejskich
firm. Ciągnik Nikola Tre ma być również oferowany
na rynkach azjatyckich i w Australii.

© Nikola Motor Company

W

Nikola Tre wyposażona będzie w akumulatory
o napięciu 800 V i paliwowe ogniwo wodorowe
o mocy 120 kW – wszystko przygotowane do 5
poziomu autonomii jazdy. Moc układu napędowego
wynosi 500–1000 KM, w konfiguracji 6×4 lub
6×2, a zasięg 500–1200 km, w zależności od
opcji. Model Tre zostanie oczywiście dopasowany do przepisów regulujących wymiary pojazdów w Europie. Jego prototyp zostanie zaprezentowany w kwietniu 2019 r. podczas premiery
przedprodukcyjnej wersji Nikola Two.
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W okolicach 2022 r. ma zacząć się też budowa
europejskich stacji wodorowych – nawiązano
współpracę z norweską firmą Nel Hydrogen. Ich
odpowiedniki budowane na terenie USA mają
mieć zdolność wyprodukowania 2000–8000 kg
wodoru dziennie. Pierwsze stacje produkujące
wodór w Europie mają pojawić się około 2022 r.,
a pełne zaspokojenie potrzeb europejskich odbiorców nastąpiłoby ok. 2030 r.
(KW)
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Jubileuszowe Volvo FH lub
FH16 dostępne jest z wysoką
lub najwyższą kabiną sypialną
Globetrotter. Wnętrze i elementy zewnętrzne w oryginalnym stylu Volvo FH na
25-lecie: znak Globetrotter,
oklejenie, emblematy, detale
we wnętrzu (zasłony, dywaniki, fotele, naklejki ostrzegawcze na drzwiach)

VOLVO FH
NA 25-LECIE
olvo FH zadebiutowało na rynku w 1993 r.,
czyli równo ćwierć wieku temu. Z okazji
jubileuszu Volvo Trucks zaprezentowało
specjalną edycję tego modelu. Pojazd ten, dostępny zarówno jako Volvo FH, jak i Volvo FH16,
wyróżnia się wyglądem zewnętrznym oraz nowoczesnym wyposażeniem.

V

Wygląd zewnętrzny jubileuszowego modelu można
opisać jako współczesny z dodatkami w stylu retro. Srebrnoszare i pomarańczowe pasy ozdobne
przywodzą na myśl początek historii pojazdu,
układając się w kształt liczby 25 oznaczającej aktualny jubileusz. Pojazdy z okazji 25-lecia są dostępne w dwóch kolorach: ciemniejszym odcieniu zimnej szarości (Mammoth Tree Metallic) oraz
lśniącej czerwieni (Crimson Pearl), stanowiącej
współczesne nawiązanie do oryginalnego czerwonego koloru kabiny z 1993 r.

„Volvo FH stanowi wzorcowy przykład podejścia
ukierunkowanego na klienta i jest pojazdem, który
przez ćwierć wieku wyznaczał coraz nowsze standardy. Ten wspaniały samochód ciężarowy jest
więc hołdem dla pierwszych 25 lat swojej historii
i jednocześnie punktem początkowym na naszej
dalszej, pełnej sukcesów drodze, którą pokonujemy wspólnie z klientami i kierowcami” – mówi
Claes Nilsson, prezes Volvo Trucks.
Po otwarciu drzwi widzimy wnętrze kabiny, ozdobione pomarańczowymi detalami (kolor kojarzący
się z bezpieczeństwem), takimi jak szwy w pasach bezpieczeństwa, wstawki w zasłonach i dywanikach, odblaskowe naklejki ostrzegawcze na
drzwiach. Wprowadzając te akcenty, projektanci
pokreślili kontynuację idei bezpieczeństwa i troski o kierowcę, która zawsze była zasadniczym
aspektem Volvo FH. W celu wzmocnienia wrażenia wyjątkowości pojazdu i zwiększenia komfortu
fotele pokryto pikowaną skórą.

Prezentowana edycja pojazdu jest wyposażona
w najnowocześniejsze technologie i może być
uzupełniona o najnowsze funkcje aktywnego
układu kierowniczego Volvo, jak aktywny układ kierowniczy Volvo z asystentem utrzymywania stateczności, asystentem utrzymywania pasa ruchu
oraz funkcją ustawień indywidualnych.
„Ten samochód ciężarowy naprawdę pokazuje, że
Volvo Trucks jest motorem postępu i ciągle wyznacza nowe standardy w branży transportowej,
jak od 1993 r. model Volvo FH” – mówi Tomas
Thuresson, menedżer ds. segmentu transportu
długodystansowego w Volvo Trucks, i dodaje
– Ta niezwykła edycja jest hołdem dla wyjątkowego samochodu ciężarowego i milionów ludzi:
klientów, kierowców i entuzjastów, którzy przez
25 lat byli związani z Volvo FH”.
Edycja specjalna na 25-lecie Volvo FH będzie
produkowana przez ograniczony okres w roku
2018 i 2019.
(RP)
Zdjęcia: © Volvo Trucks
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Osuszanie powietrza
w układzie pneumatycznym

Dariusz Piernikarski

pojazdach użytkowych > 7,5 t
dmc. stosowane są układy wykorzystujące sprężone powietrze jako medium robocze. Zapewnia je
układ pneumatyczny. W skrócie: sprężarka napędzana przez silnik pojazdu
zasysa oczyszczone powietrze przez filtr
powietrza i spręża je do nadciśnienia
11–12 bar. Sprężone powietrze jest przechowywane w kilku zbiornikach zamocowanych zarówno w pojeździe ciągnącym,
jak i naczepie/przyczepie. Skumulowane
w zbiornikach ciśnieniowych powietrze
wykorzystywane jest przez wiele odbiorników. Wśród najważniejszych można
wymienić:
• siłowniki hamulcowe samochodu i naczepy/przyczepy,
• miechy zawieszenia pneumatycznego
samochodu ciężarowego, naczepy lub
przyczepy, realizując także funkcję
regulacji wysokości pojazdu podczas
za- i rozładunku,
• miechy zawieszenia pneumatycznego
fotela kierowcy,

© Mahle

W pojazdach użytkowych do działania wielu komponentów
wykorzystuje się sprężone powietrze wytworzone przez układ
pneumatyczny. Aby ten działał w sposób niezawodny i trwały,
powietrze musi zostać odfiltrowane, odolejone i osuszone.

Pneumatyczny
układ hamulcowy
samochodu
ciężarowego
w uproszczeniu

• sprzęg siodłowy ze wspomaganiem
elektropneumatycznym,
• sprzęgło i skrzynia biegów z elektropneumatycznym wspomaganiem
przełączania,
• układ oczyszczania spalin z pneumatycznym wspomaganiem dawkowania reduktora AdBlue.
W zależności od regionu, w którym
pojazd jest eksploatowany, temperatury
otoczenia i wilgotności względnej w 1 m3
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powietrza znajduje się do 50 g pary wodnej. Pod żadnym pozorem te cząsteczki
wody nie powinny dostać się do układu
pneumatycznego. Wilgotne powietrze
w pneumatycznym układzie hamulcowym jest wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ obecna w nim woda może w zimie zamarznąć, blokując przewody, lub
doprowadzić do uszkodzenia metalowych elementów układu wskutek korozji oraz różnych uszkodzeń wtórnych.
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Wkłady wymienne Haldex HFC (Haldex Filter Cartridge)
zapewniają optymalne osuszanie powietrza w układzie
pneumatycznym, chroniąc skutecznie komponenty układu
hamulcowego przed działaniem wody, oleju i innych
niepożądanych substancji

©H

aldex

W pierwszych pneumatycznych układach hamulcowych zbiorniki powietrza
musiały być regularnie odwadniane. Było
to możliwe dzięki ręcznym lub automatycznym zaworom odwadniającym. Działający automatycznie osuszacz powietrza stał się tu skuteczną pomocą. Zamiast
później usuwać wilgoć z systemu, lepiej
nie dopuszczać do jej powstawania. Dzięki kilku skutecznie działającym osuszaczom zasysane powietrze jest zwykle tak
suche, że nie wydziela już wilgoci nawet
po silnym schłodzeniu.

Moduł MTC+ (Multi-treatment Cartridge) to specjalna
opcja konstrukcyjna osuszaczy powietrza Haldex: okresowej wymianie podlega jedynie wkład osuszacza,
obudowa może być użyta powtórnie

©

Hald

ex

Osuszacz powietrza – inteligentne
urządzenie z wartością dodaną

Budowa typowego wymiennego wkładu
puszkowego osuszacza powietrza stosowanego w pojazdach użytkowych

© Kneht

Obudowa osuszacza powietrza składa
się z grubościennego stalowego zbiornika
i zamykającej go podstawy (płyty) z nagwintowanym otworem mocującym. Wewnątrz osuszacza powietrza znajduje się
rdzeń – pojemnik wypełniony specjalnym środkiem osuszającym. Środek osuszający to typowo granulat o średnicy ok.
1–3 mm wykonany z bardzo porowatego
materiału. Ze względu na wiele małych
regularnych porów, kanałów i ubytków
w pojedynczych granulkach powstaje
olbrzymia aktywna powierzchnia wewnętrzna. Jeden gram środka osuszającego ma powierzchnię czynną większą
niż 1000 m2 – z 1 kg środka osuszającego, zwykle używanego w instalacjach
pneumatycznych samochodów ciężarowych, powstaje powierzchnia kontaktu
wynosząca ok. 1 000 000 m2. Granulat
może wiązać tym więcej pary wodnej, im

cza to, by zwilżyć większość powierzchni
granulatu – konieczna jest zatem jego regeneracja. W tym celu po osiągnięciu
ciśnienia wyłączania (ustawionym w regulatorze ciśnienia zintegrowanym zazwyczaj z osuszaczem) następuje przerwanie pracy sprężarki, a niewielka część
sprężonego powietrza przechowywana
w oddzielnym małym zbiorniku powietrza regeneracyjnego (jest to oddzielny
zbiornik niewielkich rozmiarów lub stanowi on integralną część modułu przygotowania powietrza) wydmuchiwana
jest w kierunku przeciwnym niż przez
osuszacz przepływa główny strumień
powietrza i odprowadzana na zewnątrz.
Obniżenie ciśnienia w osuszaczu powietrza powoduje, że para wodna pochłonięta
przez granulat jest uwalniana, absorbowana i porywana przez strumień powietrza i wyprowadzana na zewnątrz w strumieniu powietrza regeneracyjnego przez
specjalny tłumik tłumiący hałas.

powietrze ma wyższe ciśnienie i niższą
temperaturę. Wilgotność względna powietrza w układzie pneumatycznym jest
ograniczona przez osuszacz do około 30%.
Granulat pod względem chemicznym
i strukturalnym jest tak opracowany,
aby wiązać parę wodną znajdującą się
w opływającym go powietrzu na swojej
powierzchni – jest to adsorpcja. Gdy sprężarka pracuje przez 3 do 5 minut, wystar-
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Regularna regeneracja osuszacza powietrza jest niezbędnym warunkiem jego
prawidłowej pracy. Faza regeneracji zapewnia jednocześnie sprężarce możliwość
schłodzenia podczas przerwy w działaniu. Ciągła praca mogłaby doprowadzić
do tego, że sprężarka uzyskałaby zbyt
wysoką temperaturę, co spowodowałoby
niepożądany wzrost ilości oleju w sprężonym powietrzu, a przegrzanie z kolei
spowodowałoby jego chemiczny rozkład
w powietrzu.

| TECHNIKA |

Przykre konsekwencje
nieszczelności

Przebieg ciśnienia w układzie
sprężonego powietrza z zaznaczonymi
fazami regeneracji osuszacza

© Mahle

Co się dzieje, gdy w układzie pneumatycznym pojawia się nieszczelność?
Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy
to np. uszkodzony cylinder hamulcowy
na ciągniku lub naczepie, nieszczelne
połączenie węża na zasilaniu sprężonym
powietrzem naczepy, rozszczelnienie miecha pneumatycznego w zawieszeniu lub
blokada na przewodzie odpowietrzającym. Czasami jest to po prostu błąd ludzki,
np. jeśli kierowca zapomni zamknąć zawór po usunięciu powietrza. We wszystkich tych przypadkach sprężarka wytwarza zbyt późno (lub nigdy) wymagane
ciśnienie w układzie. Jeśli wymagane
ciśnienie w układzie nie zostanie osiągnięte, sterownik układu pneumatycznego
nie otrzymuje żadnego impulsu do regeneracji osuszacza powietrza. To z kolei
oznacza, że osuszacz powietrza będzie
zbyt rzadko regenerowany lub nie jest regenerowany w ogóle. Gdy środek osusza-

jący jest nasycony, tj. jego powierzchnia
jest całkowicie pokryta warstwą wilgoci,
woda będzie podlegać kondensacji w pojemniku i nastąpi zalanie granulatu. Zamiast adsorpcji na powierzchni zachodzić będzie wchłanianie: wszystkie pory
granulek zostaną wypełnione wodą. W rezultacie wilgoć (para wodna) i woda (para
po kondensacji) będą przenikać do układu pneumatycznego – z dramatycznymi
konsekwencjami.
Wiele komponentów, takich jak rozdzielacze kierunkowe, siłowniki hamulcowe lub elementy skrzyni biegów, są
wykonane z aluminium i stali. Jeżeli

reklama
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© Parker Racor

Moduł osuszacza powietrza
Parker Racor stosowany
w pojazdach użytkowych

woda dotrze do tych części, korozja jest
nie do zatrzymania. Elementy ruchome,
takie jak zawory elektromagnetyczne,
mogą zostać zablokowane. Środek osuszający również ulega uszkodzeniu: z powodu nadmiernie wysokiej zawartości
wody poszczególne granulki stają się
bardzo ciężkie, a cały granulat zbija się
w niemal jednolitą masę. Wibracje generowane podczas jazdy, jak również
pulsacje sprężarki powodują rozbijanie
i kruszenie granulek na drobny proszek.
Powstały drobny pył zmieszany z kondensatem opuszcza osuszacz powietrza
i zanieczyszcza układ pneumatyczny. Ta
ścierna mączka powstała z rozbitego
granulatu skutecznie niszczy wszystkie
mechaniczne elementy pneumatyczne.

W układzie pneumatycznym pojazdu
osuszacz powietrza jest istotnym elementem mającym znaczenie dla bezpieczeństwa. Wady w pneumatyce zawsze wpływają na osuszacz powietrza, powodują
jego nieprawidłowe działanie, a nawet
zniszczenie. Okresowe kontrole szczelności samochodu ciężarowego (i naczepy),
obserwowanie komunikatów ostrzegawczych pokładowych systemów diagnostycznych oraz rutynowa konserwacja
i wymiana osuszacza powietrza podczas
przeglądów okresowych są niezbędne
dla bezpieczeństwa i utrzymania wartości pojazdu.
Wielu producentów specjalizujących
się zarówno w komponentach filtracyjnych (np. Filtron, Hengst, Mahle (Kneht),
Parker-Racor) jak i pneumatycznych (np.
Haldex, Knorr Bremse, Wabco) oferują
kompletne moduły przygotowania powietrza lub wymienialne, nakręcane
wkłady puszkowe.

© Stern Weber

1 kg środka osuszającego używanego
w instalacjach pneumatycznych samochodów ciężarowych ma powierzchnię kontaktu wynoszącą ok. 1 000 000 m2

Kontrola i obsługa
– podstawa ochrony
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Summary
In 1 m3 of air – depending on the region in which the vehicle is used, ambient temperature and relative humidity – there are up to 50 g of water
vapour. Humid air in the pneumatic
braking system is extremely dangerous, because the water present in it
can freeze in winter, blocking the lines or damage the metal components
of the system due to corrosion and
various secondary damages.
Thanks to several effective dehumidifiers, the air fed into pneumatic installation is usually so dry that it no
longer releases moisture even after
a strong cooling. Inside the air dryer
is the core – a container filled with
a special granulated drying agent.
Due to the many small regular pores,
channels and cavities in individual
granules, a huge active internal surface is created.
Regular regeneration of the air dryer
is a prerequisite for its proper operation. In the pneumatic system of
the vehicle, an air dryer is an important element of safety importance.
Many manufacturers specializing in
both filter components (eg Filtron,
Hengst, Mahle (Kneht), Parker-Racor)
and pneumatic (eg Haldex, Knorr
Bremse, Wabco) offer complete air
preparation modules or replaceable
screw-in cartridges.
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Najważniejszy jest
rentowny rozwój
Jakie są bieżąca sytuacja na polskim rynku transportowym oraz plany rozwoju
marki MAN? O odpowiedź poprosiliśmy Marca Martineza, który od lipca br. jest
prezesem zarządu MAN Truck & Bus Polska.

Marc Martinez,
prezes zarządu
MAN Truck & Bus
Polska
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„Samochody Specjalne”: Jak Pan postrzega specyfikę rynku polskiego i jego
potencjał, zarządzając firmą, która od lat
lokuje się w czołówce importerów?
Marc Martinez: Odkąd pracuję w Polsce,
duże wrażenie zrobiło na mnie to, że od
kilku lat nieprzerwanie odnotowywany
jest tu wzrost sprzedaży i to na poziomie
najwyższym w całej Unii Europejskiej.
Byłem w Polsce 15 lat temu i pozytywne
zmiany, które tu zaszły, są imponujące.
W oczywisty sposób polski rynek pojazdów użytkowych czerpie korzyści płynące
z tych zmian. Jest to obecnie czwarty rynek w Europie i jeszcze 5–6 lat temu nikt
się chyba tego nie spodziewał. Myślę, że
ta transformacja trwa nadal. Przy tak wysokiej konkurencyjności polskich firm
transportowych ciągle jest sporo miejsca
na dalszy rozwój. Jeśli porównamy koszty
działalności we Francji, Wielkiej Brytanii
czy w Niemczech, widzimy, że polscy
przewoźnicy są bardziej konkurencyjni.
W Polsce utrzymanie wysokiej pozycji
rynkowej czy też jej poprawa nie jest
łatwym zadaniem do wykonania. Działa
tu siedmiu konkurentów, którzy mają
podobne cele i wszyscy dysponują dobrymi produktami. Moim zdaniem najważniejsze jest to, aby umiejętnie zróżnicować ofertę skierowaną do klientów.
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Jeśli uda się naszym klientom pokazać
różnice działające na korzyść naszej marki
i produktu, będzie to klucz do sukcesu.
Pewną nowością dla mnie jest segmentacja polskiego rynku, ponieważ 80%
sprzedaży stanowią tu ciągniki siodłowe.
Tam gdzie wcześniej pracowałem: we
Francji czy w Wielkiej Brytanii, udział
podwozi w sprzedaży był znacznie wyższy. To też stanowi o konkurencyjności
tego rynku. Sprzedaż podwozia pod zabudowę oznacza znacznie większe skoncentrowanie się na dopasowaniu oferty do
potrzeb klienta, z kolei sprzedaż ciągnika
dowolnej marki jest znacznie trudniejsza
niż podwozia, ponieważ jest to produkt
znacznie bardziej standardowy.
Gdzie Pana zdaniem tkwią szanse firmy
MAN?
Będziemy wraz z całym koncernem w nadchodzących latach wprowadzać nowe
produkty na rynek. To, że MAN ma w Polsce trzy zakłady produkcyjne, w oczywisty sposób pomaga – polski klient kupuje
produkt wykonany w Polsce. Pracujemy
również nad integracją polityki cenowej.
Szykujemy korzystne cenowo pakiety
usług dla klientów, ponieważ nie chcemy
sprzedawać wyłącznie samochodów. Poprzez te oferty dążymy do zminimalizowania czasu, jaki pojazdy stoją w serwisach.
Jednak głównym celem MAN w Polsce
jest stanie się liderem ryku pod względem poziomu zadowolenia klienta. Aby
lepiej dopasować naszą ofertę, systematycznie przeprowadzamy badania ankietowe i na podstawie zebranych wyników
wiemy, jakie działania należy podjąć, jakie
modyfikacje wprowadzić w naszej organizacji sprzedaży czy sieci serwisowej. Już
zaczęliśmy je wprowadzać, także w postaci programów motywacyjnych dla naszych dealerów i handlowców.
Poprzez różne programy szkoleniowe
podnosimy poziom umiejętności naszych
pracowników – zarówno handlowców,
jak i mechaników. W przypadku sieci
handlowej konieczna jest już nie tylko
znajomość głównego produktu – ciężarówki czy autobusu, ale również rozległa
wiedza na temat usług skojarzonych i platform cyfrowych.
Nie chcemy mieć 30-procentowego udziału w rynku – udział rynkowy jako taki nie
ma takiego znaczenia. Dla nas najważniejszy jest rentowny rozwój. Jeśli przy
tym poprawimy naszą pozycję tylko

o 0,5%, to bardzo dobrze. Jeśli utrzymamy dotychczasową, a podniesiemy rentowność, również będzie dobrze. Nasza
obecna pozycja jest zadowalająca, a że
jesteśmy w czołówce, to również jest to
korzystne dla naszej sieci serwisowej.
Czy MAN Truck & Bus ma w Polsce wystarczająco rozwiniętą sieć serwisową?
Nasza sieć nie jest wystarczająco efektywna – aby taka była, musimy się przystosować do zachodzących zmian. Osobiście będę zadowolony, gdy nasza sieć
uzyska najwyższy poziom satysfakcji klienta. Są potrzebne pewne korekty – występują białe plamy w pokryciu, w niektórych miejscach nasi dealerzy mają
drobne trudności w zakresie finansowym
czy organizacyjnym. Staramy się te problemy wspólnie rozwiązywać.
Nie da się zwiększyć rentowności, podnosząc wyłącznie sprzedaż pojazdów –
bardzo ważne zadanie mają nasze warsztaty, które w ciągu ostatniego roku podwoiły wskaźnik rentowności sprzedaży.
Musimy inwestować w rozwój sieci, także
bazując na prywatnych firmach dealerskich. Muszą one jednak sprostać wymaganiom organizacji w jakości obsługi
i rentowności. Musimy być pewni, że za
kilka lat nasza organizacja będzie dysponować siecią o wysokich osiągach,
określonych planach sukcesji i wysokim
poziomie rentowności. Cała sieć musi
być również gotowa na nadejście samochodów ciężarowych i autobusów nowej
generacji – mam tu na myśli pojazdy
z napędem elektrycznym.
Czy widzi Pan szanse rozwoju Waszej organizacji wynikające z tak bogatego zróżnicowania oferty produktowej? Macie
przecież vany, ciężarówki i autobusy, działacie w różnych segmentach masowych,
oferujecie dobre ciągniki i podwozia.
Jesteśmy przecież w czołówce, a w lżejszych segmentach na czele sprzedaży
z bardzo dużym udziałem rynkowym.
Rozwijamy się szybciej niż rynek. Ważnym elementem naszej zintegrowanej
oferty staje się tu polityka w zakresie odkupu samochodów używanych, oprócz
oczywiście kontraktów obsługowo-naprawczych, finansowania czy rozwiązań
cyfrowych.
Nie zdziwi mnie, gdy za kilka lat klienci
nie będą kupować ciężarówek, a jedynie
przejechane nimi kilometry. Wskazuje na
to chociażby ewolucja w zakresie spo-

sobu finansowania. W tym kontekście należy się spodziewać wzrostu aktywności
sektora wynajmu pojazdów. Klienci korzystający z wynajmu są wymagający,
oczekując dostępu do niezawodnych i elastycznych narzędzi pracy, jakimi są ciężarówki, a zwłaszcza ciągniki siodłowe.
Niekoniecznie chcą inwestować w środki
transportu, ponieważ nie są do końca
pewni swojej przyszłości biznesowej.
O tym, że wynajem, nawet krótkoterminowy, może być opłacalny, świadczy rynek Wielkiej Brytanii. Tam duże firmy
zajmujące się wynajmem mają setki pojazdów na stoku, a w ich ofercie znajdziemy nawet wynajem tygodniowy. Wszystko
jest kwestią przygotowania dobrego modelu biznesowego i odpowiedniej polityki cenowej. Moim zdaniem wynajem
krótkoterminowy to pewnego rodzaju
wartość dodana dla klienta i bez niego
w ofercie nie da się mieć rozbudowanych
kontraktów na wynajem długoterminowy. W obu przypadkach muszą to być
kompletne oferty uwzględniające również zobowiązania w zakresie obsługi
technicznej.
Myślę, że to właśnie działalność firm
prowadzących wynajem pojazdów może
w nadchodzących latach zauważalnie
wpłynąć na obraz polskiego rynku transportowego. Uważam, że duże firmy prowadzące wynajem będą coraz chętniej
sięgać po modele dystrybucyjne – my
jeszcze aktywniej będziemy oferować im
nasze modele TGL i TGM. To stworzy
nam szanse do dalszego rozwoju w lekkim i średnim segmencie.
Czy równie dużą wagę będzie Pan przykładać do współpracy z wojskiem czy
strażą pożarną?
Jak najbardziej, wojsko i straż pożarna
to są nasi bardzo ważni klienci i aktywność w tych segmentach jest zawsze
bardzo rentowna. Obowiązują tu inne zasady ofertowania, konieczna jest również
ścisła współpraca z wykonawcami nadwozi, ale na polskim rynku mamy bardzo dobrych partnerów. Do obsługi tego
typu przetargów i zamówień mamy zespół tu na miejscu, wspiera nas również
specjalny dział w centrali MAN. Konieczne jest również specjalne podejście w zakresie obsługi posprzedażnej.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
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Nowa naczepa
kurtynowa Wielton Curtain Master M4 to wyjście
naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów w zakresie zwiększonej funkcjonalności pojazdu

Zintegrowana moc
Grupy Wielton
Dariusz Piernikarski
Grupa Wielton na targach IAA 2018 w Hanowerze
przedstawiła bogate portfolio marek Wielton
i Langendorf na jednym stoisku. Targi były
również okazją do ogłoszenia przejęcia kolejnego
producenta, do Grupy bowiem dołączyła brytyjska
spółka Lawrence David.
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odczas zorganizowanej na targach
konferencji prasowej zaprezentowano pełną siłę zintegrowanej
Grupy Wieton, ogłaszając jednocześnie
przejęcie kolejnego zagranicznego producenta rozwiązań transportowych. Przedsiębiorstwem, które zostało włączone
do portfolio marek Grupy Wielton, jest
angielska spółka Lawrence David. W konferencji wzięli udział czterej przedstawiciele marek wchodzących w skład Grupy
– Mariusz Golec, prezes zarządu Grupy
Wielton, oraz dyrektorzy zarządzający –
Klaus Strautmann z Langendorfa, Richard
Rihouët z Fruehaufa oraz Andy Dodge
z Lawrence David.

Mariusz Golec

,
prezes zarządu
Wielton SA

W pierwszym etapie transakcji Grupa
Wielton przejęła 75% udziałów w spółce
Lawrence David, a w ciągu kolejnych 4
lat nabędzie pozostałe 25%. Wartość
transakcji wyniosła 26 mln GBP. Dzięki
niej Wielton zwiększy wolumen sprzedaży
do około 20 tys. pojazdów w skali roku.
Spółka Lawrence David to producent z ponad 45-letnim doświadczeniem
w branży, w portfolio produktowym są
m.in. naczepy oraz zabudowy kurtynowe
i furgonowe, a także rozwiązania typu
last mile, stanowiące obecnie ok. 13%
portfela produktowego. Jest to mocna,
lokalna marka, zajmująca trzecią pozycję na rynku brytyjskim (ogólny udział
w rynku na poziomie 9,9%). Spółka Lawrence David będzie kontynuowała działalność pod swoją dotychczasową nazwą,
a marka Wielton pełnić będzie rolę konsolidującą. W dalszym ciągu spółką będzie zarządzać jej dotychczasowy dyrektor zarządzający Lawrence Marshall, jemu
również powierzono odpowiedzialność za
przeprowadzenie procesu integracji.
Dzięki przejęciu spółki Lawrence David Grupa Wielton wchodzi na stabilny,
a zarazem chłonny rynek o łącznym potencjale odbioru ok. 23 tys. pojazdów
rocznie. Akwizycja Lawrence David jest
możliwością wzbogacenia oferty Grupy
Wielton – spółka ma bowiem w swej
ofercie produkty z linii last mile/home delivery, które są szeroko wykorzystywane
w branży produktów szybkozbywalnych
FMCG (FMCG – fast-moving consumer
goods) i szybko rozwijającym się sektorze e-commerce. Kolejną interesującą
grupą produktową są kurtyny bezsłupkowe, które pozwalają na sprawniejszą
obsługę załadunku i szybsze uruchomienie transportu. Dostrzeżono również
duży potencjał w uzupełnieniu oferty
Lawrence David o naczepy wywrotki
oraz naczepy podkontenerowe. Docelowo Grupa Wielton będzie dostarczać
także gotowe podwozia do produktów
Lawrence David.

© Wielton

Wielton przejmuje
Lawrence David

„Samochody Specjalne”: Nie boicie się,
że zakup brytyjskiego producenta na
dzień przez brexitem to trochę skok
w nieznane?
Mariusz Golec: Dywersyfikacja geograficzna dla nas to bezpieczeństwo Grupy
Wielton. Mimo nadchodzącego brexitu
nie należy w tym upatrywać żadnego
niebezpieczeństwa. Wielka Brytania to
bogaty kraj, mieszka tam 65 mln ludzi,
którzy będą chcieli zachować swój styl
życia, będą chcieli jeść, ubierać się, zamawiać produkty z dostawą do domu. To
wszystko w naturalny sposób generuje
zapotrzebowanie na usługi transportowe.
Jedyne, czego można by się obawiać, to
jakaś wojna celna między Unią Europejską
a Wielką Brytanią, której jednak nikt się
nie spodziewa, bo byłaby i kosztowna,
i wyniszczająca dla obu stron.
Jeśli pojawią się cła, to mamy fabrykę
i już tam jesteśmy. Wiemy, jak zbudować tam linię do produkcji podwozi i jak
to połączyć z ich zabudowami, a potem
sprzedawać. Jeśli jednak nic się nie zmieni, to będziemy produkować podwozia
w Polsce i wysyłać je do Wielkiej Brytanii.
I wtedy skorzystamy z tego, że kupiliśmy
firmę o 10-procentowym udziale w rynku
z pokaźnym obrotem rzędu 74 mln funtów, czyli ok. 350 mln zł. Poza tym kupiliśmy kontrakt na dostawy 3000 podwozi rocznie.

Dlaczego Lawrence David zdecydował
się na przyjęcie oferty kupna przez Grupę
Wielton?
Silna grupa, taka jak Wielton, kupiła firmę
Lawrence David, co daje jej pewną przyszłość. Dotychczas współpracowali z dostawcą, który dostarczał im ok. 2700
podwozi rocznie. W związku z tym konieczne było w biznesie uwzględnienie
wysokiego czynnika ryzyka: dostawca
podwozi był jednocześnie producentem
kompletnych naczep. Zatem chcąc wyeliminować jednym ruchem Lawrence
David z rynku, wystarczyłoby wstrzymać
dostawy podwozi. W jednym momencie
skończyłaby się firma z 40-letnią obecnością na rynku.
Owszem, z jednej strony rodzina właścicieli zrobiła dobry interes na sprzedaży, ale z drugiej zabezpieczyła przyszłość swojej firmy. Istotne jest to, że my
w strategii Grupy Wielton wyraźnie mówimy, że nie likwidujemy marek, my
w nie inwestujemy. Marka Lawrence
David – a rodzinie, która ją stworzyła, na
pewno na tym zależy – będzie na rynku
brytyjskim trwała, a my chcemy, aby
była coraz silniejsza.
Czyli Grupa Wielton, kupując firmę Lawrence David, daje tej spółce gwarancję
utrzymania marki i stabilizację pozwalającą na dalszy rozwój?
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Właśnie tak. Wybawiliśmy Lawrence David z kłopotów, ale dajemy im także
możliwość korzystania z tego wszystkiego, co mamy w Wieluniu. Mam na myśli
nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe czy
linię zabezpieczania podwozi KTL. To
da im gigantyczną przewagę konkurencyjną na rynku. Dla nas to jest wejście
na rynek brytyjski, dywersyfikacja geograficzna. Przejmując producenta nr 3
w Wielkiej Brytanii, jeśli dołączymy do
jego oferty nasze inne produkty, takie jak
naczepy podkontenerowe czy kurtynowe,
możemy myśleć o przeskoczeniu na drugie miejsce w nieodległym czasie.
Kupno firmy specjalizującej się w budowie nadwozi to coś najlepszego, co
mogło się nam przydarzyć. Lawrence
David dostosowuje produkty do potrzeb
rynku lokalnego, my zaś oferujemy standaryzowane platformy produktowe. Lawrence David będzie mógł na naszych
podwoziach budować swoje zabudowy.
Czy dodatkowym atutem dla Grupy
Wielton nie jest to, że firma Lawrence
David produkuje również zabudowy
kurierskie?
Bezwzględnie tak, to otwiera bowiem
nowe perspektywy dla Grupy. Budujemy
zakład produkcji chłodni, fabryka ma
być gotowa na przełomie 2019 i 2020 r.
Dysponując własnymi panelami, będziemy mogli wejść w segment zabudów
KEP, w którym już panuje duża konkurencja, a jednocześnie szybciej w pełni
wykorzystamy możliwości produkcyjne
nowego zakładu.
W grupie Wielton jest nowy producent.
Czy liczycie na nowo powstałe efekty
synergetyczne?
Na pewno są synergie produktowe, np.
sprzedaż naszych naczep podkontenerowych, naczep wywrotek i zabudów samowyładowczych na rynku brytyjskim.
Będziemy również chcieli zaoferować
tamtejszym klientom nasze podwozia
do zabudowy. Od firmy Lawrence David
z pewnością zechcemy wykorzystać zabudowy segmentu dostaw typu last mile
i naczepy bezsłupkowe. Myślimy również
o szerszym wykorzystaniu w naszej ofercie naczep dwupoziomowych, często stosowanych na rynku brytyjskim – w tym

przypadku Langendorf ma coś do zaoferowania. Do tego tematu jeszcze z pewnością wrócimy.
Czy fabryka w Wieluniu, jako podstawowe źródło podwozi dla całej Grupy,
nie będzie wąskim gardłem produkcyjnym przy tak zwiększonym popycie na
podwozia, o jakim rozmawiamy? Czy to
nie wpłynie negatywnie na podaż pojazdów Wieltonu na innych rynkach?

Hossa, jaka jest dzisiaj,
nie będzie trwała latami.
Wszyscy spodziewamy się
korekty. Twierdzę, że im szybciej ona nastąpi, tym będzie
płytsza, ale jej nie unikniemy.
Dla nas podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie produkcji, gdy nastąpi właśnie
taka korekta rynku.
Obaj zgadzamy się, że nic nie trwa wiecznie. Hossa, jaka jest dzisiaj, nie będzie
trwała latami. Wszyscy spodziewamy się
korekty. Twierdzę, że im szybciej ona nastąpi, tym będzie płytsza, ale jej nie
unikniemy. Dla nas podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie produkcji,
gdy nastąpi właśnie taka korekta rynku.
Budujemy duże moce produkcyjne w fabryce w Wieluniu, będzie to ponad 16 tys.
sztuk rocznie. Jeśli spadnie popyt, to
mimo wszystko musimy mieć możliwość
zapewnienia jak największej produkcji,
inaczej drastycznie wzrosną koszty. Jeśli
nic się nie zmieni i koniunktura utrzyma
się nadal, to zawsze można zbudować kolejną linię produkcyjną. Trzeba po prostu balansować te zależności i różnie
operować na różnych rynkach. Na tym
polega między innymi nasz biznes. Zatem zakup firmy Lawrence David to jest
dla nas szansa zabezpieczenia naszej
Grupy na najbliższą przyszłość.
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Jeśli założymy ten niekorzystny scenariusz, czyli korektę w dół, to czy Wielton zdąży ze wszystkimi swoimi inwestycjami? W 2008 r. Wam się to udało
dzięki wejściu na giełdę rok wcześniej.
Co roku wypracowujemy zysk na poziomie ok. 100 mln, który możemy przeznaczyć na nasze inwestycje. Bezwzględnie
cały czas szukamy bezpiecznego finansowania rozłożonego w czasie, co pomoże nam przejść przez ewentualną korektę. Staramy się, wraz z radą nadzorczą
i właścicielami, prowadzić ten nasz biznes w miarę bezpiecznie, stąd te nasze
różne działania, które nie zawsze od razu
są zrozumiałe.
A co z produkcją bieżącą – wyraźnie
tracicie udziały rynkowe w Polsce? Czy
nowa kurtyna pokazana na targach pozwoli na poprawę pozycji?
Klienci oczekują nowych rozwiązań i nie
sposób z myślą o nich nie poprawiać
właściwości funkcjonalnych – stąd nasza
nowa naczepa kurtynowa. Generalnie
mamy rynek zbytu na nasze pojazdy.
Nasze naczepy kurtynowe cieszą się dużym zainteresowaniem klientów w Polsce
i gdyby nie nasze ograniczone obecnie
moce produkcyjne, sprzedawalibyśmy
ich więcej.
Ważne, aby nie przejaskrawiać tego, że
nasza fabryka nie jest w stanie produkować więcej. Sztuką jest dzisiaj na podstawie tego, co robimy, generować odpowiednio wysokie marże. Chwilowa utrata
udziałów rynkowych nie jest niczym niepokojącym, bo przecież firma stale się
rozwija, rośnie. Tylko w Polsce sprzedaliśmy o 9% więcej produktów niż w zeszłym roku. Rynek urósł w tym samym
czasie o 13% i to, że nasze udziały się
zmniejszyły, to nie jest nic złego. Gdy nastąpi korekta popytu, to te różnice znów
wrócą do normy. Wtedy będzie się sprzedawała jakość i serwis – dziś sprzedaje
się wszystko i często decydują najkrótsze
terminy dostaw.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

© D. Piernikarski
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Pełna siła zintegrowanej Grupy Wielton
na targach IAA 2018
w Hanowerze, czyli
portfolio marek
Wielton i Langendorf
na jednym stoisku

© Wielton

© Wielton

Lawrence David produkuje m.in. zabudowy
samochodów wykorzystywanych w segmencie
dostaw last mile – to będzie zupełnie nowy
produkt w ofercie Grupy Wielton

Dobre wyniki Grupy Wielton
Spółka odnotowuje rekordowe wyniki
finansowe. Przychody Grupy w pierwszym półroczu 2018 r. były wyższe o ponad 24% r/r i wyniosły 983,4 mln zł. Na
koniec okresu skonsolidowany zysk netto
osiągnął poziom 39,2 mln zł (wyższy
w ujęciu r/r o 23,2%), a wynik EBITDA
51,3 mln zł przy rentowności 5,3% (wzrost
o 18,2%). Wzrost był widoczny również
na poziomie sprzedaży – w omawianym
okresie sprzedaż Grupy to 8825 pojazdów
– jest to o 13,9% więcej w ujęciu rok do
roku. Wynik konsoliduje sprzedaż w obszarze działalności marek Wielton, Viberti,
Fruehauf, a także spółki Langendorf.

Sukcesywna realizacja inwestycji
Rozwój w zakresie dywersyfikacji
portfela produktowego niesie ze sobą konieczność inwestycji w nowoczesne procesy technologiczne, obejmujące automatyzację i robotyzację. Grupa Wielton
realizuje ambitny program inwestycyjny,
finansowany głównie ze środków własnych, którego celem jest zwiększenie
mocy produkcyjnych oraz portfolio produktowego. Jedną z najnowszych inwestycji, która znajduje się obecnie w fazie
produkcji testowej, jest zautomatyzowana linia lakiernicza do antykorozyj-

nego zabezpieczania podwozi i skrzyń
metodą kataforezy (KTL) oraz lakiernia.
W kolejnych miesiącach br. planowane
jest oddanie do użytku dwóch linii do
spawania belek głównych ram naczep,
a także linii mającej usprawnić transport
dolny i górny dla pneumatyki oraz montaż osi podwozia. Aktualnie trwają też
prace nad realizacją projektu uruchomienia produkcji chłodni, którego zakończenie planowane jest na przełomie
2019 i 2020 roku. Koszt inwestycji to
20 mln zł, z czego 44% zostanie dofinansowane dzięki umowie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
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Miękkie lądowanie
dla wywrotki – Formeega
Nowość firmy LAGO to nakładka zintegrowana
z gumowym amortyzatorem o regulowanej
wysokości, dzięki któremu mulda opada
w pozycji centralnej.

Możliwość dostosowania do większości
popularnych wymiarów ramy pośredniej.
Prosta i intuicyjna w użyciu,
łatwa do zainstalowania

ormeega powstała w efekcie dogłębnej obserwacji procesu konstruowania wywrotek. Zapewnia skuteczną technologię osadzenia
muldy na ramie pojazdu, co zazwyczaj rozwiązuje się poprzez ręczne
spawanie ograniczających elementów metalowych.
Formeega to nakładka wykonana z technopolimeru, przystosowana do większości popularnych rozmiarów ramy pośredniej pojazdu. Nakładka utrzymuje w stałej pozycji gumowy amortyzator, sprawiający, że mulda opada

w pozycji centralnej. Nakładka Formeega jest niezwykle prosta i intuicyjna
w obsłudze, łatwa w instalacji i oferuje ogromne możliwości dostosowania
do cech konstrukcyjnych pojazdu. Wysokość amortyzatora gumowego
można regulować dzięki specjalnym podkładkom o grubości 4 mm. Produkt
jest dostępny obecnie w konfiguracji podparcia skośnego, ale przewiduje
się dodatkowe rozwiązania do skrzyń o różnych geometriach.
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Nowe osie
i zawieszenia
do naczep

Dariusz Piernikarski
Część I

Choć ich premiery są mniej spektakularne niż
topowych modeli pojazdów najważniejszych
producentów, jednak innowacyjnych rozwiązań
w segmencie osi i zawieszeń stale przybywa.
Przyglądamy się nowościom wśród osi
do naczep pokazanym na targach
IAA 2018 w Hanowerze.

© BPW

Nowa generacja układów jezdnych
BPW ECO Air zastępuje dotychczas oferowane agregaty osiowe
ECO Air Compact oraz ECO Air
Compact HD
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kłady jezdne do naczep to grupa
komponentów o dość ściśle określonych charakterystykach konstrukcyjnych i parametrach eksploatacyjnych. Istotą doboru osi do konkretnej
naczepy jest optymalne dopasowanie specyfikacji technicznej agregatu do planowanego wykorzystania pojazdu. Wśród
producentów agregatów osiowych przeznaczonych na pierwszy montaż mamy
stosunkowo wąską grupę, gdzie możemy
wymienić takie marki, jak BPW, gigant,
Jost DCA, Hendrickson, SAF-Holland
czy VALX. W najbardziej masowych zastosowaniach – chodzi oczywiście o typowe naczepy – muszą oni stawić czoła
konkurencji w postaci markowych osi największych producentów naczep: Krone
montuje osie KTX, Schmitz Cargobull –
agregaty Rotos, a Kögel – osie KTA.

Osie BPW ECO Air nowej generacji
Lżejsze, bardziej uniwersalne, efektywne i cyfrowe – zgodnie z takimi wytycznymi firma BPW dokonała modernizacji swojej oferty układów jezdnych
przeznaczonych do naczep. BPW wprowadza na rynek nową generację układów
jezdnych BPW ECO Air, zastępując tym
samym doskonale sprzedające się agregaty osiowe ECO Air Compact oraz ECO
Air Compact HD. Nowe osie wejdą do produkcji na początku 2019 r., obecnie są testowane w pojazdach wybranych klientów.
W przyszłości układy jezdne do użytku drogowego i lekkiego w terenie będą
oparte na pojedynczej platformie. Modułowa architektura ze znormalizowanymi
inteligentnymi komponentami umożliwi
producentom pojazdów kupowanie podwozia BPW jako zestawu konstrukcyjnego
i samodzielne składanie elementów w wymaganej konfiguracji. Ponadto zdecentralizowany montaż zapewnia maksymalną
elastyczność, ponieważ producent naczep
może zaproponować większą różnorodność zindywidualizowanych podwozi, konfigurowanych nawet późno w procesie
produkcyjnym. Przechowywanie komponentów ogranicza się do minimum.
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Firma BPW zarejestrowała patent dotyczący technologii wycinania laserowego,
która po raz pierwszy umożliwia zintegrowanie skręcanego układu zawieszenia
pneumatycznego z belką w osiach o okrągłym przekroju, bez konieczności wyposażenia belki osi w dodatkowy odkuwany element kształtowy. Laser tworzy
trójwymiarowy profil w komponentach,
co daje niezawodną blokadę kształtową,
a jednocześnie ułatwia późniejszy demontaż. Modułowa, łączona zaciskami
konstrukcja zestawu zawieszenia pneumatycznego BPW oznacza, że w przy-

padku napraw wystarczy wymienić jedynie uszkodzone elementy, a nie całe
zawieszenie. BPW od 2 lat z powodzeniem korzysta z technologii laserowej,
rozwiązanie jest stosowane w 9-tonowym
układzie jezdnym ECO Air Compact HD,
także w najbardziej wymagających warunkach terenowych. W połączeniu z modułowym zawieszeniem pneumatycznym
technologia ta zapewnia maksymalną
wszechstronność konstrukcji, a także pozwala zaoszczędzić na wadze: zawieszenie ECO Air z okrągłym korpusem osi jest
o 5 kg lżejsze niż poprzednie, a w połączeniu z udoskonalonymi zaciskami hamulcowymi BPW TS2, lżejszymi o 2 kg,
ciężar 3-osiowego układu jezdnego zmniejsza się o 27 kg.
Firma BPW dokonała również cyfrowej transformacji swoich układów jezdnych: każdy komponent jest dostarczany
z informacjami o wszystkich specyfikacjach technicznych i opcjach kombinacji.

BPW znacznie uprościło konfigurację
układów jezdnych: dzięki wykorzystaniu „cyfrowego DNA” dla wszystkich
komponentów układy jezdne można
konfigurować i zamawiać online;
otwiera to jednocześnie nowe
możliwości, od produkcji,
poprzez konserwację, po
serwisowanie pojazdu

Oznacza to, że podwozie można skonfigurować online w bardzo krótkim czasie.
Producent pojazdu może bezpośrednio
zintegrować dostarczony przez BPW model CAD układu jezdnego z własną dokumentacją konstrukcji pojazdu. Inteligentny
system zapobiega błędom w konfiguracji i przyspiesza cały proces projektowania i budowy. Bazując na uzyskanej
konfiguracji, można przygotować zamówienie, które nadaje agregatom jezdnym
BPW ich unikatowe „cyfrowe DNA”. Informacje te pozwalają BPW na automatyczne zarządzanie produkcją i dostawami, a także towarzyszą pojazdowi przez
cały okres jego eksploatacji w przypadku
serwisowania i dostaw części zamiennych. Oprócz odpowiednich danych produkcyjnych wszystkie dane istotne dla
serwisu, takie jak listy części lub podręczniki serwisowe, można wywołać za
pomocą kodu QR.

©

BPW

Jost modernizuje rodzinę osi DCA
Na targach IAA 2018 Jost pokazał
osie DCA wyposażone w wiele udoskonaleń – wśród nich były nowe hamulce
tarczowe DCA-T7, zoptymalizowany masowo układ podnoszenia osi Jost Twin
Lift oraz system pompowania kół.
W osi Jost DCA Airmaster belka osi
pełni jednocześnie funkcję zbiornika sprężonego powietrza dla układu hamulcowego i zawieszenia pneumatycznego.
Zbiornik w każdej osi ma pojemność 40 l,
dzięki czemu, montując w naczepie osie
DCA Airmaster, można zrezygnować ze
standardowych zbiorników powietrza.
Pozwala to na zmniejszenie ciężaru pojazdu o 50 kg, a także zwolnienie przestrzeni montażowej w obrębie podwozia,
co daje możliwości tworzenia zupełnie
nowych pojazdów o innowacyjnych konstrukcjach ramy i koncepcjach montażu.
Podobnie jak w przypadku wszystkich

reklama
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Wszystkie osie Jost DCA przeznaczone do naczep są wyposażane obecnie w nowe hamulce
tarczowe DCA-T7 – ich cechą
charakterystyczną jest zacisk
z podwójnym cylinderkiem

©

Jost

osi DCA oś Airmaster może być stosowana we wszystkich popularnych typach pojazdów. Wersja ta jest również
dostępna ze wskaźnikiem zużycia okładzin hamulcowych.
Od lata 2018 r. wszystkie osie DCA
przeznaczone do naczep są wyposażane
w nowe hamulce tarczowe DCA-T7 – ich
cechą charakterystyczną jest zacisk z podwójnym cylinderkiem. Osie Jost DCA
z hamulcami DCA-T7 zapewniają krótką drogę hamowania i stałość osiągów,
a cechy konstrukcji ułatwiają czynności
obsługowe. Wraz z nowymi hamulcami
przygotowano ofertę oryginalnych części
zamiennych.
Z kolei samoskrętna oś kierowana
DCA Steermaster może być bezproblemowo montowana w agregatach jezdnych wyposażonych w inne modele osi
DCA. Maksymalny kąt skrętu kół wynosi
21°, co znacznie poprawia manewrowość
naczepy, także na zakrętach o małym
promieniu. Oś kierowana obniża zużycie
opon i pozwala na zmniejszenie zużycia
paliwa przez ciągnik siodłowy. Podobnie
jak w innych typach osi DCA w konstrukcji osi Steermaster wykorzystano sprawdzone komponenty – zwiększa to uniwersalność zastosowań i niezawodność
agregatu.

Jost przygotował również zoptymalizowany układ podnoszenia osi naczepy
Twin Lift, pozwalający na bezpieczne
i niezawodne unoszenie osi z rodziny
DCA. Korzyści to obniżone zużycie opon
oraz uzyskanie optymalnego rozkładu obciążeń. Głównym celem modernizacji była
poprawa własności użytkowych i optymalizacja masowa, co w efekcie dało ciężar niższy o 10% (2,8 kg na każdą oś).
Jost dokonał również zmiany sposobu połączenia układu podnoszenia z samą osią,
co pozwoliło na 70-procentowe zmniejszenie zakresu czynności instalacyjnych.
Wszystkie komponenty nowego układu
Jost Twin Lift znalazły się na liście części
zamiennych. Twin Lift może być również
montowany na osiach DCA starszych
typów – jest to zatem rozwiązanie przeznaczone na pierwszy montaż, jak i retrofit w już używanych pojazdach.
Inną innowacją Jost jest niewymagający odrębnej kalibracji system monitoringu ciśnienia i pompowania kół Jost
Plug & Play. Jego wykorzystanie znacz-

nie zwiększa trwałość opon, a ciśnienie
o optymalnej wartości pozwala na obniżenie zużycia opon i zużycia paliwa. System ten stale mierzy wartość ciśnienia
we wszystkich kołach naczepy i koryguje
je automatycznie, jeśli spadnie ono poniżej wymaganej wartości. Łatwy i szybki
w montażu system Jost Plug & Play nie
wymaga dodatkowych czynności adaptacyjnych i może być zastosowany we
wszystkich typach naczep, współpracuje
również ze wszystkimi popularnymi układami pneumatycznymi. System Jost Plug
& Play może być stosowany w osiach
DCA Airmaster, których belka osi jest
jednocześnie zbiornikiem sprężonego
powietrza. Dwa odrębne obwody pneumatyczne pozwalają na przechowywanie
w zbiorniku powietrza, które jest wykorzystywane zarówno przez układ hamulcowy, jak i zawieszenie pneumatyczne.
Wraz z Jost Plug & Play użytkownik czerpie dodatkowe korzyści płynące z utrzymywania optymalnego ciśnienia w kołach naczepy.

Osie Krone KTX w wersji Mega
Tuż przed targami IAA firma Krone
rozszerzyła portfolio komponentów własnej konstrukcji. Oś Krone KTX w wersji
Mega z hamulcem tarczowym może być
teraz stosowana w naczepach Mega Liner
wyposażonych w obręcze o średnicy 19,5ʺ
i opony niskoprofilowe. Firma Krone
opracowała oś Mega, bazując na modelu
własnej osi KTX, która od lat sprawdza
się w branży, a jej sprzedaż stale rośnie.
Osie przeznaczone do naczep Profi Liner
i Mega Liner są trwałymi produktami
o niskich kosztach cyklu życia.

Nowy system monitoringu ciśnienia i pompowania kół Jost Plug & Play może
być stosowany w osiach DCA Airmaster, których belka osi jest jednocześnie
zbiornikiem sprężonego powietrza

© Jost
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Oś Krone KTX w wersji Mega z hamulcem tarczowym może być teraz stosowana w naczepach Mega Liner wyposażonych w obręcze o średnicy 19,5ʺ
i opony niskoprofilowe

Podobnie jak w przypadku modelu osi
KTX Profi największą zaletą jest optymalne dopasowanie osi typu Mega do
konstrukcji podwozia naczepy. Siłownik
hamulcowy jest zamontowany między
wspornikiem osi a podwoziem w chronionym położeniu. To także sprawia, że
osie KTX Mega wymagają minimum czynności obsługowych.

reklama

Układ podnoszenia pierwszej osi można
zamontować jako retrofit w już eksploatowanych naczepach Profi/Mega Liner.
W naczepach Mega Liner można go również wykorzystać do podnoszenia trzeciej osi bez konieczności wprowadzania
zmian w podwoziu. Oś KTX Mega jest
lżejsza w porównaniu z podobnymi agregatami uznanych marek nawet o 30 kg,
co daje korzyści w postaci większej ładowności.
Kierując się mottem „Wszystko z jednego źródła”, Krone przygotowuje również osie Mega przystosowane do intermodalnego transportu naczep na platformach
kolejowych – będą to wersje zarówno z hamulcami tarczowymi, jak i bębnowymi.
Wkrótce pojawią się również osie o podwyższonej wytrzymałości (heavy-duty)
z hamulcami tarczowymi.
Zaopatrzenie w części zamienne nie
powinno stanowić żadnego problemu,
ponieważ różne odmiany osi Krone KTX
mają te same elementy konstrukcyjne –
dotyczy to m.in. wsporników mocowania
amortyzatorów i zestawów do mocowania belki osi.

| PROMOCJA |

BPW ECO Disc TS2
– hamulce nowej
generacji
Nowe hamulce BPW ECO Disc TS2 to produkt doskonale
przemyślany, bardzo wysokiej jakości i trwały. Ich konstrukcja
wynika z wieloletniego doświadczenia firmy BPW – największego
producenta hamulców do naczep w Europie.

Dzięki inteligentnej konstrukcji nowy hamulec tarczowy ECO Disc TS2
wyznacza nowe standardy pod każdym względem: teraz jest lżejszy,
bardziej wytrzymały i bardziej ekonomiczny
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PW jako jedyny producent osi produkuje własne hamulce tarczowe, dzięki
czemu cały system – kompletny agregat
osiowy – to dobrze przemyślana i zoptymalizowana
konstrukcja. Hamulce BPW ECO Disc od wprowadzenia na rynek w 2009 r. wykazują się najwyższą jakością w działaniu, model pierwszej generacji został sprzedany w liczbie ponad 2 mln szt.
BPW ECO Disc to jedne z najczęściej sprzedawanych na rynku europejskim hamulców tarczowych
do naczep.

| PROMOCJA |
Nowy hamulec BPW ECO Disc TS2,
w którym zastosowano technologię OTP
(Offset Tappet Design) jest o 2 kg lżejszy
od poprzednika przy zachowaniu tej
samej wielkości tarcz i klocków

© D. Piernikarski

W nowej konstrukcji inżynierowie BPW zmniejszyli
liczbę części składowych hamulca. W wielofunkcyjnym regulatorze MFA najważniejsze funkcje
związane z prawidłową regulacją luzu realizowane
są przy użyciu mniejszej liczby części. Oznacza to
również większą niezawodność. Mniej części czyni
hamulec BPW ECO Disc lżejszym i mniejszym.

Na targach IAA 2018 w Hanowerze zaprezentowano hamulec BPW ECO Disc drugiej generacji
– lżejszy i bardziej kompaktowy. Konstrukcyjnie
uwzględniono kompensację nierównomierności siły
docisku klocków hamulcowych, stosując asymetryczne ustawienie tłoczka, co optymalizuje równomierność zużycia klocków. Obniżona liczba
komponentów składowych zmniejsza masę całego
urządzenia i czyni je bardziej wytrzymałym.
Nowe modele z hamulcami tarczowymi TS2 3709
i TS2 4309 będą sukcesywnie zastępować poprzednie: osie BPW będą w nie stopniowo wyposażane od początku 2019 r.
Hamulce BPW ECO Disc TS2 będą stosowane
m.in. w osiach nowej generacji BPW ECO Air
z okrągłą belką osi, które zastąpią agregaty osiowe
ECO Air Compact oraz ECO Air Compact HD.

Osie BPW z zaciskami TS2 wraz
z zawieszeniem ECO Air, które zestawiono z okrągłym korpusem osi pozwalają na oszczędność 27 kg masy
własnej 3-osiowej naczepy

Wytrzymały, łatwy
w obsłudze, lżejszy
W ECO Disc TS2 zastosowano specjalnie opracowane odsadzenie (przesunięcie) docisku klocka
hamulcowego BPW Offset Tappet Design (OTD).
Unikalny układ wielofunkcyjnej automatycznej regulacji luzu zacisku (MFA: Multifunctional Adjuster) zapewnia optymalne działanie mechanizmów
wewnętrznych zacisku TS2. Zapewnia to równomierne zużycie klocków, a tym samym zwiększa
ich trwałość i czas użytkowania. Wydłużony czas
eksploatacji uzyskano, stosując bardzo stabilne
łożysko dźwigni wewnętrznej oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych metodą
kataforezy zanurzeniowej KTL.

W osiach BPW ECO Air
wymiana tarczy hamulcowej
odbywa się bez demontażu
zacisku

Oszczędności w zużyciu paliwa i większa ładowność naczepy są możliwe do uzyskania dzięki niewielkiej masie hamulców. BPW ECO Disc drugiej
generacji jest lżejszy o 2 kg od poprzednika (4 kg
na oś, 12 kg dla całej naczepy).
Innowacyjna kompaktowa konstrukcja w połączeniu z doskonale znaną zasadą działania hamulców
BPW ECO eliminuje konieczność demontażu zacisku podczas wymiany tarczy hamulcowej, co pozwala na skrócenie czasu obsługi nawet do 3 h
w porównaniu z innymi typowymi rozwiązaniami
spotykanymi na rynku.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © BPW Bergische Achsen
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Mercedes-Benz Türk w Aksaray:
jakość celem nadrzędnym
© D. Piernikarski

Dariusz Piernikarski

Zaproszeni przez Mercedes-Benz Polska, złożyliśmy wizytę w fabryce
Mercedes-Benz Türk w Aksaray. Tam, wspaniale goszczeni przez tureckich
gospodarzy, mogliśmy zapoznać się z historią i dniem dzisiejszym tego bardzo
ważnego w strukturach Mercedes-Benz Trucks zakładu produkcyjnego.

półka Mercedes-Benz Türk rozpoczęła działalność w 1967 r.
w Stambule pod nazwą Otomarsan, koncern Daimler AG był głównym
udziałowcem (36%). Produkcję autobusów
O302 rozpoczęto w 1968 r. Obecnie Daimler ma 67% udziałów w Mercedes-Benz
Türk A.Ş. – taką nazwę spółka przyjęła
w 1990 r. Obecnie Mercedes-Benz Türk
produkuje autokary i autobusy miejskie
w fabryce Hoşdere Bus Plant w Stambule
oraz – od 1986 r. – samochody ciężarowe
w fabryce w Aksaray. Oba zakłady są
ważną częścią organizacji rozwoju produktu i sprzedaży koncernu Daimler AG.
Firma importuje i sprzedaje również samochody dostawcze i osobowe marek na-

leżących do grupy Daimler. Obecnie w całej spółce Mercedes-Benz Türk pracuje
ponad 6800 osób, kolejne 4500 osób jest
zatrudnionych w tureckiej sieci dealerskiej Mercedes-Benz i w różnych podmiotach odpowiedzialnych za obsługę klienta.

Fabryki dzień dzisiejszy
Fabryka samochodów ciężarowych
Mercedes-Benz Türk w Aksaray to nowoczesny zakład produkcyjny. W ciągu
ostatnich dwóch lat dokonano znacznej
rozbudowy i modernizacji fabryki – inwestycje te kosztowały w sumie 113 mln
euro. Powierzchnia zajmowana przez
zakład to ok. 700 tys. m2 (70 ha), a przez
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hale to 155 tys. m2 (15,5 ha). Po modernizacji moce produkcyjne wzrosły o 25%,
a powierzchnia o 35%. Uruchomiono nowoczesne linie technologiczne, takie jak
zanurzeniowe zabezpieczanie blach (KTL)
czy zrobotyzowane stanowiska spawalnicze. Obecnie w fabryce w Aksaray
w systemie trzyzmianowym pracuje ok.
2000 osób, z czego 1250 to pracownicy
produkcyjni.
Celem modernizacji fabryki było
zwiększenie efektywności realizowanych
procesów produkcyjnych i uzupełnienie
parku maszynowego w urządzenia najnowszej generacji. Logistyka zaopatrzenia produkcji, wykorzystywane narzędzia
i systemy pomiarowe również odpowia-

| TECHNIKA |
Etapy produkcji obejmują np. spawanie (zgrzewanie) kabiny (cab in white), zabezpieczanie antykorozyjne kabiny i lakierowanie, kompletacja
wnętrza kabiny, wklejanie szyb, montaż siedzeń,
montaż ramy podwozia, kompletacja układu jezdnego, malowanie podwozia, połączenie podwozia z kabiną, montaż końcowy pojazdu. W niektórych punktach ciągu technologicznego następuje
podmontaż większych komponentów (np. silniki,
skrzynie biegów, osie, deski rozdzielcze).

Linia spawania kabin/nadwozi (body-in-white)
została gruntownie zmodernizowana – obecnie
większość operacji wykonują roboty spawalnicze.
Zrobotyzowano również wklejanie szyb. Elementy
podwozia zgrzewane są manualnie – w tym przypadku wprowadzanie robotyzacji zarówno pod
względem kosztowym, jak i jakościowym jest
nieopłacalne. Jest to zgodne z zasadą Best Fit
Technology, czyli maksymalnym dopasowaniem
technologii do warunków lokalnych.
Pomiędzy kolejnymi stanowiskami komponenty
przemieszczają się na 22 bezzałogowych autonomicznych wózkach AGV (Automated Guided
Vehicle). Wózki AGV poruszają się wzdłuż magnetycznych linii prowadzących umieszczonych
w podłodze, wyposażone są w czujniki pozwalające na uniknięcie kolizji z przeszkodami na trasie i pracownikami, którzy mogliby znaleźć się na
ich drodze. Każdy wózek ma nośność 3 t.

Laboratorium pomiarowe oceniające jakość kabin wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt.
Pomiary odbywają się na stanowisku w 3D, wyniki zostają przeniesione na model cyfrowy. Oprócz
kabiny weryfikacji poddawane mogą być również
inne podzespoły. Wykorzystywana jest ta sama
technologia co w fabryce w Wörth i analizowane
są te same punkty pomiarowe. Trafia tu co setna
kabina wybrana losowo z produkcji. Prowadzone
są również badania nieniszczące, dotyczące np.
jakości procesów spawalniczych.

Podstawowe zabezpieczenie blach odbywa się
w procesie kataforezy zanurzeniowej KTL, następnie następuje uszczelnianie kabiny i wyżarzanie naniesionych uszczelnień. Dopiero po tych
operacjach kabiny trafiają na lakiernię. Za lakierowanie kabin odpowiadają roboty (jeszcze do niedawna robili to ludzie), utrzymując stałą jakość.
W fabryce minimalizowany jest udział lakierów
zawierających substancje lotne – jeśli po lakierowaniu kontrola jakości wykryje usterki, to gdy
są one niewielkie, kabina trafia na wyspecjalizowane stanowisko, gdzie dokonywane są poprawki lakiernicze.

dają przemysłowym standardom europejskim i pozwalają na zapewnienie najwyższej jakości powstających w fabryce
pojazdów.
Na początku marca 2018 r. linie montażowe opuściła 250-tysięczna ciężarówka wyprodukowana w Aksaray. Był
to Mercedes-Benz Actros 1853 LS 4×2,
który trafił na rynek włoski. Jest to historycznie największa liczba samochodów ciężarowych wyprodukowana przez
jednego producenta w Turcji.
W fabryce Mercedes-Benz w Aksaray
realizowana jest idea „szczupłej produkcji”, co dla klienta w praktyce oznacza
minimalną liczbę opcji do wyboru i skoncentrowanie na standardowych wersjach
pojazdów. Idea „szczupłej produkcji”
(lean manufacturing) dotyczy również realizowanych procesów technologicznych.
Są one na miejscu stale doskonalone –
jak nas wielokrotnie podczas wizyty zapewniano, jakość jest celem nadrzędnym
i pod tym względem fabryka w Aksaray
konkuruje z macierzystym zakładem Mercedes-Benz Trucks w Wörth i z brazylijską
fabryką São Bernardo do Campo, należącą do Mercedes-Benz do Brasil.
Planując produkcję, przyjęto zasadę
Best Fit Technology, czyli maksymalne
dopasowanie wykorzystywanych technologii do warunków lokalnych. W praktyce oznacza to względnie niski poziom
automatyzacji, głównie w obszarach krytycznych dla jakości, dominuje też montaż manualny z zachowaniem najwyższej
ergonomii. Ten niski poziom automatyzacji to „zaledwie” 46 robotów (głównie
spawalniczych) na liniach produkcyjnych,
zapewniających najwyższą efektywność
i jakość wytwarzania.

Centrum badawczo-rozwojowe
Chociaż w fabryce autobusów Mercedes-Benz Hoşdere działało centrum
badawczo-rozwojowe autobusów i samochodów ciężarowych, zdecydowano się
na budowę nowego centrum w fabryce
w Aksaray. Uruchomiono je we wrześniu
2018 r. – inwestycja kosztowała 8,4 mln
euro. Obecnie Centrum ma wyłączność
na badania dalekobieżnych ciężarówek
Mercedes-Benz na rzecz globalnej sieci
Daimler Global.
W centrum badawczym wykorzystywane są m.in. metody wirtualnej rzeczywistości VR (Virtual Reality). Przykładem
zastosowania VR może być prototypo-
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W czasie montażu ramy wykorzystywane jest
laserowe trasowanie pozwalające na dokładne
określenie co, gdzie i z jakim momentem ma zostać przykręcone/przynitowane. Wykorzystywane
narzędzia są regularnie kalibrowane, a wartości
momentów dokręcania zostają zapamiętane
w systemie. Ramy podczas ich montażu stoją
poprzecznie do ciągu produkcyjnego – pozwala to na zmniejszenie prędkości przesuwu wózków i ułatwia precyzyjne wykonywanie poszczególnych czynności. Obok linii montażu ramy ułożonej
w kształcie litery „U” znajdują się stacje podmontażu różnych podzespołów oraz lokalne zaplecze logistyczne.

Linia wyposażenia kabin ma z obu stron magazyny logistyczne, skąd bezpośrednio na montaż trafiają niezbędne elementy. Komponenty są
wcześniej przygotowywane i na linię montażu
trafiają w specjalnych zestawach – jest tam tyle
części, ile potrzeba. Skompletowana kabina przechodzi przez bramkę kontroli jakości – jeśli trzeba,
usterki są usuwane niezwłocznie, zanim kabina
zostanie przekazana dalej.

Rama podwozia podczas montażu znajduje się
w pozycji odwróconej. Po skompletowaniu trafia do lakierowania, a po wysuszeniu i odwróceniu do właściwego położenia odbywa się dalsze
kompletowanie pojazdu – montuje się m.in. silnik ze skrzynią biegów, układ oczyszczania spalin, zbiorniki paliwa, akumulatory itp. Skompletowane podwozie łączone jest z kompletną kabiną.
Następnie samochód otrzymuje kolejne elementy,
takie jak np. siodło, koła (obręcze i opony zostają skompletowane, napompowane i wyważone
przez kooperanta zewnętrznego, na montaż trafiają w kompletach), łączone są również niezbędne wiązki elektryczne i pneumatyczne, a na
końcu pojazd jest napełniany płynami.

Na całej linii montażowej jest wiele punktów
kontroli jakości, przed wyjazdem każdy pojazd
przechodzi test wodny – sprawdzenie szczelności, odbywa się regulacja geometrii zawieszenia, test hamulców, kalibracja radarów i innych czujników, potem następuje ostateczny
audyt produktu. Jest on przeprowadzany przez pracowników niezależnej jednostki kontroli jakości,
działającej globalnie w ramach sieci Daimler. Kryteria oceny są identyczne dla wszystkich pojazdów produkowanych przez Daimler Trucks. Ostateczna kontrola montażu obejmuje wszystkie
pojazdy, 1% produkcji podlega bardzo szczegółowej weryfikacji.
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wanie różnych części i ich wirtualna integracja z pojazdem w przestrzeni 3D
– jeszcze przed faktycznym ich wyprodukowaniem. Wirtualnie sprawdzane są
również koncepcje dotyczące montażu,
dostępność w zakresie wykorzystania
różnych narzędzi, symulacje montażu
i demontażu, kontrola ergonomii pracy,
sprawdzanie kinematyki ruchu, ocen możliwości montażu np. części elastycznych
(kontrola odległości, kolizji, promieni
zgięcia). Pozwala to na znaczne skrócenie czasu i kosztu prac projektowych.
Metody wirtualnej rzeczywistości wykorzystywane są zarówno w „czystej” postaci (tj. wyłącznie w trójwymiarowym,
wirtualnym wymiarze), jak i w sposób
mieszany – cyfrowe obrazy komponentów są łączone z obiektami rzeczywistymi. Fabryka aktywnie współpracuje
on-line z zespołami o podobnych zadaniach działającymi w obrębie całej globalnej sieci Daimler AG.

Zorientowanie na Europę
Zakład Mercedes-Benz Türk wkroczył
w świat pojazdów spełniających normę
Euro VI w 2016 r. Dokonano wówczas
całkowitej zmiany gamy produktów. Nowy
program został stworzony w odpowiedzi
na rosnące zapotrzebowanie rynku, a podjęcie takiej decyzji ułatwiło pogorszenie
się sytuacji gospodarczej w samej Turcji i spadek popytu na rynku krajowym
– sprzedaż z 1500 pojazdów miesięcznie spadła do 500.
Przeprowadzona modernizacja linii
technologicznych pozwoliła na udaną realizację tego zadania – istotnym wyzwaniem były m.in. możliwości produkcji większych silników i kabin. Produkcję kabin
typu BigSpace i GigaSpace uruchomiono
w 2018 r. równolegle do dotychczas produkowanej kabiny typu StreamSpace.
Rozszerzono również ofertę silników montowanych w pojazdach przeznaczonych
na rynek turecki.
Od początku 2018 r. produkowane są
samochody wyłącznie nowej generacji
przeznaczone głównie na rynki eksportowe. Jeszcze do niedawna 50% produkcji zakładu stanowił model Axor, teraz w programie produkcyjnym znajdują
się różne wersje modelu Arocs – także
podwozia budowlane przeznaczone do
najcięższych zastosowań oraz różne wersje
ciągników Actros.
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Fabryka Mercedes-Benz Türk w Aksaray
ma powierzchnię 700 tys. m2, hale produkcyjne zajmują 155 tys. m2; w 2017 r.
wyprodukowano tu 13 551 samochodów
ciężarowych Actros i Arocs

Zwiększana jest współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami tureckimi w zakresie przygotowania komponentów –
chodzi o tak „niewdzięczne” procesy, jak
spawanie czy kucie – jednak w dalszym
ciągu zdecydowana większość komponentów przyjeżdża z Europy.

Fabryka Mercedes-Benz Türk Aksaray od 2001 r. eksportuje ciężarówki do
odbiorców z Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1986 r. na eksport trafiło w sumie 45 tys. (z 250 tys. wyprodukowanych)
ciężarowych Mercedesów. Obecnie, ze
względu na znaczne pogorszenie koniun-
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ktury na rynku tureckim, większość produkcji trafia do klientów ze wszystkich
krajów Unii Europejskiej. W 2018 r. 25%
wyprodukowanych ciężarówek trafi na
rynek wewnętrzny, 75% eksport. Najważniejsze rynki eksportowe, na które
trafiają Actrosy i Arocsy z Aksaray, to
Niemcy (14%), Francja (9%), Polska (7%)
oraz Hiszpania (7%). Mimo niskiego popytu wciąż 48% produkcji trafia do klientów tureckich. Sporym problemem do
rozwiązania była logistyka dostaw do
Europy – najważniejszym hubem przeładunkowym jest port w Stambule, gdzie
większość pojazdów trafia na statki, część
jest ładowana na autotransportery i jedzie
do Europy na kołach.

Zdjęcia: © Mercedes-Benz Türk
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Doskonalsze
akumulatory
do ciężarówek
Wojciech Pietruszka

Warunki użytkowania akumulatorów w pojazdach
ciężarowych zmieniają się. Coraz częściej praktykowane
umieszczanie baterii w okolicach tylnej osi sprawiło,
że producenci skupili się na zabezpieczeniu ich przed
negatywnymi skutkami wibracji i przeciążeń.

o wielu badaniach i analizach wprowadzono w akumulatorach wiele rozwiązań,
dzięki którym stały się bardziej niezawodne.

Wzmocnienia mechaniczne
Blok akumulatora został wyposażony w tzw. flexyribsy, czyli na stałe przytwierdzone do obudowy części z tworzywa sztucznego, które stabilizują płytę, zabezpieczając ją przed utratą materiału
aktywnego.
W celu mechanicznego wzmocnienia płyty stosuje się włókno szklane o dużej porowatości (tzw.
glassmat) lub umieszcza pod separatorem dodatkową włókninę. Rozwiązania takie do niedawna stosowane były tylko w akumulatorach
heavy duty, obecnie stają się coraz powszechniejsze i powodują wydłużenie żywotności akumulatora.

Równie często stosowaną modyfikacją jest klejenie pakietów, które służy wzmocnieniu konstrukcji akumulatora. Kiedyś stosowane było tylko
w akumulatorach do pojazdów specjalnych lub produkowanych na pierwsze wyposażenie.

Pełna ramka
Zaglądając w głąb akumulatora, zauważymy, że
kratka, na której znajduje się masa czynna, wykonana jest przeważnie metodą grawitacyjną i charakteryzuje się stosunkowo grubą, pełną ramką
w tzw. wykonaniu full frame. W akumulatorach
do samochodów ciężarowych jako nośnik masy
czynnej najczęściej używa się ramek ze stopów
antymonowych lub coraz częściej rozwiązań hybrydowych, gdzie elektroda dodatnia wykonana
jest ze stopu antymonowego, natomiast ujemna
zawiera dodatki wapnia.
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AUTOPART SA
Producent polskich akumulatorów wysokiej jakości do wszystkich typów pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych oraz łodzi i kamperów.
Firma działa od 1982 r. i produkuje rocznie 2,5 mln akumulatorów, które dystrybuuje do ponad 50 krajów całego świata.
Zdobyła wiele nagród i wyróżnień w licznych prestiżowych konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Takie wykonanie ramki pozwala na osiągnięcie
dużej zdolności rozruchowej, zgodnej z europejską
normą EN50342-1. Można zauważyć, że odlewy
kratki mają wzmocnienia w okolicach łączenia
z mostkiem akumulatora, gdyż obszar ten jest wyjątkowo mocno narażony na obciążenia mechaniczne oraz odpowiada za odprowadzenie energii z powierzchni elektrod.

Konstrukcja mostka
Rozwiązaniem charakterystycznym dla akumulatorów o dużych pojemnościach – od 120 Ah do
230 Ah – jest specjalna konstrukcja mostka, który
łączy płyty w ogniwie. Mostek został tak zaprojektowany, aby przenosić energię bez niepotrzebnych strat, a zarazem zachować odporność na nadmierne przeciążenia mechaniczne. Do tego celu

© Autopart
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Schemat konstrukcji wewnętrznej akumulatora
Galaxy Extreme Vibration Resistance (EVR)

stosuje się różnego rodzaju nacięcia i wzmocnienia punktów krytycznych równo rozprowadzających
naprężenia.

Wkładka stabilizująca
Nowatorskim rozwiązaniem w obudowanych akumulatorach typu A, B, C jest specjalna wkładka,
która stabilizuje elektrody zarówno względem sie-

bie, jak i bloku akumulatora. Spełnienie wspomnianej wcześniej normy wiąże się z przeprowadzeniem badania akumulatora i jego odporności na
wibracje. Bateria poddawana jest działaniu drgań
pionowych o stałej częstotliwości i przyspieszeniu
w zadanym okresie. Po wykonanym teście sprawdza się rozruch akumulatora i napięcie nie może być
niższe niż 7,2 V po upływie 60 s po zakończeniu
obciążeń, przy czym najbardziej restrykcyjnym wy-

maganiem jest zastosowanie przyspieszenia 6 g
w czasie 20 h. Należy dodać, że akumulatory dobrej klasy osiągają napięcia powyżej 10 V.
Wszystkie te rozwiązania doprowadziły do zwiększenia niezawodności akumulatorów. Już nie jest
problemem to, żeby zbiornik AdBlue czy katalizator
SCR „zajęły lepsze miejsca” w ciężarówce.
Autor jest pełnomocnikiem ds. jakości
w Autopart SA
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Nowa flota POLOmarket: 14 podwozi Mercedes-Benz Actros
2540 L 6×2 z zabudowami chłodniczymi Schmitz Cargobull
typu M.KO (samochody) oraz Z.KO (2-osiowe przyczepy centralnoosiowe); w samochodach pracują agregaty chłodnicze
Thermo King T800, w przyczepach podpodłogowe agregaty
UT800; przyczepy mają tylne podesty załadowcze
Bär Cargolift typu BC 2000 S4, samochody
wyposażono w przejazdowe podesty
BC 2000S4U

Dariusz Piernikarski

Zestawy chłodnicze Schmitz
Cargobull dla POLOmarket
Polska sieć supermarketów POLOmarket zainwestowała ponad 12 mln zł
w 14 nowych zestawów z zabudowami chłodniczymi. Jest to ważny i duży
projekt w obszarze logistyki i transportu firmy. Za realizację zamówienia
odpowiadało EWT Truck & Trailer Polska.

OLOmarket to największa polska
sieć supermarketów, działająca
na rynku od 1997 r. Obecnie to
blisko 280 nowoczesnych placówek na
terenie całej Polski. Zaopatrzenie sklepów realizowane jest z dwóch nowoczesnych centrów logistycznych znajdujących
się w Giebni k. Inowrocławia i Kłobucku
k. Częstochowy. Samochody zaopatrujące
sklepy pokonują ok. 160 tras na dobę,
tylko w centrum logistycznym w Giebni
(które mieliśmy okazję odwiedzić) codziennie ładowanych jest 80 zestawów.

Nowy nabytek POLOmarketu to 14 zestawów członowych – tworzą je trzyosiowe samochody ciężarowe Mercedes-Benz
Actros oraz dwuosiowe przyczepy centralnoosiowe. Pojazdy mają zabudowy
chłodnicze Schmitz Cargobull, za utrzymanie odpowiedniej temperatury odpowiadają agregaty chłodnicze Thermo
King. Z kolei załadunek i rozładunek samochodu i przyczepy ułatwiają podesty
załadowcze dostarczone przez Bär Cargolift. Pierwsze pojazdy trafiły do eksploatacji w sierpniu 2018 r.
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„Decyzja o zakupie wynikała przede
wszystkim z konieczności odnowy floty.
Zależy nam bardzo na dostawach, które
będą zapewniały jak najwyższą jakość.
Niestety w przypadku wiekowych chłodni
nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. Jest to normalne zużycie eksploatacyjne. Mamy taki a nie inny układ
odległościowy i realizując dostawy z centrum logistycznego w Giebni do np. pasa
nadmorskiego oddalonego o ok. 300 km,
opłaca się nam taki zestaw tam wysłać.
Dlatego szukaliśmy pojazdów o maksy-
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Autorzy sukcesu od lewej: Andrzej Dziedzicki,
dyrektor handlowy EWT Truck & Trailer Polska,
Jarosław Brudnicki, członek zarządu, dyrektor zakupów
i marketingu w POLOmarkecie, Artur Zdunowski, specjalista ds. handlowych odpowiadający w EWT Truck
& Trailer Polska za pojazdy specjalne, Filip Bernaciński,
dyrektor transportu w POLOmarkecie

malnej pojemności, aby wykorzystywać
naszą flotę jak najefektywniej na dłuższych trasach” – tak potrzebę odnowy
floty wyjaśnia Jarosław Brudnicki, członek zarządu i dyrektor zakupów i marketingu w POLOmarket.
Filip Bernaciński, dyrektor transportu w POLOmarkecie, dodaje: „Decyzja
o przejściu na zestawy członowe wynikała z przesłanek ekonomicznych – dokładnie policzyliśmy, ile oszczędności
przyniesie nam zastąpienie na niektórych
trasach zestawów z naczepami. Dotyczy
to zarówno przebiegów, wykorzystania
ładowności, jak i czasu pracy naszych
kierowców. Ponieważ transportujemy
produkty suche razem ze świeżymi, dlatego zdecydowaliśmy się na chłodnie –
pozwala to nam na uproszczenie dostaw
i obniżenie kosztów”.

Dealerzy Mercedes-Benz – Sobiesław
Zasada oraz Auto Partner Garcarek –
dostarczyli po 7 podwozi Mercedes-Benz
Actros 2540 L 6×2 (kabina L ClassicSpace,
silnik OM470: 290 kW/394 KM oraz
1900 Nm, rozstaw osi 5500 mm, zwis
tylny 2550 mm). Zabudowy chłodnicze
typu M.KO (samochody) oraz Z.KO (przy-

czepy) zostały wykonane w litewskiej
fabryce Schmitz-Cargobull w miejscowości Panevéžys. W samochodach pracują agregaty chłodnicze Thermo King
T800, w przyczepach zainstalowano podpodłogowe agregaty UT800. Przyczepy
wyposażono w tylne podesty załadowcze
Bär Cargolift typu BC 2000 S4, natomiast przejazdowe podesty BC 2000S4U
montowane na Actrosach ułatwiają załadunek i rozładunek towarów znajdujących się w ładowni samochodu. Oba
urządzenia mają udźwig po 2000 kg.
Całość projektu od strony technicznej
koordynowało EWT Truck & Trailer Polska, w serwisie EWT w Strykowie dokonano ostatecznej kompletacji zestawów.
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Chłodnicze zestawy członowe
Obecnie POLOmarket tylko w bazie
Giebni wykorzystuje 80 pojazdów różnego typu i wielkości (ciężarówki „solo”,
zestawy z naczepami i przyczepami),
w tym flota własna to 35 szt., a 14 nowych zestawów z przyczepami tandem
to niemal połowa floty własnej działającej
z centrum w Giebni.
Już na etapie projektu specjaliści z EWT
Truck & Trailer Polska i POLOmarketu
uzgodnili szczegółowe wymagania dostosowujące pojazdy do potrzeb i oczekiwań sieci. Zadbano, by możliwe było
wykorzystanie maksymalnej powierzchni
ładunkowej (37 europalet). Jednocześnie
zachowano najwyższe standardy wykonania, pamiętając o ergonomii i funkcjonalności przyjaznej dla kierowców.
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W trosce o efektywność
i wygodę kierowcy
Filip Bernaciński wyjaśnia: „Pojazd
z przyczepą tandem jest dość drogi w zakupie, jego eksploatację w naszej flocie
przewidujemy na 7–8 lat. Mieliśmy już
wcześniej bardzo dobre doświadczenia
z eksploatacją zabudów marki Schmitz
Cargobull, zatem składając ponownie
zamówienie, byliśmy pewni, że producent zagwarantuje nam najwyższą jakość niezbędną przy tak długim zakładanym czasie eksploatacji. Równie istotna
była obsługa posprzedażna w serwisach
i opieka ze strony EWT Truck & Trailer”.
Zabudowy otrzymały specjalne wzmocnienia. W warunkach dystrybucji za- czy
rozładunek odbywa się bardzo szybko
i nie zawsze delikatnie. Zabudowy muszą
być odpowiednio wzmocnione – ściana
przednia, podłogi. Przygotowano również
dodatkowe rolety, które zapewniają ciągi

Podest tylny Bär
Cargolift w przyczepie to model
BC 2000 S4 – podobnie jak podest
w samochodzie
ma udźwig
2000 kg

Zamontowany w ładowni samochodu ciężarowego
agregat chłodniczy T800 R ma wydajność chłodniczą
4300 W przy –20°C, 7600 W przy 0°C, nominalny
przepływ powietrza to 2700 m3/h; w agregacie przyczepy UT800 R jest to odpowiednio 5100 W, 8500 W
oraz 2430 m3/h; w obu urządzeniach krąży czynnik
chłodniczy nowej generacji R-452A

chłodnicze, co pozwala na zamknięcie zabudowy pod dokiem załadunkowym i spokojne przemieszczanie się między magazynami bez utraty dużych ilości zimna.
Konfigurując zestawy, nie zapomniano o wygodzie pracy kierowcy. Odpowiednio skonfigurowany podest przejazdowy pozwala na załadunek nawet
wtedy, gdy zestaw nie jest idealnie ustawiony w linii prostej, a po rozprzęgnięciu staje się klapą zamykającą ładownię
samochodu. Innym elementem poprawiającym warunki pracy kierowcy jest

zasuwany daszek pomiędzy przyczepą
a samochodem. Praca przy złej pogodzie przestaje być problemem: deszcz nie
pada na towar ani na kierowcę.

Udana współpraca
„W EWT mamy świadomość całego
procesu kompletacji zamówienia, nawet
jeśli nie jesteśmy kontrahentem na jego
całość, bo niekiedy zamówienia są podzielone. Komunikacja na każdym etapie między klientem a poszczególnymi
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dostawcami jest bardzo ważna. Jesteśmy
firmą, która dostarcza produkty specjalistyczne i dlatego na końcu musimy
umieć to wszystko spiąć razem, żeby
zadziałało. Musimy dbać o wizerunek
zarówno firmy Schmitz Cargobull, jak
i nasz własny – EWT Truck & Trailer Polska. To, że cała flota POLOmarketu bazuje na produktach Schmitz Cargobull,
świadczy o tym, że współpraca nam się
dobrze układa” – tak realizację zamówienia dla sieci POLOmarket podsumowuje Andrzej Dziedzicki, dyrektor handlowy EWT Truck & Trailer Polska.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Wizja „Miasta jutra”
Na wrześniowych targach IAA w Hanowerze firmy Thermo King i Frigoblock
wkroczyły w nową erę chłodnictwa transportowego i przedstawiły serię
innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących energię elektryczną.

Renault Master
Z.E. z elektrycznym
agregatem Thermo
King E-200

ortfolio produktowe Thermo King i Frigoblock przedstawione na IAA obejmowało
m.in. agregaty hybrydowe SLXi Hybrid,
CryoTech, zasilane prądem elektrycznym agregaty Frigoblock pracujące również z silnikami zasilanymi CNG lub LNG, a także elektryczne i niezależne agregaty do małych i dużych samochodów
ostatniego ogniwa łańcucha dostaw.
Wśród nowości od Thermo King i Frigoblock znalazły się pierwsze na rynku rozwiązania bazujące
na elektryczności, łączności i zrównoważonym
rozwoju.

E-200
Nowy elektryczny agregat chłodniczy E-200, przeznaczony do samochodów dostawczych o masie
do 3,5 t z silnikami spalinowymi lub elektrycznymi,
zapewnia stałą moc i wydajność niezależnie od
pracy pojazdu.
E-200 wykorzystuje komponenty, których nigdy
wcześniej nie stosowano w branży transportu
chłodniczego. Najważniejszym z nich jest nowy
sterownik, który może dostosować wydajność
chłodniczą do rzeczywistych potrzeb i dostępnej
mocy oraz zarządzać różnymi dostępnymi źródłami
zasilania. Wszystkie główne komponenty agregatu
E-200 są zintegrowane, tworząc rozwiązanie typu
plug-and-play, które nie wymaga żadnych modyfikacji w pojeździe.

Na IAA Thermo King wspólnie z Petit Forestier
zaprezentował w pełni elektryczny, bezemisyjny
i cichy van chłodniczy, wyposażając elektryczny
Renault Master Z.E. o masie 3,1 t w elektryczny
agregat E-200.

B-100 ECO
Oprócz tego, działając razem z Northgate, firmą
oferującą wynajem pojazdów komercyjnych,
Thermo King zamontował w Citroënie Berlingo
nowy agregat B-100 ECO, opracowany specjalnie z myślą o niskim zużyciu energii w małych pojazdach elektrycznych.
Ten bezemisyjny i cichy, całkowicie elektryczny pojazd chłodniczy Northgate wprowadził do codziennego użytku w Hiszpanii. Pojazd monitorowany był
w warunkach rzeczywistych, podczas codziennej
pracy. Badania przeprowadzono w różnych warunkach i wykazano, że agregat chłodniczy charakteryzuje się ograniczonym wpływem na zasięg pojazdu, w granicach 5–8,5%, mierzonym

w ciągu przeciętnego 8-godzinnego dnia dostawy,
przy 32 otwarciach drzwi trwających po 2 minuty
każde. Oczywiście wpływ agregatów B-Series
ECO na zasięg pojazdu elektrycznego może ulec
zmianie w zależności od zastosowania, akumulatora, warunków otoczenia i obciążenia instalacji
12 V samego pojazdu. Udowodniono, że standardowy 12-woltowy akumulator pomocniczy pojazdu elektrycznego wystarcza do zasilania agregatu B-100 ECO i nie ma potrzeby montowania
dodatkowych, kosztownych akumulatorów.
„W przeciwieństwie do B-100 ECO alternatywne,
małe, elektryczne agregaty chłodnicze dostępne
obecnie na rynku wymagają instalacji dodatkowego
i kosztownego akumulatora, aby zapewnić ich pełną
autonomię – powiedział In~aki Fernandez Blanco,
dyrektor działu inżynieryjnego w firmie Thermo King.
– Testy wykazały, że taki dodatkowy pakiet baterii
o masie około 90 kg wpływa na zasięg pojazdu
elektrycznego, zmniejszając go o 3%”.
Zdjęcie: © Thermo King
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W odpowiedzi
na potrzeby rynku
O produktach prezentowanych na tegorocznych targach IAA, współpracy
ze Schmitz Cargobull oraz o polskim rynku rozmawiamy z Jakubem Pirsztukiem
i Manfredem Zoni, przedstawicielami firmy Hankook.

„Samochody Specjalne”: Jakie nowości
zaprezentował Hankook w tym roku
w czasie targów IAA?
Jakub Pirsztuk: Swoją premierę rynkową
w Hanowerze miała opona do transportu
miejskiego z bieżnikiem AO04+ w rozmiarze 315/60 R22,5. Ten niskoprofilowy model jest coraz częściej wykorzystywany przez producentów autobusów.
Choć w Polsce standardowym rozmiarem
jest wciąż 275/70 R22,5, to ze względu
na ewolucję w sektorze pasażerskim –
powstają gazowe i elektryczne modele
autobusów – opracowuje się opony o większej nośności, które są w stanie przenosić
większe obciążenia. Jest to szczególnie
ważne np. w przypadku autobusów elektrycznych, na których dachu montuje
się baterie.
Poprzednia wersja opony, model AU03+,
cieszyła się dużą popularnością wśród
klientów. Zakładam więc, że nowa, udoskonalona opona zyska jeszcze większe
grono odbiorców.

Jakub Pirsztuk

,
TBR Sales Manager,
Hankook Tire Polska

Manfred Zoni

,
Sales Director Truck,
Hankook Reifen
Deutschland GmbH
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Co jeszcze oprócz opony AO04+ Hankook pokazał w Hanowerze?
Jakub Pirsztuk: Innym nowym produktem są opony SmartWork z bieżnikami
AM11, DM11 i TM11. W tym przypadku
Hankook poszedł o krok dalej i stworzył gamę opon do pojazdów, które pracują na placach budów, w kopalniach,
żwirowniach, ale wjeżdżają tam, by załadować lub rozładować towar i zaraz
potem wracają na standardowe drogi
utwardzane.
Ten obszar eksploatacji jest problematyczny dla klientów – bardzo często firmy
transportowe zakładają do tego rodzaju
pracy opony do przewozu dalekobieżnego, co w tym przypadku się nie sprawdza. Opony te są zbyt delikatne i nie
wytrzymują dużego obciążenia w trakcie pracy w trudnych warunkach. Także
typowe opony budowlane nie sprawdzają się w przypadku tego rodzaju transportu – zbyt szybko się zużywają, co
skutkuje niskimi przebiegami.
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Nowe opony SmartWork są odpowiedzią
na tego typu problemy, to produkty łączące w sobie miks różnych właściwości.
Można powiedzieć, że to taka gama pośrednia, taki nowy segment. Myślę, że
jesteśmy prekursorem w tym zakresie.
Jak wygląda współpraca Hankook z producentem naczep – firmą Schmitz Cargobull?
Manfred Zoni: Współpraca Hankook z firmą Schmitz Cargobull przebiega bardzo
pomyślnie. Umowę partnerską podpisaliśmy w 2012 r. Zaczęliśmy od dostarczania opon na pierwszy montaż do nowych
naczep. W tamtym czasie dostarczaliśmy
dla Schmitz Cargobull kilka tysięcy opon
rocznie, co z dzisiejszej perspektywy jest
niewielką liczbą. Obecnie – jeśli popatrzymy tylko na statystyki opon na pierwszy montaż – dostarczamy Schmitz Cargobull już ok. 100 tys. opon rocznie. Mamy
pełną homologację na najbardziej klasyczne rozmiary, takie jak 385/65 R22,5,
385/55 R22,5 i kilka innych.
Muszę jednak dodać, że oferujemy opony
do naczep nie tylko w klasycznych rozmiarach, jak chyba najbardziej typowy
385/65 stanowiący niemal 30% rynku,
ale też wiele innych opon w różnorakich
rozmiarach. I tylko my, może jeszcze 2,
3 innych dostawców na rynku, jesteśmy
w stanie odpowiedzieć na wymagania
Schmitz Cargobull w tym zakresie. Oprócz
naszych własnych opon dostarczamy również opony z logo Schmitz Cargobull i wizerunkiem słonia na bocznej ścianie opony
używane na rynku aftermarket, a także
przez firmy zajmujące się wynajmem naczep. Są to identyczne opony, z takimi
samymi bieżnikami jak te, które trafiają
na pierwszy montaż. Zatem z jednej strony dostarczamy opony na pierwszy montaż, z drugiej współpracujemy ze Schmitz
Cargobull na rynku wymiany w ramach
pakietów obsługowych oferowanych przez
tego producenta. Dzięki temu klienci wiedzą – w większości przypadków Schmitz
ma kontakt z użytkownikami końcowymi
– że jeśli kończy się pierwszy cykl życia
ich opony, to możemy im zaoferować pełną
usługę serwisową także na rynku wymiany, by przedłużyć życie opony. Klienci
mają również świadomość, że jeśli w przypadku awarii opona Schmitz Cargobull nie
jest dostępna, mogą zastosować identyczną oponę Hankook.

Czy Hankook jest zainteresowany współpracą z innymi producentami naczep?
Manfred Zoni: Jeśli chodzi o wzrost sprzedaży, zawsze jesteśmy zainteresowani
podpisaniem nowych umów. Na rynku
niemieckim istnieje wielu dużych producentów naczep, którzy są dla nas interesujący ze względu na współpracę. Jednak jak już wspomniałem, bardzo dużą
liczbę opon dostarczamy dla Schmitz
Cargobull. Gdybyśmy rozważali podjęcie współpracy z kolejnym producentem, musielibyśmy odpowiedzieć sobie
na pytanie dotyczące naszych możliwości
produkcyjnych.

Współpraca Hankook z firmą
Schmitz Cargobull przebiega
bardzo pomyślnie. […] Zaczęliśmy od dostarczania opon
na pierwszy montaż do nowych
naczep. W tamtym czasie
dostarczaliśmy dla Schmitz
Cargobull kilka tysięcy opon
rocznie, co z dzisiejszej perspektywy jest niewielką liczbą.
Obecnie – jeśli popatrzymy
tylko na statystyki opon na
pierwszy montaż – dostarczamy Schmitz Cargobull już
ok. 100 tys. opon rocznie.

Jeśli przeładujemy produkcję oponami do
naczep, to nie będziemy zdolni produkować innych opon, np. do samochodów ciężarowych czy dostawczych. Zatem to nie jest kwestia tego, czy chcemy
współpracować tylko ze Schmitz Cargobull, ale dotyczy całego rynku pojazdów
użytkowych, na którym funkcjonuje wielu
innych producentów, oraz naszych możliwości wytwórczych. Każdy producent samochodów ciężarowych i naczep zgłasza
obecnie bardzo duży popyt na opony.

Jak wygląda rynek wymiany, pierwszego montażu, opon bieżnikowanych
w Polsce?
Jakub Pirsztuk: Polski dział sprzedaży opon
ciężarowych Hankook powstał w 2012 r.
i od tego czasu sprzedaż ta zaczęła nabierać rozpędu. Po 3 latach działalności
do polskiego oddziału dołączono kraje
bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię.
Jeśli chodzi o rynek polski, naszym głównym kanałem sprzedaży są serwisy oponiarskie, dilerzy, hurtownie, więksi klienci.
W przypadku opon na pierwszy montaż
to jeszcze nie jesteśmy – oczywiście jeśli
chodzi o producentów polskich – widoczni
w tym kanale.
Komu Hankook dostarcza opony na polskim rynku?
Jakub Pirsztuk: W kontekście opon autobusowych od 4 lat dostarczamy nasze
opony dla MPK we Wrocławiu. Współpracujemy też z KLA w Kaliszu, MZA w Warszawie (w tym przypadku na zasadzie
jednorazowych kontraktów) oraz MPK
w Rzeszowie. Nasze opony dostarczamy
dostawcy opon, który wygrał przetarg,
gdyż Hankook nie sprzedaje bezpośrednio opon przedsiębiorstwom komunikacji
miejskiej. Są to więc firmy, które prowadzą sprzedaż i serwis opon ciężarowych dla przedsiębiorstw komunikacji
miejskiej.
Z naszego doświadczenia wynika, że
dzięki takim firmom możemy zaistnieć
w tym kanale dystrybucji. Cieszymy się,
gdyż branża autobusów się rozwija,
zwłaszcza w kontekście elektromobilności, co oznacza, że wiele pojazdów będzie wymienianych i w tym upatrujemy
dużą szansę.
Staramy się działać bardziej lokalnie,
choć współpracujemy też z dużymi firmami, jak JMK i Handlopex. Firmy te
bieżnikują opony, ale też sprzedają nasze
nowe opony. Korzystamy z ich dużego
doświadczenia, poza tym bieżnikowanie
opon jest też dość popularne w przypadku
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Renata Pawliszko
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Tegoroczni zwycięzcy
nagrodzeni
© K. Biskupska

Jak co roku międzynarodowe jury wybrało pojazdy w ramach
konkursu International Truck of the Year, International Van of the
Year i International Bus of the Year. Kto wygrał w zmaganiach
w tym roku? Zobaczmy.

Ford
F-Max wzbudził
ciekawość zwiedzających targi

Ford F-Max
International Truck
of the Year 2019
Zgodnie z zasadami konkursu nagroda International Truck of the Year
(Międzynarodowy Samochód Ciężarowy
Roku) przyznawana jest modelowi, który
przyczynia się do poprawy i rozwoju
efektywnego transportu drogowego. Jury
bierze też pod uwagę inne znaczące kryteria, takie jak innowacje technologiczne,
komfort, bezpieczeństwo, efektywność
paliwowa, aspekt ekologiczny i TCO.
W tym roku tę prestiżową nagrodę
dla Forda F-Max z rąk Gianenrico Griffini, przewodniczącego jury konkursu
ITOY, odebrał Haydar Yenigün, główny
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menedżer w firmie Ford Otosan. Nagrody były wręczane podczas dni prasowych na targach IAA w Hanowerze.
Jury przyznające nagrodę temu modelowi doceniło jego wydajność i zaawansowane cechy układu napędowego
F-Max, w tym Eco-Roll, adaptacyjny tempomat (ACC) i oparte na GPS funkcje Predictive Cruise Control. Międzynarodowe
grono dziennikarzy pozytywnie oceniło
również cichą pracę 6-cylindrowego silnika Ford Ecotorq Euro VI o pojemności
skokowej 12,7 l i mocy 500 KM, który
sprawnie pracuje w połączeniu ze zautomatyzowaną 12-stopniową skrzynią
biegów ZF traXon. Za ważne w ocenie
uznano także wygląd i komfort kabiny
pojazdu. Ma ona płaską podłogę i wysokie wnętrze (2,16 m), a także wiele
schowków oraz kokpit z cyfrowym zestawem wskaźników. Uwagę członków
jury zwróciła też ConnecTruck – platforma łączności pojazdu.
„Wraz z wprowadzeniem F-Max na
rynek Ford Trucks dostarczył klientom
doskonały ciągnik, który może być nowym, znaczącym graczem w wysoce

konkurencyjnym segmencie transportu
długodystansowego” – podsumował wyniki głosowania jury Gianenrico Griffini.

Vany PSA
International Van
of the Year 2019
Jury Międzynarodowego Samochodu
Dostawczego Roku przyznało w tym roku
nagrodę International Van of the Year
2019 Grupie PSA za nową generację samochodów Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Opel Combo i Vauxhall Combo.
Nowe vany zostały zaprojektowane jako
część programu, w którym usługi były
systematycznie dostosowywane do potrzeb klientów biznesowych pod względem komfortu, systemów wspomagania jazdy i bezpieczeństwa.
„Wspólny program dla czterech marek Grupy PSA, Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Opel Combo i Vauxhall
Combo, jest dobrze przygotowany, pełen
innowacji technologicznych, by wspomóc

reklama

kierowcę i zwiększyć korzyści finansowe
właściciela lub zarządzającego flotą. Dostępność dwóch wersji rozstawu osi to
kolejny krok naprzód, podobnie jak wprowadzenie wariantu napędu na 4 koła, biorąc pod uwagę, że coraz większa liczba
przedsiębiorstw użyteczności publicznej
poszukuje napędu 4×4 w małej furgonetce” – powiedział Jarlath Sweeney,
przewodniczący jury IVOTY.
Nowe modele zostały opracowane
przy użyciu platformy EMP2 i dostosowane do najnowszej generacji układów
napędowych i wyposażenia wspomagającego kierowcę. Oferują też wiele
usług dla klientów B2B, spełniając wysokie standardy na rynku pod względem
przestronności i modułowości, o nośności
1000 kg. Dzięki nowej ofercie Grupa
PSA zamierza umocnić swoją pozycję
na rynku pojazdów użytkowych. Żeby
zaspokoić potrzeby klientów, vany dostępne będą w dwóch długościach i wersjach z 2, 3 i 5 siedzeniami.
Dziennikarze, biorący udział w głosowaniu na International Van of the Year
2019, uzasadnili swój wybór następująco:

| BIZNES |
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Laureaci tegorocznej nagrody
International Van of the Year:
Citroën Berlingo, Peugeot Partner
i Opel Combo

„Vany Grupy PSA zapewniają przyjemność z jazdy i charakteryzują się dobrymi
właściwościami jezdnymi bez uszczerbku
dla ich funkcji użytkowych. Profesjonalni użytkownicy mają do wyboru szeroką gamę nadwozi i silników”.
„Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody. Zwycięstwo świadczy także o możliwościach Opla w ramach Grupy PSA.
Modelem Combo »atakujemy« segment
C-vanów, w którym dotychczas nie odgrywaliśmy znaczącej roli. Opel ma duży
potencjał wzrostu na rynku lekkich pojazdów użytkowych. Dlatego doskonale
się składa, że powierzono nam opracowanie nowej platformy takich pojazdów
dla całej Grupy PSA w Rüsselsheim” –
powiedział Michael Lohscheller, dyrektor generalny firmy Opel.

jest wykorzystywany tylko w razie potrzeby, czyli wtedy, gdy kierowca skręca
kierownicą, przez co pomaga zaoszczędzić paliwo) obniża zużycie paliwa o 8,5%.
Citaro hybrid jest także lekki, niedrogi
w zakupie i łatwy w obsłudze.

Konkursowe
jury Autobusem
Roku 2019 wybrało
Mercedesa Citaro
hybrid

Na ocenę jury wpływ miała m.in.
techniczna realizacja hybrydowej koncepcji. W autobusie zrezygnowano z kosztownej sieci wysokiego napięcia, a zamiast
niej autobus wyposażony został w osobną
sieć 48 V (podobnie jak w samochodach
osobowych Mercedes-Benz z napędem
hybrydowym). W wyniku tego możliwe
było utrzymanie niewielkich rozmiarów
przestrzeni montażowej, a wnętrze nie
wymagało zmian, dzięki czemu nie trzeba

Tegoroczny test autobusowy Bus Euro
w Zagrzebiu wygrał Mercedes-Benz Citaro hybrid, zdobywając tym samym tytuł
Międzynarodowego Autobusu Roku 2019.
Pojazd doceniono w kategoriach ekonomiczności, innowacyjności, jakości
i przyjazności dla użytkownika. Jury podkreśliło też fakt, że nowa technologia
hybrydowa jest przeznaczona dla szerokiej gamy autobusów miejskich zarówno z silnikami wysokoprężnymi, jak
i gazowymi.
Citaro hybrid w połączeniu z nowym
elektrohydraulicznym układem kierowniczym „intelligent eco steering” (ten
elektrohydrauliczny układ kierowniczy

© K. Biskupska

Mercedes-Benz Citaro hybrid
International Bus of the Year 2019

„Dzięki naszemu Citaro hybrid operatorzy już dziś mogą zaoferować swoim
klientom wysoce ekologiczne usługi i jednocześnie zapewnić sobie bardzo dobry
bilans ekonomiczny. Naszą technologię
hybrydową pojmujemy jako rozsądne
uzupełnienie oferty przedsiębiorstw komunikacji, które stawiają na pojazdy niskoemisyjne”– powiedział Till Oberwörder, szef Daimler Buses.
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było usuwać ani jednego siedzenia dla pasażerów. Dodatkowa masa autobusu wynosi zaledwie 156 kg. W swojej standardowej wersji Mercedes-Benz Citaro hybrid
jest pojazdem jednoczłonowym o maksymalnej masie całkowitej 18 t, mieszczącym do 105 miejsc pasażerskich, a w wersji
przegubowej 159 miejsc.

Opracowała Renata Pawliszko
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Nowe podwozia DAF
do nadwozi wymiennych

Z myślą o transporcie nadwozi wymiennych (tzw. BDF) firma DAF Trucks
wprowadza na rynek zmodernizowane 3-osiowe podwozia XF/CF FAR/FAN
w konfiguracji 6×2-2 z tylną osią wleczoną.
przypadku modeli FAN oś
wleczona jest wyposażona
w elektrohydrauliczny układ
skrętu wymuszonego. Najważniejszą
cechą nowych modeli jest układ oczyszczania spalin EAS o bardzo kompaktowej
budowie. Przy ramie pojazdu z podłużnicami o wysokości profilu 310 mm górna
krawędź bloku katalizatorów znajduje
się 43 mm poniżej krawędzi ramy, tym
samym powstaje zwiększona przestrzeń
na montaż zamków mocujących nadwozie. W pojazdach z obniżoną wysokością
ramy mniejszy moduł EAS oznacza większy prześwit. W przypadku transportu
nadwozi wymiennych istotna jest wysokość podnoszenia (skok zawieszenia)
– w modelach FAR/FAN do transportu
nadwozi wymiennych tylna oś ma skok

+180/–90 mm, co znacznie ułatwia podejmowanie i odstawianie nadwozi.
Niższy koszt obsługi i napraw samochodu wiąże się z zastosowaniem oddzielnego elektrohydraulicznego układu
skrętu osi tylnej, który nie wymaga czynności obsługowych. Skręt osi w pełnym
zakresie jest możliwy przy prędkościach
jazdy poniżej 25 km/h, a więc wtedy, gdy
potrzebna jest jak największa zwrotność, w zakresie 25–45 km/h następuje
samoczynna redukcja skrętu, przy prędkościach powyżej 45 km/h oś staje się osią
sztywną, zwiększając tym samym stabilność pojazdu. Wszystkie komponenty
systemu skrętu zabudowano w pobliżu osi
tylnej (m.in. pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku i siłownik dwustronnego
działania), układ sterujący odbiera syg-

nały dotyczące wychylenia kół osi przedniej z umieszczonego tam czujnika.
Korzyści dla klienta, który zdecyduje
się na zakup nowych modeli FAN/FAR,
to zużycie paliwa niższe o 0,4%, masa
własna pojazdu niższa o 25 kg, niższe
koszty obsługi i naprawy, poprawiona
kierowalność i ułatwione manewrowanie
oraz większy skok zawieszenia ułatwiający pracę z zabudowami wymiennymi.
Warto wspomnieć, że dużym ułatwieniem dla firm wykonujących zabudowę
podwozia jest nowy układ otworów z tyłu
ramy (BAM), specjalnie przygotowany
do montażu systemu mocującego nadwozia wymienne BDF.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © DAF Trucks Polska
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Wymiana sprzęgła
w Scanii R
Schaeffler to producent sprzęgieł, również do samochodów ciężarowych
i autobusów. Firma prowadzi również szkolenia teoretyczno-praktyczne
w zakresie naprawy i wymiany elementów sprzęgła.

ako przykład może posłużyć wymiana
sprzęgła w jednym z pojazdów firmy
przewozowej Trans-Kachel z Wrześnicy
k. Sławna. Był to ciągnik siodłowy Scania serii R
z silnikiem o mocy 420 KM. Wymiany dokonano
profilaktycznie przy przebiegu około 800 000 km.
Wymiany profilaktyczne elementów sprzęgła przy
takich przebiegach firma Trans-Kachel stosuje
w celu wyeliminowania tzw. niespodziewanych
awarii swoich pojazdów.
Omawiany pojazd był wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów [zdj.1], której komputer
sterujący po wymianie sprzęgła wymaga kalibracji (tzw. przyuczenia) wynikającej z parametrów
nowego sprzęgła. Jednak w tym ciągniku siodłowym przyuczenia dokonywane są samoczynnie
podczas pierwszej jazdy próbnej, bez użycia przyrządu diagnostycznego. Dlatego w trakcie wymiany sprzęgła uwaga skupiła się tylko na weryfikacji zużytych części.
Podczas wymiany elementów sprzęgła należy dokonać właśnie takiej weryfikacji w celu uniknięcia
awarii nowego sprzęgła na skutek występujących
ewentualnych nieprawidłowości w elementach
układu wysprzęglającego. Układ ten odpowie-
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przez około 200 000 km), tłumik drgań skrętnych
też nie miał luzów czy śladów zużycia. Taki stan
tłumika świadczy o prawidłowej pracy silnika i prawidłowym użytkowaniu pojazdu oraz sprawnym
funkcjonowaniu układu sterującego pracą sprzęgła.
Stan wielowypustu w piaście tarczy [zdj. 4] i na
wałku sprzęgłowym [zdj. 5] nie miał śladów nadmiernego zużycia. Ponadto nie stwierdzono luzów
na łożyskowaniu wałka sprzęgłowego w skrzyni
biegów. Stan powierzchni wałka sprzęgłowego
współpracującej z łożyskiem podporowym również bez śladów zużycia.
Stwierdzono natomiast niewielki luz (zużycie) na
wielowypuście wewnętrznym tarczy sprzęgła
(połączenie piasty z tłumikiem drgań skrętnych)
[zdj. 6, 7], co potwierdziło zgłoszony delikatny
stuk podczas zmiany biegów.
Powierzchnia płyty dociskowej docisku sprzęgła
nie miała śladów przeciążeń termicznych i zużycia
mechanicznego. W docisku stwierdzono wytarcie końcówek sprężyny talerzowej [zdj. 8], co
wskazywało na zużycie jednego z elementów
układu wysprzęglającego. Na ten problem wskazywała minimalnie podwyższona głośność pracy
łożyska oporowego.
Po dokonaniu kontroli elementów układu wysprzęglającego stwierdzono luz na osi widełek
przenoszących siłę załączenia i rozłączenia na
łożysko oporowe. W związku z powyższym wymieniono docisk, tarczę i łożysko oporowe sprzęgła
oraz oś widełek.

3

4

6

5

7

8
dzialny jest m.in. za tzw. napięcie wstępne, czyli
permanentny kontakt łożyska oporowego z końcówkami sprężyny talerzowej docisku sprzęgła.
Brak prawidłowego napięcia wstępnego skutkuje
zarówno wycieraniem się końcówek sprężyny talerzowej pierścienia pomocniczego przytwierdzającego do niej łożysko oporowe, jak i przedwczesnym uszkodzeniem łożyska oporowego.
W dalszej kolejności oprócz elementów układu wysprzęglającego należy skontrolować stan powierzchni ciernej koła zamachowego. Po zdemontowaniu skrzyni biegów weryfikacji poddano
elementy sprzęgła i części z nim współpracujących.
Stan powierzchni ciernej koła zamachowego nie
nosił śladów uszkodzeń mechanicznych, termicz-

9

nych oraz zużycia eksploatacyjnego [zdj. 2]. Koło
zamachowe zostało zatem tylko oczyszczone i odtłuszczone. Okładziny [zdj. 3] na tarczy sprzęgła
nie osiągnęły pełnego zużycia oraz nie nosiły śladów
przeciążeń cieplnych (mogły być eksploatowane

Po wykonaniu montażu części [zdj. 9], zgodnie
z technologią LuK (informacje dostępne na portalu
REPXPERT, www.repxpert.pl) i producenta pojazdu, wykonano jazdę próbną. Nie stwierdzono
żadnych nieprawidłowości, samochód został dopuszczony do dalszej eksploatacji.

Zdjęcia: © Schaeffler
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Fabryka
Bridgestone
w Stargardzie –
widok z lotu
ptaka

wspiera floty

© Bridgestone

Bridgestone
Renata Pawliszko

W połowie października zostaliśmy zaproszeni przez firmę Bridgestone
do odwiedzenia fabryki opon w Stargardzie. Spotkanie to było doskonałą okazją
do zaprezentowania nowej strategii rozwoju, pokazania linii produkcyjnej
i przedstawienia najnowszej gamy opon Ecopia H002.

abryka w Stargardzie jest jednym
z najnowocześniejszych zakładów
produkcyjnych Bridgestone. Na powierzchni ponad 160 000 m2 produkuje
się tu opony do samochodów ciężarowych
i autobusów – wśród nich także najnowsze opony serii Ecopia H002 – oraz bieżniki Bandag do bieżnikowania opon.
Wybudowana w 2009 r. fabryka jest
jednym z 4 zakładów produkcyjnych Bridgestone Corporation w Polsce. Stale prowadzone są w niej modernizacje mające
na celu jej rozbudowę i usprawnienie
procesu produkcji. Jedną z najnowszych
właśnie zakończonych inwestycji, wartą niemal niemal 21 mln euro, było wybudowanie hali o powierzchni 6000 m2,
w której uruchomiono nowoczesny mi-

kser mieszanki gumowej niezbędny do
produkcji opon Ecopia H002. Ze względu na dużą zawartość krzemionki w mieszance stosowanej do produkcji tych
opon wszystkie jej składniki muszą być
dokładnie wymieszane w celu uzyskania
jej odpowiednich parametrów.
Kolejnym dużym przedsięwzięciem
zakładu będzie wdrożenie w życie nowego planu inwestycyjnego. Projekt BSST 5k
Expansion wart ponad 250 mln euro ma
na celu dalszą stopniową rozbudowę fabryki w Stargardzie w latach 2019–2021.
Pozwoli to na zwiększenie produkcji opon
do samochodów ciężarowych o 25% –
z 4000 szt. do 5000 szt. dziennie. Planowane jest powiększenie powierzchni
fabryki, uruchomienie nowych pras wul-
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kanizacyjnych oraz rozbudowa działu kontroli jakości. Pierwszy etap inwestycji,
obejmujący okres marzec 2019–luty 2020,
będzie wiązał się z wybudowaniem nowej
infrastruktury, drugi natomiast (styczeń
2019–marzec 2021) z wyposażeniem zakładu w nowe maszyny.
„Nasze projekty inwestycyjne to, obok
rozbudowy fabryki, także stałe wdrażanie
najnowocześniejszych technologii produkcji opon. Jako jeden z czołowych producentów opon i wyrobów z gumy na
świecie chcemy się ciągle rozwijać, aby
dostarczać naszym klientom produkty
najwyższej jakości, m.in. takie jak nowa
gama opon do samochodów ciężarowych
Ecopia H002” – powiedział Piotr Kozłowski, dyrektor fabryki w Stargardzie.
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Skuteczna pomoc flotom

Technologia kluczem do sukcesu
W celu zapewnienia flotom tak licznych korzyści inżynierowie Bridgestone
zoptymalizowali wzór bieżnika, zapewniając mu większą sztywność w strefie
nacisku na jezdnię, co przekłada się na
mniejsze odkształcenia, a w efekcie mniejsze straty energii i tym samym niższy
opór toczenia.
Za lepszą przyczepność na mokrej
nawierzchni odpowiada zwiększona powierzchnia styku opony z drogą zapewniająca oponie stabilne utrzymanie np.
w czasie pokonywania zakrętów oraz poprawiona charakterystyka odprowadzania wody dzięki szerszym klockom barków opony i nowemu układowi rowków
bieżnika.
Nowy wzór bieżnika (w porównaniu
z poprzednimi modelami) charakteryzuje
się dużą liczbą lameli o pełnej głębokości, co również zwiększa przyczepność
i gwarantuje bezpieczną eksploatację
opony przez cały rok.

© Bridgestone

W trakcie wizyty w fabryce mieliśmy
okazję poznać bliżej zalety najnowszych,
paliwooszczędnych opon Ecopia H002,
które miały swoją rynkową premierę na
tegorocznych targach IAA w Hanowerze.
Najnowsza generacja opon pomaga
flotom obniżyć koszty utrzymania, zapewnia kierowcy bezpieczeństwo i wygodę
stosowania tego samego ogumienia przez
cały rok. Oszacowano bowiem (w porównaniu z poprzednią serią ogumienia Ecopia H001), że przeciętna flota dalekobieżna, stosując ogumienie Ecopia H002,
mogłaby zaoszczędzić ponad 200 000 euro
rocznie na kosztach paliwa i oprócz tego
mogłaby również obniżyć emisję CO2
o 546 t rocznie. Wyliczenia te to różnica
w zużyciu paliwa i emisji CO2 między
oponami Ecopia H002 i Ecopia H001 według narzędzia Vecto dla zestawu ciągnika
i naczepy 4×2 (roczne oszczędności zostały przewidziane dla całej floty w oparciu o założenia: wielkość floty 150 ciągni-

ków i 150 naczep, 130 000 km rocznego
przebiegu na samochód ciężarowy, cena
oleju napędowego 1,2 euro/l).
Wart podkreślenia jest fakt, że opony Ecopia H002 zyskały na każdej osi
ocenę A w zakresie efektywności paliwowej w systemie unijnej etykiety oraz
ocenę B w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni. Aby uzyskać takie parametry, inżynierowie Bridgestone zaprojektowali na nowo wzór bieżnika,
opracowali nowe mieszanki gumowe
oraz zoptymalizowali wiele innych parametrów w porównaniu z poprzednią
wersją ogumienia. Opony Ecopia H002
świetnie się też sprawdzają w zimowych
warunkach drogowych – ogumienie ma
oznaczenie 3PMSF oraz M+S zgodnie
z europejskimi przepisami dotyczącymi
zimowego wyposażenia. Nowa generacja opon Ecopia uzyskała również certyfikat TÜV SÜD przyznany w kategorii
jakości i bezpieczeństwa. Dotyczy to opony na każdej osi, tj. kierowanej, napędowej i naczepowej.

Gama opon Bridgestone Ecopia H002 i prezentacja poprawionych osiągów
– zestawienie porównawcze Ecopia H002 i poprzedniej serii Ecopia H001
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Do wyprodukowania tzw. zielonej
opony potrzebnych jest wiele
różnych półproduktów i materiałów, w tym pasów mieszanki
gumowej o określonych właściwościach. Powstała z tych elementów opona zostaje przekierowana do prasy wulkanizacyjnej,
gdzie pod wpływem wysokiej
temperatury i ciśnienia zyskuje
odpowiedni kształt i wzór bieżnika, a mieszanka gumowa staje
się gumą, osiągając odpowiednie
parametry. Cały proces kończy
kontrola jakości, w trakcie której
opona przechodzi końcową
inspekcję.

315/70 R22,5
315/80 R22,5
385/55 R22,5
385/65 R22,5

Z kolei elementy odpowiadające za
„oczyszczanie” bieżnika z kamieni w środkowych rowkach zwiększają wytrzymałość karkasu. Zoptymalizowana budowa
stopki i strefy barkowej opony obniżają jej masę, wpływając na niższe opory
toczenia. Opory toczenia zmniejsza też
zastosowana w wierzchniej warstwie
bieżnika mieszanka NanoProTech w połączeniu z nową mieszanką bazową i wypełniaczami stopki.

Mobilna pomoc
Spotkanie w Stargardzie było też okazją do przedstawienia mobilnego rozwiązania dla flot – programu FleetPulse,
składającego się z aplikacji mobilnej, scentralizowanej strony internetowej i syste-
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mu do monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS). Produkt jest głównie skierowany do małych i średnich flot, aczkolwiek
aplikacją mogą być też zainteresowane
większe floty, w miarę jak dodawane będą kolejne funkcje dostępne w aplikacji.
Dzięki FleetPulse operator floty może
zdalnie kontrolować pojazdy floty, a dzięki pozyskanym danym w razie potrzeb
naprawiać usterki, z wyprzedzeniem umawiać wizyty w serwisie, a także zarządzać
flotą i systemem TPMS w ramach jednej
platformy.
FleetPulse to narzędzie służące do codziennej kontroli pojazdu (każda flota
określa indywidualne kryteria, według
których ma być przeprowadzona kontrola pojazdu). Jeśli w trakcie kontroli zostanie zdiagnozowana awaria, kierowca może
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od razu przesłać informację o usterce do
bazy i/lub dołączyć do wiadomości zdjęcie uszkodzonego elementu. W ten sposób obsługa floty staje się prostsza, niższe są też koszty obsługi technicznej.
Za pomocą aplikacji FleetPulse kierowca odznacza przeprowadzone czynności kontrolne, jak np. stan karoserii,
opon, wycieraczek czy lusterek. Dane
z jego urządzenia mobilnego zapisywane
są w tzw. chmurze i odbierane za pośrednictwem scentralizowanego portalu internetowego FleetPulse – w ten sposób
operatorzy floty mają aktualny obraz stanu całej floty, w tym usterek i uszkodzeń,
a także danych dotyczących osiągów.
Dzięki FleetPulse możliwa jest także
dokładna kontrola stanu opon w pojeździe. Usługa dostarczana jest wraz z elementami sprzętowymi systemu TPMS
dla pojazdu, składającymi się z czujników
optycznych Tirematics oraz klucza sprzętowego. Po podłączeniu pojazdu do systemu TPMS FleetPulse automatycznie
zbiera dane o ciśnieniu w oponach, a następnie przekazuje wyniki kierowcom
i operatorom przez aplikację FleetPulse
oraz internetowy panel nawigacyjny zapewniający podgląd danych w czasie
rzeczywistym.
Aplikacja FleetPulse oraz elementy
sprzętowe systemu TPMS są dostępne na
rynku od września 2018 r. z bezpłatnym
okresem próbnym.
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Rynek opon
u progu zimy
W październiku wzięliśmy udział
w konferencji, na której przedstawiciele firmy
Continental Opony Polska przedstawili bieżącą
sytuację na rynku opon oraz opowiedzieli o oponach
eksploatowanych w sezonie zimowym.

konieczne ze względu na zakres temperatur, w jakich pracuje ogumienie letnie,
które w wysokich temperaturach musi zapewnić optymalną przyczepność zarówno
na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Kiedy
jednak temperatura spada poniżej 7°C,
mieszanka letnia traci elastyczność – im
niższa jest temperatura, tym twardsza
staje się opona letnia. W przypadku ogumienia zimowego odpowiednia mieszanka zapewnia elastyczność gumy przy
temperaturach poniżej 7°C. Widoczna
różnica między oponami sezonowymi to
także rzeźba bieżnika. W ogumieniu zimowym bieżnik ma wiele lameli, co ułatwia przejazd po nawierzchni pokrytej
błotem pośniegowym lub śniegiem. Z kolei bieżnik opon letnich jest tak zapro-

W okresie od stycznia do sierpnia 2018 r.
na całym rynku europejskim średni wzrost
sprzedaży opon do samochodów ciężarowych na rynku wymiany wyniósł 4,96%.
W tym samym czasie Polska zanotowała
wzrost aż o 23% r/r, przy czym pod względem ilościowym plasujemy się dopiero
na 6 miejscu za Niemcami (wzrost sprzedaży o 5,3% r/r), Wielką Brytanią (+8,7%),
Włochami (1,1%), Francją (+0,04%) i Hiszpanią (–0,9%). Dla porównania: w przypadku opon do samochodów osobowych
rynki europejskie odnotowały w tym samym okresie (styczeń–sierpień 2018)
średni wzrost sprzedaży o 0,9% r/r, w Polsce sprzedano w tym okresie o 2,4%
mniej opon.
Istotną informacją jest to, że dzięki wprowadzeniu przez Komisję Europejską ceł
import opon z Chin do Europy (dane za
okres styczeń–lipiec 2018 r.) znacznie
się obniżył. Przykładowo: w Niemczech
jest to spadek o 3,8% r/r, w Wielkiej Brytanii o 54,1%, we Włoszech o 34%, we
Francji o 35,1%, w Hiszpanii o 27,7%
a w Polsce o 30,2%.

jektowany, aby skutecznie odprowadzać
wodę – ze śniegiem czy błotem pośniegowym tak dobrze sobie nie radzi.
Wysokiej jakości opona zimowa zapewnia optymalne właściwości jezdne
podczas jazdy w niskich temperaturach,
po śniegu, błocie pośniegowym czy w czasie gołoledzi. Natomiast ogumienie letnie
gwarantuje najlepsze właściwości na suchej oraz mokrej nawierzchni w okresie
letnim.

Opracował Dariusz Piernikarski
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ostosowanie rodzaju opon do warunków atmosferycznych ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo
jazdy. Większość kierowców jeżdżących
po polskich drogach jest świadoma zalet
wynikających z jazdy na ogumieniu dostosowanym do pory roku – opony sezonowe zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas jazdy w warunkach
atmosferycznych i drogowych. Potwierdzają to wyniki badań: aż 94% polskich
kierowców zmienia opony na zimowe,
pomimo że nie ma prawnego obowiązku
sezonowej wymiany ogumienia.
Oponę letnią charakteryzuje większa
zawartość kauczuku syntetycznego w stosunku do naturalnego, co przekłada się
na większą sztywność mieszanki. Jest to

Statystyki rynkowe

Nowa gama opon Conti Hybrid spełnia oczekiwania użytkowników w zakresie większej wydajności: zwiększono przebieg
o 20%, a zużycie paliwa można obniżyć o 6%. Najnowsza generacja opon Conti Hybrid została specjalnie zaprojektowana,
aby sprostać wymaganiom zarówno transportu regionalnego, jak i użytkowania dalekobieżnego
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Mobilność przyszłości –
Automechanika 2018

Katarzyna Biskupska

W dniach 11–15 września br. w centrum wystawienniczym we Frankfurcie
nad Menem odbyła się 25. edycja międzynarodowych targów techniki
motoryzacyjnej Automechanika – najważniejszej i największej imprezy
branżowej tego typu, gromadzącej wystawców związanych głównie
z rynkiem części zamiennych i wyposażenia warsztatowego.

W myśl tegorocznego hasła „Get more – be part of it” Schaeffler wraz ze swoimi markami
Luk, INA, FAG zabrał odwiedzających w podróż do warsztatu przyszłości. Przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości zaprezentowano kluczowe rozwiązania dla systemu przeniesienia napędu, silnika i podwozia. Na stoisku eksperci techniczni zademonstrowali na
żywo, w jaki sposób za pomocą okularów VR przeprowadzić wymianę dwumasowego koła
zamachowego i łańcucha rozrządu. Także w przypadku marki REPXPERT Schaeffler skupił
się na rozwiązaniach przyszłości. Na stanowisku za pomocą tabletów można było łączyć
się z portalem REPXPERT, gdzie użytkownik mógł w łatwy i szybki sposób znaleźć odpowiednie części zamienne i uzyskać wsparcie w zakresie profesjonalnej naprawy.
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a odbywających się w cyklu dwuletnim targach swoją ofertę zaprezentowała rekordowo duża
liczba wystawców – ponad 5000 (więcej
niż w 2016 r. – 4843), zajmując powierzchnię ok. 315 tys. m2. Z Polski
przyjechało 185 wystawców – o 19 firm
więcej niż w edycji z 2016 r. Targi odwiedziło 136 tys. osób ze 181 krajów,
z czego ok. 63% stanowili goście z zagranicy. Warto podkreślić, że z Polski
było aż 3427 osób. Dla ułatwienia znalezienia polskich wystawców po raz pierwszy przygotowany został anglojęzyczny
katalog on-line „Exhibitors from Poland”.
Połączony został z aplikacją dostępną na
wszystkie urządzenia mobilne. Zamysłem pomysłodawcy i wykonawcy, Urszuli
Kałużnej, redaktor naczelnej exspace.pl,
było ułatwienie odwiedzającym z zagranicy zlokalizowania polskich firm.
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Na stoisku ZF Aftermarket (przypomnijmy, że integracja
ZF Services i TRW Aftermarket nastąpiła 18 miesięcy
temu) odbyła się m.in. światowa premiera Electric Blue –
nowej generacji klocków hamulcowych obniżających poziom hałasu w pojeździe elektrycznym. Zaprezentowano
również e.GO Mover – pierwszy elektryczny pojazd wyposażony w systemy ZF, który pokazuje działanie autonomicznej koncepcji mobilności dla miast (przewóz osób
i towarów) i jest gotowy do produkcji seryjnej. Przedstawiono też znaną już klientom platformę telematyczną
Openmatics, skierowaną do firm zarządzających flotami
autobusów i pojazdów użytkowych.

Innovation Award
Jost, producent komponentów do samochodów ciężarowych i przyczep, przedstawił
swoje produkty i usługi ze szczególnym naciskiem na prezentację nowej wyszukiwarki
części Part Finder dostępnej on-line. To narzędzie – dostępne również w języku polskim
– ułatwia warsztatom, dealerom części i klientom wyszukiwanie oryginalnych części
zamiennych DCA i osi do naczep Jost. Na zdjęciu – oś naczepowa DCA Airmaster.

Ofertę wystawienniczą podzielono
na grupy tematyczne, były to m.in.:
części zamienne i podzespoły, wyposażenie warsztatów samochodowych,
akcesoria, oprogramowanie komputerowe oraz systemy mobilne, wyposażenie
myjni, sprzęt i materiały do obsługi klimatyzacji samochodowej, infrastruktura
oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych, elektroniczne części zamienne,
zarządzanie i rozwiązania cyfrowe, elektromobilność i alternatywne źródła napędu oraz systemy bezpieczeństwa. Po
raz pierwszy w tym roku obecni byli wystawcy z branży oponiarskiej, a to za
sprawą współpracy, jaką organizatorzy
Automechaniki nawiązali z Messe Essen,
administratorem targów oponiarskich
Reifen. O tej decyzji, na mocy której
wszystkie wydarzenia pod marką Automechaniki będą od 2018 r. wzbogacone

o nową sekcję produktową (opony), głośno
mówiło się podczas targów. Ostatecznie
przeniesienie marki targów Reifen z Essen do Frankfurtu nie przyniosło spodziewanych efektów. Z powodu braku wspólnych działań z niemieckim związkiem
oponiarskim 90% wystawców targów
Reifen podjęło decyzję o udziale w odbywających się na przełomie maja i czerwca
br. targach oponiarskich w Kolonii.
Dla odwiedzających targi we Frankfurcie przygotowano wiele pokazów tematycznych, m.in. demonstrację działania systemu kontroli ciśnienia w oponach,
ustawiania geometrii kół, badania luzu
przegubów, badania hamulców, regulacji reflektorów oraz zasady prawidłowego przechowywania opon czy ich profesjonalnej naprawy. Wszystko przy
użyciu nowoczesnego sprzętu działającego w sieci.

Tradycyjnie już podczas targów przyznano nagrodę Automechnika Innovation Award za najbardziej innowacyjne
technologicznie produkty i rozwiązania
w branży części zamiennych. Spośród
120 zgłoszonych nominacji jury złożone
z 8 ekspertów branży motoryzacyjnej
wyłoniło 10 zwycięzców. Warto podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę w osobnej kategorii trucks
za innowacje w sektorze ciężarowym.
Przypadła firmie Knorr-Bremse za Electronic Air Control (EAC), który zapewnia inteligentne sterowanie powietrzem
w układzie pneumatycznym pojazdu.
Produkt ten otrzymał również nagrodę
w konkursie Green Award – jako najbardziej innowacyjny wśród wszystkich
zgłoszeń. Ponadto warto wyróżnić nagrodzoną w kategorii części zamienne
firmę FIAMM za nową serię akumulatorów powerCUBE do pojazdów użytkowych
oraz firmę PE Data, która w kategorii
oprogramowanie komputerowe oraz systemy mobilne otrzymała nagrodę za
QR.VIN – usługę zamawiania części zamiennych za pomocą odczytu kodu QR
z naklejanych na pojazd użytkowy specjalnie wcześniej przygotowanych etykiet.
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Truck competence
Rozszerzona rzeczywistość –
AR – cyfrowo uzupełnia rzeczywistość o przydatne dodatkowe
informacje, takie jak materiały
wideo, zdjęcia i objaśnienia.
Bosch opracował rozwiązanie
AR, które otwiera nowe możliwości dla sektora szkoleniowego, np. dla pracowników
warsztatów. To kolejna oszczędność czasu – średnio o 15%. Za
to nowe podejście do organizacji szkoleń warsztatowych
Bosch otrzymał w tym roku nagrodę Automechanika Innovation Award 2018.

Na stoisku Waeco prezentowano wyposażenie warsztatowe do obsługi klimatyzacji, a wśród nich m.in. ASC 7400G –
stację do serwisowania klimatyzacji na
dwutlenek węgla (CO2). Kluczowym elementem bezpieczeństwa użytkowania
tego modelu jest automatyczna kontrola
powietrza w pomieszczeniu warsztatu.
Jeśli zmierzone wartości przekraczają dopuszczalne wartości o maksymalnie 2%,
jednostka serwisowa klimatyzacji
wyłączy się automatycznie.

Firma Highway International
(reprezentująca część koncernu
AVA Quality Cooling) pokazała
m.in. chłodnice firmy TitanX
przeznaczone na pierwszy
montaż do samochodów
ciężarowych (zdjęcie) oraz inne
produkty o szerokim zastosowaniu w samochodach ciężarowych, m.in. układy recyrkulacji
spalin (EGR), zbiorniki wyrównawcze, sprzęgła wiskotyczne
czy kondensatory, a także
ofertę do pojazdów off-road.
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Organizatorzy targów tradycyjnie już
duży nacisk położyli na zaprezentowanie wystawców oferujących produkty
przeznaczone do pojazdów użytkowych.
Ponad 1000 stoisk tych producentów
oznaczonych zostało tablicami „Truck
Competence”, a dla zwiedzających – właścicieli i pracowników warsztatów, hurtowników oraz menedżerów zarządzających flotami i firmami transportowymi
– przygotowano specjalny tematyczny
katalog targowy. Zorganizowane zostało
sympozjum „Trendy w obsłudze pojazdów
użytkowych”, podczas którego głównie
zgłębiano to, jak technologia cyfrowa
zmienia działalność warsztatów ciężarowych i jakie przynosi korzyści oraz możliwości wykorzystania Augmented Reality
(rozszerzonej rzeczywistości, AR) i aplikacji do szkoleń personelu warsztatów.
Wystąpienia podczas sympozjum mieli
eksperci branżowi, przedstawiciele firm,
m.in. Schmitz Cargobull, Mercedes-Benz,
ZF, Continental i Bosch.

Stare nowe trendy targowe
Zautomatyzowana jazda i prezentowane przez wielu wystawców nowości
z tego zakresu to trend, który mocno wpisał się już w tematykę targów. Zarówno
ZF, Bosch, jak i Knorr-Bremse opracowały systemy sterowania, które nie tylko
rozpoznają teren, ale których automatyczna analiza i podejmowane działania
umożliwiają w pełni zautomatyzowaną
jazdę pojazdów użytkowych. Kolejnym
istotnym wątkiem tematycznym jest
łączność sieciowa i cyfrowa komunikacja między pojazdami, sygnalizacją świetlną, znakami drogowymi i innymi użytkownikami dróg – w realizacji tej wizji
bezwypadkowego ruchu drogowego firma
Bosch jest niewątpliwie jednym z liderów.
Kolejnym trendem – również dla samochodów dostawczych, ciężarówek i autobusów – są napędy elektryczne. W przypadku pojazdów użytkowych elektryfikacja
jest szczególnie przydatna do użytku
w mieście, gdyż pojazdy elektryczne to
transport lokalny wolny od emisji i hałasu, tak uciążliwych dla mieszkańców.
Zamiana konwencjonalnego napędu
na napęd elektryczny, która już ma miejsce w wielu miastach, to również wyzwanie dla serwisów i warsztatów, które
powinny być przygotowane i wyposażone

reklama
Firma TMD Friction zaprezentowała nową w Europie markę
klocków i tarcz hamulcowych Nisshinbo, przeznaczoną
do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych produkowanych w krajach azjatyckich. Na stoisku prezentowano również popularne na aftermarkecie marki, jak Textar oraz Don
(zdjęcie) – specjalizujące się w pojazdach użytkowych.

w odpowiednie narzędzia i umiejętności. Firma BPW,
producent osi, zaprezentowała nową elektryczną oś
napędową przeznaczoną do pojazdów dystrybucyjnych o 7,5 t dmc. Według BPW zaproponowany układ
napędowy, który składa się z silnika elektrycznego,
skrzyni biegów i akumulatora litowo-jonowego o pojemności 40–80 kWh, umożliwia zasięg do 100 km.

Praca w warsztacie przyszłości
Wystawcy prezentowali rozwiązania przyszłości,
które sprawią, że działanie warsztatów będzie jeszcze bardziej wydajne (np. Bosch Connected Repair
– inteligentne połączenie sieciowe urządzeń diagnostycznych w warsztatach) oraz usługi dla warsztatów
i partnerów biznesowych, np. dotyczące regeneracji
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).
Prezentowano aplikacje na smartfony i tablety do
szkoleń i instruktażu w zakresie serwisu i napraw pojazdów ciężarowych, a także do zamawiania części
zamiennych on-line. Odwiedzający 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 flot na wczesne wykrycie usterek systemu pokładowego oraz optymalizację harmonogramów obsług samochodu, a także
technologie poprawiające bezpieczeństwo, efektywność i łączność pojazdów użytkowych.
Kolejna edycja targów Automechanika Frankfurt
odbędzie się w dniach 8–12 września 2020 r.

Zdjęcia © K. Biskupska
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Motoryzacyjna
jesień w Kielcach
Justyna Krasik
W dniach 23–25 października kilka tysięcy osób
zdecydowało się odwiedzić Kielce, by wziąć udział
w odbywających się co dwa lata Międzynarodowych
Targach Transportu Zbiorowego Transexpo oraz
targach Polska Pomoc Drogowa Hol-Expo.

czasie tegorocznej, 14. już,
edycji targów Transexpo
zwiedzający mogli odwiedzić stoiska aż 155 wystawców z Austrii,
Chin, Francji, Holandii, Niemiec, Polski,
Szwajcarii, Szwecji, Turcji oraz Wielkiej
Brytanii. Na ponad 10 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej można było obejrzeć
zarówno pojazdy lokalnego transportu
zbiorowego, autobusy turystyczne, pojazdy specjalistyczne i komunalne, jak
i elementy wyposażenia autobusów. Zainteresowani mogli też zasięgnąć informacji w zakresie wsparcia działalności
transportu publicznego. Na Transexpo
2018 można było zobaczyć łącznie 60 autobusów, z czego 22 pojazdy były rynkowymi nowościami.
Jedną z zaprezentowanych nowości (światowa premiera modelu) był Urbino 12 LE lite hybrid firmy Solaris Bus
& Coach. Pojazd ma dodatkowy napęd

© Solaris

Eberspächer zaprezentował na targach systemy grzewcze przeznaczone do autobusów i autokarów. Były to produkty bazujące na czynniku
chłodniczym CO2, ogrzewania postojowe, a także
platforma E-Control, która steruje temperaturą
w autobusach. Pokazano też inne nowości, m.in.
klimatyzatory z pompą ciepła przeznaczone
do autobusów elektrycznych i hybrydowych

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid może zmieścić 85 pasażerów (całkowita
masa pojazdu wraz z pasażerami wynosi 15,5 t), w tym 41 na miejscach
siedzących. Premierowy model Solarisa napędzany jest silnikiem Cummins ISBe 6 o pojemności 4,5 l, mocy 210 KM (155 kW) i momencie
obrotowym 850 Nm, spełniającym normę Euro VI. Wsparciem układu
napędowego jest silnik elektryczny o mocy 115 kW

58 | LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2018 | Transport – Technika – Biznes

| BIZNES |
Uchylna platforma zsuwana tylną krawędzią do podłoża za pomocą siłowników
hydraulicznych na podwoziu Mercedes Benz Atego 1221 L/NR wykonana przez
firmę Tevor ma konstrukcję panelową zrobioną z poprzecznie ułożonych specjalnych profili stalowych o wysokiej wytrzymałości. Dodatkowo zabezpieczono ją
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, a jej kształt został skonstruowany tak,
aby zapobiegać przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu. Tylna część płyty platformy odchyla się na zawiasach

Firma Automet zaprezentowała miejski autobus
elektryczny Automet MiniCity Electric, 5,7 t dmc.,
wyposażony w silnik elektryczny o mocy 80 kW
zasilany przez baterie litowo-jonowe
o pojemności 58 kWh. Pojazd może pomieścić
22 osoby (10–13 miejsc siedzących i 9–12 miejsc
stojących). Nadwozie autobusu to konstrukcja
szkieletowa na ramie podwozia
W tegorocznych targach
Hol-Expo udział wzięła również firma Magoot zajmująca się produkcją zabudów
pojazdów ciężarowych.
Producent zaprezentował
m.in. zabudowę pomocy
drogowej na podwoziu
Iveco Daily z pojedynczą
kabiną. Zabudowa uchylna
hydraulicznie o 7,49 t dmc.
przeznaczona jest do pojazdów ciężarowych

Specjalistyczna naczepa marki
Pavelli STV STRONG przeznaczona jest do transportu uszkodzonych pojazdów lub zestawów
pojazdów. Polskim dystrybutorem
produktu jest firma Masam, która
na Hol-Expo 2018 zaprezentowała szeroką gamę pojazdów
pomocy drogowych

elektryczny, którego zadaniem jest wspomaganie silnika spalinowego w trakcie ruszania oraz odzysk energii w trakcie hamowania – dzięki temu autobus zużywa
mniej paliwa (tylko ok. 30 l/100 km). Jest
też znacznie lżejszy od standardowej konstrukcji (masa własna poniżej 9 t). Oprócz
Urbino 12 LE lite hybrid Solaris zaprezentował dwa znane już pojazdy, ale o odświeżonym wyglądzie – Solaris Urbino
12 hybrid i Solaris Urbino 12 electric.
Z kolei firma Volvo Polska pokazała
na Transexpo 2018 dwie nowości. Pierwsza z nich to autobus elektryczno-hybrydowy Volvo 7900 Electric Hybrid (typu

plug-in). Odróżnia się od modeli klasycznych tym, że przez większość trasy zasilany jest wyłącznie energią elektryczną,
a niewielki silnik spalinowy pełni tylko funkcję pomocniczą. Drugi z prezentowanych przez firmę modeli to Volvo
7900 Hybrid w wersji krótkiej, bo o długości 10,6 m.

Dla pomocy drogowej
Targi Polska Pomoc Drogowa Hol-Expo odbyły się w Kielcach po raz drugi. Jest to jedyna wystawa pojazdów tej
branży w Europie Środkowo-Wschod-

niej. Zwiedzający mogli odwiedzić stoiska takich firm, jak Digicross, Gamet,
Masam, Magoot, Mototechnik, Prolux,
Tevor czy Transdźwig Zawadzcy.
Wśród produktów zaprezentowanych
przez wystawców znalazły się pojazdy pomocy drogowej i osprzętu, specjalistycznego oświetlenia, wyciągarek, hydrauliki
siłowej, systemów mocowań i zabezpieczania ładunków, a także sterowania radiowego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też specjalna Strefa Spotkań
Assistance, w której reprezentanci firm
pomocy drogowych mogli przeprowadzić
bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami usług assistance. W czasie targów
odbyła się również konferencja poprowadzona przez Stowarzyszenie Polska Pomoc
Drogowa dotycząca modeli i kosztów działalności firm pomocy drogowych oraz jakości wykonywanych przez nie usług.

Zdjęcia: © J. Krasik
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Samochody dostawcze
na targach IAA 2018

Katarzyna Wachowiak

Epoka nowych napędów już nadeszła – w Hanowerze królowały
furgony z alternatywnymi napędami. Kolejnym krokiem będzie
jazda autonomiczna, a to z kolei najmocniejszy trend wśród
koncepcyjnych samochodów dostawczych.

spółczesne samochody dostawcze są połączone z internetem, naszpikowane elektronicznymi rozwiązaniami wspomagającymi
kierowcę, ale przede wszystkim są niskoemisyjne.

Mercedes-Benz pokazał w swojej hali
eVito i eSprintera, ten pierwszy jest już
gotowy do sprzedaży, a eSprinter pojawi się na rynku kilka miesięcy później.
Parametry techniczne dobrano tak, aby
pojazdy nadawały się właściwie tylko do
dystrybucji miejskiej. Oba mają zasięg
do 150 km, maksymalną prędkość do
120 km/h i mogą przewieźć ok 1000 kg
ładunku. Ładowanie akumulatora trwa
6–8 godzin w zależności od baterii.
Elektryczny Crafter był gwiazdą stoiska Volkswagena na targach dwa lata
temu. Teraz samochód jest już w sprzedaży, a jego miejsce na „wybiegu” zajęły e-Caddy i e-Transporter. E-Caddy
będzie dostępny w 2019 r., a e-Transporter jest na razie samochodem kon-

© Volkswagen

Elektryczne

Volkswagen ID Buzz Cargo, rewelacyjne nawiązanie do klasycznego Transportera

cepcyjnym. W wersji z największą baterią
będzie mógł przejechać na jednym ładowaniu 400 km.
Jednak najwięcej uwagi na stoisku
Volkswagena przyciągał I.D. Buzz Cargo,
na pierwszy rzut oka rozpoznawalny jako
bardzo udana interpretacja retroklasyka, czyli „ogórka”. To wciąż jeszcze prototyp, ale według zapewnień koncernu
do produkcji w wersji dostawczej, z dwoma siedzeniami i 800 kg ładowności, trafi
już w 2021 r.
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Wśród wielu wariantów furgonów
MAN TGE wyróżniał się premierowy
„elektryk”, od lipca produkowany we
Wrześni i z oczywistych powodów bardzo
podobny do e-Craftera. Dostępny jest
na razie tylko w wersji z podwyższonym
dachem i standardowym rozstawem osi.
W zależności od wersji może mieć do
1,75 t ładowności i zasięg do 160 km. Wyposażono go w silnik synchroniczny o mocy
100 kW i momencie obrotowym 290 Nm.

| TECHNIKA |
Fiat Doblò Cargo Natural Power
ma podwójne zasilanie metan−benzyna

© Fiat

dzą w skład najnowszej gamy ekopojazdów Daily Blue Power, łatwo rozpoznawalnej dzięki niebieskim felgom i elementom
nadwozia. Dopełnia ją Daily Euro 6 RDE
2020 Ready wyposażony w silnik wysokoprężny, z wyprzedzeniem spełniający
unijne wymagania dotyczące emisji spalin przewidziane na rok 2020.

Gazowe
Na modele zasilane gazem ziemnym
postawił Fiat. Na stoisku można było zobaczyć m.in. Doblò Cargo Natural Power
wyposażony w silnik 1.4 16v T-JET o podwójnym zasilaniu metan-benzyna o mocy
120 KM (na obu paliwach) i momencie
obrotowym 206 Nm (przy 3000 obr/min).
Objętość przedziału ładunkowego pozostaje niezmieniona, ponieważ butle z me-

Hybrydowe
tanem umieszczono pod podłogą. Takie
samo rozwiązanie zastosowano we Fiacie Fiorino Natural Power.
Iveco prezentowało pięć wersji Daily
Hi-Matic Natural Power – pierwszego
lekkiego pojazdu dostawczego na CNG
wyposażonego w automatyczną skrzynię
biegów z ośmioma przełożeniami. Warto
wspomnieć, że w ofercie jest też od jakiegoś czasu całkowicie bezemisyjny Daily
Electric. Samochody na prąd i gaz wcho-

reklama

Duże zainteresowanie zwiedzających
wzbudził nowy Ford Transit. Będzie miał
zwiększoną ładowność i nowe wnętrze kabiny. Do grupy dostępnych dotąd silników
2.0 EcoBlue dołączy wersja 185-konna
osiągająca 415 Nm. Nowością w dziedzinie napędu hybrydowego jest opcja mild
hybrid (mHEV), oparta na silniku Diesla,
o spalaniu niższym od 3% do 8% w porównaniu ze standardowym silnikiem
wysokoprężnym.

| TECHNIKA |
Hybrydowy Ford Transit Custom
pozwala przejechać na napędzie
elektrycznym 50 km. Potem
włącza się silnik spalinowy

© Ford

Ford zaprezentował też produkcyjną
wersję nowego modelu Transit Custom
w wersji Plug-in Hybrid (PHEV). Napędza go układ hybrydowy umożliwiający
jazdę z wykorzystaniem jedynie napędu
elektrycznego na dystansie 50 km – jeśli
po przejechaniu tego dystansu kierowca
nie doładuje baterii, auto skorzysta z silnika spalinowego.

Crafter HyMotion to koncepcyjna propozycja Volkswagena, a skonstruowano
go głównie z myślą o pokonywaniu dużych odległości. Zbiorniki zmieszczą
7,5 kg wodoru, dzięki czemu ponad 4-tonowy samochód może przejechać więcej
niż 500 km.
Mercedes z kolei pochwalił się Sprinterem F-Cell, pojazdem również na razie
w fazie studyjnej. Połączenie napędu elektrycznego i ogniwa paliwowego daje mu
napęd o mocy wyjściowej ok. 147 kW.
Trzy zbiorniki mieszczą w sumie 4,5 kg
wodoru, co wystarcza na przejechanie
około 300 km. Można zainstalować dodatkowy zbiornik z tyłu – w ten sposób
zasięg zwiększa się do 530 km.

Wysokoprężne
Mimo obecności tak licznych modeli
zasilanych alternatywnie jury nagrody
International Van of the Year wyróżniło
jednak samochody z konwencjonalnym
napędem. Laureatem zostało trio grupy
PSA: Citroën Berlingo, Peugeot Partner
i Opel Combo. Samochody różnią się stylistyką, ale skonstruowane są na bazie tej
samej płyty podłogowej, z tymi samymi
jednostkami napędowymi i skrzyniami
biegów. Jury pochwaliło je za wygodny
i estetyczny panel kierowcy, zawierający
m.in. pierwszy na świecie wskaźnik informujący o przeciążeniu samochodu. Berlingo i Partner mają zwiększoną ładowność w stosunku do poprzedniej wersji do
1000 kg. Furgony można wybierać spośród dwóch długości nadwozia, oferowane
są z silnikami Diesla oraz benzynowymi,
wszystkie z turbodoładowaniem.

© Opel

Wodorowe

Jeden z laureatów tegorocznej nagrody International Van of the Year: Opel Combo

Warto dodać też, że ważnym elementem oferty Mercedes-Benz był najnowszy Sprinter napędzany silnikiem Diesla
w wielu wariantach. Nowością jest wersja
z napędem na przednią oś, z możliwością
wyboru 9-stopniowej skrzyni automatycznej i ładownością o 50 kg większą niż
w modelach z tylnym napędem.

Autonomiczne
Na IAA 2018 nie zabrakło też śmiałych projekcji tego, co za parę lat ma jeździć po drogach. Producenci zgodnie uważają, że miejski transport przyszłości będzie
nie tylko bezemisyjny, ale przede wszystkim obdarzony sztuczną inteligencją.
Chyba najczęściej publikowanym zdjęciem z tegorocznych targów był autonomiczny, elektryczny Mercedes-Benz Vision Urbanetic. Pojazd o futurystycznych
kształtach, bez kabiny kierowcy, może
tego samego dnia służyć jako mobilny
paczkomat dla firm kurierskich, taksówka
lub dostawca towarów do sklepów. In-
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formacje o tym, jaka usługa jest akurat
potrzebna, będą docierać do niego elektronicznie, a o tym, co wybrać i co robić
dalej pojazd zdecyduje… sam. W razie potrzeby wymiana nadwozia do przewozu
osób na wariant ładunkowy lub odwrotnie potrwa zaledwie kilka minut.
Wiele uwagi przykuwał Renault EZPro, o opływowej sylwetce i drzwiach
otwierających się do góry. Inspiracją było
według przedstawicieli koncernu… pudełko na lunch. EZ-Pro również jest elektryczny i autonomiczny, ma też modułową konstrukcję wnętrza, która pozwala
zmienić go szybko z pojazdu pasażerskiego w dostawczy czy nawet w food
trucka. Różnica polega na nieco większej
niż w Urbaneticu roli człowieka. Pojazdy
Renault mają się poruszać po mieście
konwojami, w pierwszym z nich przewidziano miejsce dla jednej osoby, koordynującej pracę reszty robosamochodów,
a w razie potrzeby mogącego kierować
za pomocą joysticka.

| PERSONALIA |

Tomasz Latała-Golisz

Javier Calleja

Od początku października pełni obowiązki dyrektora zarządzającego Nissan
Sales Central & Eastern Europe. Ukończył Politechnikę Warszawską. Większość swojej ponad 20-letniej kariery w branży motoryzacyjnej związany był
z Grupą Renault. Bezpośrednio przed dołączeniem do Nissana zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego w Renault Polska, gdzie odpowiadał za
działy sprzedaży i obsługi posprzedażnej oraz implementację nad Wisłą strategii biznesowej marek Renault i Dacia. W przeszłości pełnił również funkcję
dyrektora zarządzającego RCI Bank Poland.

3 października objął stanowisko prezesa zarządu spółki Solaris. Ukończył
studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym na Uniwersytecie w Bilbao
(Hiszpania), ma też tytuł Master of Business Administration uzyskany
w INSEAD Business School we Francji. Pracował w firmie doradczej Roland
Berger i Tecnicas Reunidas, która jest największą firmą inżynieryjną w Hiszpanii, a przez kolejne 20 lat był partnerem w Bain & Company, wiodącej
na świecie firmie konsultingowej. Odpowiadał m.in. za duże transformacje
i projekty poprawy operacyjnej w wielu regionach Europy i Ameryki.

Johnny Sjöström

Christiane Engel

W kwietniu 2019 r. obejmie stanowisko dyrektora generalnego SSAB
Special Steels. Zastąpi Pera Olofa Starka, który przejdzie na emeryturę.
Ma doktorat z materiałoznawstwa na Uniwersytecie w Karlstad oraz Executive MBA w Stockholm School of Economics. Pracował już dla SSAB w Chinach, gdzie był odpowiedzialny za rozwój rynku, technologii i strategii.
Od 2014 r. był dyrektorem generalnym w firmie Uddeholm, która jest światowym liderem w dziedzinie wytwarzania stali narzędziowej przeznaczonej
do produkcji narzędzi przemysłowych. Zajmował się tam m.in. odnowieniem
strategii produkcji, przywództwem i digitalizacją.

Od października pełni funkcję dyrektora fabryki Volkswagena we Wrześni.
Ma dyplom inżyniera, pracę w koncernie Volkswagena zaczęła w 1992 r.
w Saksonii w obszarze inżynierii przemysłowej. Od tego czasu pełniła różne
funkcje w różnych zakładach koncernu. W 2001 r. zmieniła obszar, przechodząc do Auto5000 GmbH i przejęła kierownictwo nad działem organizacji
pracy oraz fabryki. Od roku 2009 zarządzała obszarem inżynierii przemysłowej w zakładzie Chattanooga (USA). Od roku 2012 pracuje dla marki
Volkswagen Samochody Użytkowe, gdzie dotąd sprawowała funkcję
kierownika organizacji pracy i inżynierii przemysłowej.
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zaprosili nas
Renault Trucks do fabryki w Bourg-en-Bresse
na zwiedzanie centrum regeneracji zupełnej
i konwersji ciężarówek.
Scania na otwarcie nowego serwisu w Łowiczu.
Firma PTM na konferencję prasową na targach
TransLogistica Poland.
Goodyear na konferencję poświęconą nowej
generacji opon ciężarowych do zastosowań
mieszanych.
Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów
Części Motoryzacyjnych na organizowany przez
nich XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

DAF Trucks i Gniotpol Trailers na prezentację
nowości w przewozach BDF.
Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego na
konferencję „Wpływ opon na bezpieczeństwo
drogowe”.
Solaris Bus & Coach SA na konferencję prasową podczas targów Transexpo.
Wielton SA na konferencję podsumowującą
wyniki finansowe spółki w III kwartale 2018 r.

Zastępca redaktora naczelnego
Renata Pawliszko
tel. 71 783 24 16
Renata.Pawliszko@samochody−specjalne.com.pl

ORAZ

Tematem grudnia będą rozwiązania, jakie na najbliższe lata szykują producenci ciężarówek, zagadnienia alternatywnych źródeł zasilania oraz nowoczesnych systemów wspierających branżę TSL.
Przypominamy, że program „Na osi” dostępny jest na platformach: Cyfrowy Polsat i NC+ oraz
w wielu sieciach kablowych na kanałach: Motowizja i Tele5. Audycję prowadzi Piotr Zelt.

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

programu

1. odcinek grudniowy
Mercedes Actros 1845 LS uhonorowany
tytułem Master Truck of the Year 2018;
ekspozycja Scanii na tegorocznym IAA,
ciekawe spojrzenie na alternatywne
źródła zasilania prezentowane na opolskim Festiwalu Ekoenergetyki; w cyklu
„Truck Story” barwnie opowiedziana
historia MAN-a TGS.

2. odcinek grudniowy
Prezentacja nowego Mercedesa Actrosa;
nowinki spod znaku Iveco, pokazane na
IAA; dalszy ciąg rozważań o napędach
alternatywnych prosto z opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki; Hol Expo – impreza
targowa branży ratownictwa i pomocy
drogowej; Scania „Sin City” i jej kierowca.

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

Zapraszamy do oglądania!

Jesteśmy członkiem jury
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dr inż. Dariusz Piernikarski
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55-095 Mirków
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W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można m.in.:
3. odcinek grudniowy
Propozycje Mercedesa dla obszarów
miejskich i mocno zurbanizowanych;
autobusowe nowinki pokazane na kieleckich targach Transexpo; stuningowane
ciężarówki, które zjechały na zlot Truck
Look do Zevio koło Verony; w cyklu „Truck
Story” niezwykle popularny DAF XF.

4. odcinek grudniowy
Jak Mercedes wyobraża sobie przyszłość
osobowego transportu zbiorowego;
pierwsza część relacji targów
TransLogistica; tuningowane ciężarówki
obecnych na zlocie w Chorwacji; opolska
randka z pojazdami z czasów PRL.

5. odcinek grudniowy
MAN TGL z nadwoziem samowyładowczym; dokończenie relacji z targów
TransLogistica, gdzie fachowcy
rozmawiali z fachowcami; w cyklu „Truck
Story” opowiedziany przez branżowych
dziennikarzy życiorys Volvo FMX.
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