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Co może gruszka?

O ile beton w tej czy innej postaci pojawia się
w budownictwie od czasów, gdy Rzymianie
zbudowali Via Appia, o tyle betonomieszarka
samochodowa pojawiła się dopiero w XX wieku
i na razie nie zanosi się na to, aby inne wynalazki
miały ją w najbliższym czasie zastąpić.
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Dobre wyniki branży

Zakończył się rok 2018. Czas podsumować
wyniki. Statystyki dotyczące sprzedaży samochodów ciężarowych, naczep i przyczep
wyglądają bardzo dobrze, potwierdzając stały
trend wzrostowy widoczny na rynku w ostatnich latach.
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Jak zmienia się
światowy rynek naczep

Najnowszy ranking światowych producentów
naczep, przygotowany przez australijski magazyn „Global Trailer”, daje obraz trendów
w branży: gigantycznego rozwoju chińskiego
rynku oraz rosnącego potencjału średnich producentów, zwłaszcza tych w Europie.
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Komfortowo i kubaturowo

Jeszcze jesienią ubiegłego roku na redakcyjny
test trafił Mercedes-Benz Actros 2545 6×2 LnR
w wersji Volumer – na tym właśnie podwoziu
firma Wesob przygotowała zabudowę kurtynową Wecon do transportu ładunków objętościowych.
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Renault T
używany jak nowy

Korzystając z zaproszenia Renault Trucks Polska, jeszcze jesienią odwiedziliśmy specjalistyczny wydział fabryki samochodów ciężarowych Renault w Bourg-en-Bresse zajmujący
się konwersją pojazdów używanych. To tu powstają modele Renault T X-Road oraz Renault
T P-Road.
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O czym pisaliśmy w 2018

Optymistycznie
patrzę w przyszłość
Rok 2018 jeszcze nie zniknął z lusterka wstecznego,
a ja już nie mogę się doczekać rozwoju wydarzeń w roku 2019.
W bieżącym numerze prezentujemy wybrane statystyki sprzedaży pojazdów użytkowych – warto zatem pokusić się
o bardziej ogólny komentarz.

O

dnotowaliśmy pod względem sprzedaży pojazdów użytkowych – samochodów ciężarowych,
autobusów, przyczep i naczep kolejny z rzędu
rekordowy rok. To bardzo cieszy, choć w zasadzie nie powinno dziwić, ponieważ rozwojowi
branży transportowej w Polsce i także w całej
Unii Europejskiej sprzyjała ogólnie dobra
koniunktura gospodarcza, a także stabilne
ceny paliwa.
Na polskim rynku odnotowano wzrost
sprzedaży nowych samochodów ciężarowych
o 8%. W porównaniu ze średnim wzrostem
rynku dla całej Unii Europejskiej wynoszącym
+3,5% potwierdza to, że polski przewoźnik
potęgą jest i basta. Podobnie działo się na
rynku przyczep i naczep – rekordowa sprzedaż,
wyższa w 2018 r. o 9,6% niż rok wcześniej,
a w grupie naczep samowyładowczych ze
wzrostem aż o 28%. Śmiało można powiedzieć,
że koniunkturę nakręciły wywrotki.
Co z tego wszystkiego wynika? Transport
międzynarodowy (ciągniki + kurtyny) ma się
dobrze i rozwija w stabilnym tempie. Na horyzoncie pojawiają się jednak ciemne chmury
w postaci unijnego pakietu mobilności,
w ramach którego ma zostać wprowadzonych
wiele przepisów, które mogą utrudnić działalność polskim firmom. Miejmy nadzieję, że dość
szybko polskie firmy transportowe „ogarną”
temat, choćby dlatego, że w większości są
bardzo dobrze zarządzane i konkurencyjne.
Cieszy wzrost sprzedaży podwozi pod zabudowę i wywrotek. Świadczy to o trwającym
rozwoju transportu krajowego i szczególnie –
branży budowlanej. Floty budowlane nie były
modernizowane bodajże od czasu boomu
związanego z przygotowaniami do piłkarskich
mistrzostw Europy w 2012 r.

Wszyscy producenci i importerzy nie kryją
oznak zadowolenia – sprzedaż wzrosła, marżowość również pozostawała na przyzwoitym
poziomie. Niestety, przy tak dużym popycie
niektórzy z nich musieli borykać się z ograniczeniami podaży i wydłużonymi czasami dostaw. W naturalny sposób spowodowało to
odpływ klientów w stronę tych, którzy mogli
zaoferować pojazdy w relatywnie najkrótszym
czasie. Skutek: wolumenowo wzrosty sprzedaży u niemal wszystkich, ale bolesne utraty
udziałów rynkowych u niektórych.
Na razie portfele zamówień są wypełnione
do połowy roku – co będzie po wakacjach,
trudno to na razie przewidzieć, ponieważ
spływają pierwsze sygnały o nadchodzącej
korekcie koniunktury. Warto też zwrócić
uwagę, że istotnym czynnikiem ograniczającym inwestycje firm transportowych
w nowy tabor staje się brak kierowców.
Po prostu: nie ma kto jeździć.
Chciałoby się zaapelować do młodych
ludzi, aby rozważyli możliwość podjęcia pracy
w branży transportowej. Niestety zawód kierowcy zawodowego, mimo przyzwoitych zarobków, raczej nie cieszy się popularnością.
Zatrudnianie obcokrajowców także
nie rozwiązuje problemu.
W pewnym sensie media branżowe – czyli
także czasopisma takie jak nasze „Samochody
Specjalne” – popularyzują branżę transportową,
dostarczając informacji na temat ogólnie pojętej sytuacji rynkowej, jak i rozwoju technologii.
Oczywiście drukowane magazyny fachowe czy
portale internetowe w niewielkim zakresie
wpływają na sprzedaż. Warto jednak się zastanowić, czy współpraca producentów i importerów z mediami branżowymi nie jest istotna
właśnie przede wszystkim ze względu na to,
że piszemy o transporcie drogowym, pokazując
przede wszystkim jego najciekawsze odcienie.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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Tysiące kilometrów przeprowadzonych
testów wykazało, że w rzeczywistym
ruchu zautomatyzowany konwój
po prostu się nie sprawdza

WSPÓLNE
SAMOCHODY
VOLKSWAGENA
I FORDA JUŻ ZA
3 LATA
ba koncerny wydały w styczniu oficjalny
komunikat. Rozpoczynają ścisłą współpracę, w ramach której zbudują pojazdy
dostawcze oraz pick-upy przeznaczone na światowe rynki. Firmy planują też połączenie sił przy
pracach nad technologią autonomicznej jazdy
i elektrycznymi napędami, a także szeroko pojętymi usługami.
Wspólne projekty nie oznaczają fuzji czy przejmowania udziałów. Volkswagenowi i Fordowi
chodzi o zwiększenie skali dotarcia do klienta i podział gigantycznych wydatków na badania i rozwój, których nie można zaniedbywać, mając za konkurencję takie firmy, jak Nikola Motor Company,
Uber czy Tesla. Pracami projektowymi będzie się
zajmować zespół wybrany z obu firm. Wstępny
podział zakłada, że pick-upy i duże pojazdy dostawcze będą budowane w większym stopniu
przez Forda, a małe pojazdy dostawcze staną się
domeną Volkswagena.
Pierwszym pojazdem Ford/Volkswagen będzie
pick-up średniej wielkości. Premiera przewidziana
jest na rok 2022.
(KW)

© Daimler

O

DAIMLER:
PLATOONING
SIĘ NIE OPŁACA
latooning, czyli łączenie ciężarówek
w konwoje, w których kilka pojazdów
automatycznie podąża jeden za drugim,
nie przynosi spodziewanych oszczędności paliwa. Dlatego nie będzie więcej inwestycji w badania i rozwój tej technologii – oznajmił przedstawiciel koncernu Daimler podczas targów
Consumer Electronics Show, które odbyły się
na początku bieżącego roku w Las Vegas.

P

To o tyle interesująca informacja, że od kilku lat
platooning był jedną z priorytetowych koncepcji
przyszłości rozwijanych przez Mercedesa-Benza.
Tysiące kilometrów przeprowadzonych testów
wykazało, że w rzeczywistym ruchu zautomatyzowany konwój po prostu się nie sprawdza.
Największym problemem okazało się utrzyma-

nie pojazdów w zwartym szyku. Ciężarówki
musiały wpuszczać między siebie inne pojazdy,
doganiać się lub czekać na siebie nawzajem –
w efekcie spalanie wzrastało.
Daimler skupi się teraz na rozwoju autonomicznych pojazdów – zapowiedział Martin Daum,
dyrektor generalny Daimler Trucks. Jeszcze
w tym roku do produkcji seryjnej trafi nowa
generacja ciężarówek Freightliner Cascadia
(model przeznaczony na rynek północnoamerykański) wyposażonych w systemy autonomiczne drugiego poziomu (pojazd potrafi sam jechać po autostradzie, utrzymuje stały pas ruchu,
ma cały pakiet elektronicznych systemów bezpieczeństwa). Równolegle ruszą testy Cascadii
zautomatyzowanej w stopniu czwartym (pojazd
całkowicie autonomiczny, który potrafi się samodzielnie poruszać w ruchu miejskim, reagować na zmiany świateł, rozpoznawać znaki
drogowe itp.). Na rozwój automatycznych technologii w ciągu najbliższych kilku lat Daimler
wyda 600 mln USD.
(KW)

djęcie na okładce przedstawia betonomieszarkę Leżajsk BSH-093 na podwoziu Renault K430
Heavy 8×4. Masa podwozia to 10 824 kg, ładowność wynosi 21 176 kg, a maksymalna
masa techniczna to 42 800 kg. Samochód napędzany jest silnikiem DTI 11 o mocy maksymalnej 316 kW (430 KM) rozwijanej w zakresie 1700–1900 obr/min i maksymalnym momencie
obrotowym 2050 Nm w zakresie 1000–1400 obr/min. Kabina dzienna ma wysokość we wnętrzu
1374 mm z tunelem silnika o wysokości 200 mm.

© Renault Trucks

Z

Mieszalnik o pojemności 9 m3 jest wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na
ścieranie. Betonomieszarka napędzana jest za pośrednictwem przekładni planetarnej Sabinov, w instalacji hydraulicznej wykorzystano silnik i pompę Rexroth. Zbiornik ciśnieniowy wody ma pojemność
600 l. Wyposażenie obejmuje również dwustronne przyłącze wody, lej zasypowy z blachą cierną,
zsyp z blachą cierną, rynnę spustową oraz dwie rynny przedłużające z uchwytami na błotnikach.
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PIERWSZE POJAZDY VOLVO FM LNG W POLSCE

B

„Zrobiliśmy podczas testów bardzo dokładne
analizy pojazdów jeżdżących na LNG i okazało
się, że oszczędność na paliwie przekracza nawet

począł prace nad budową własnej stacji w Kostomłotach (przy autostradzie A4, na zachód od
Wrocławia). Ma być gotowa w marcu. Będą mogli
z niej korzystać inni przedsiębiorcy, którzy zainwestują w ciągniki siodłowe zasilane LNG.
Bisek-Asfalt produkuje masę bitumiczną i jednocześnie jest wykonawcą nawierzchni drogowych oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Pojazdy firmy każdego dnia wykonują
po 3–4 kursy na dystansie do 100 km w jedną

© Firestone Industrial Products

isek-Asfalt jest pierwszą firmą w Polsce i zarazem w całej Europie Środkowo-Wschodniej, która zakupiła samochody Volvo FM zasilane LNG. W ciągu
zaledwie kilku miesięcy będą one stanowiły
zdecydowaną większość floty, bo w marcu
będzie ich 20, a we wrześniu 30.

ZAWIESZENIE FIRESTONE DLA MAN-A
irma Firestone Industrial Products została
dostawcą poduszek pneumatycznych Airide
dla jednego z największych producentów
pojazdów ciężarowych w Europie.

© Volvo Trucks

F

35% w porównaniu z jeżdżącymi na oleju napędowym. Osobiście jestem całkowicie przekonany o słuszności tego rozwiązania” – mówi
Michał Bisek, właściciel Bisek-Asfalt.
Nie jest dla niego przeszkodą nawet to, że
w Polsce do tej pory powstała zaledwie jedna
ogólnodostępna stacja LNG i to oddalona od jego
firmy o dwie godziny drogi. Dlatego już teraz roz-

stronę. Ich średnie spalanie wynosi pomiędzy 45
a 50 l oleju napędowego na 100 km. To bardzo
dużo, ponieważ poruszają się po terenie górzystym, a jednocześnie zabudowanym, gdzie często
przejeżdża się przez obszary, w których kierowca
musi zredukować prędkość. Wymieniając pojazdy na gazowe, firma liczy na obniżenie kosztów paliwa o kilkadziesiąt procent.
(KW)

CORAZ WIĘCEJ E-AUTOBUSÓW
NA POLSKICH DROGACH
łocławek podpisał z Solarisem umowę na dostawę 3 autobusów elektrycznych. Tym samym dołączył do grupy 18 miast
w Polsce, które zdecydowały się na zakup zeroemisyjnych pojazdów podpoznańskiego producenta. W niektórych z nich tabor elektryczny
stanowi znaczny procent całej floty (np. w Jaworznie jest to 40%).

W

Zamówione przez Włocławek pojazdy to Solaris Urbino 12 electric. Pojawią
się na ulicach w październiku tego roku. Będą pierwszymi napędzanymi
elektrycznie pojazdami transportu publicznego w mieście. Ekologiczną jazdę
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Amerykańska firma określa się jako globalny lider
w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii
służących eliminowaniu drgań w transporcie.
„W firmie Firestone Industrial Products budujemy
silne relacje z producentami oryginalnego wyposażenia na całym świecie – mówił Craig Schneider,
prezes FSIP, podkreślając: Nawiązana niedawno
współpraca z firmą MAN umacnia naszą obecność
na rynku europejskim i stanowi potwierdzenie
naszej zdolności do dostarczania klientom najlepszych w swojej klasie produktów”.
W poduszki Airide wyposażone zostały najnowsze
modele TGX, TGS, TGM i TGL. Najwyższą jakość
produktów oraz sprawny łańcuch dostaw zapewniać będzie fabryka oraz centrum dystrybucyjne
firmy Firestone w Wolsztynie (Wielkopolska), skąd
realizowane będą dostawy do zakładów MAN
w Niemczech, Austrii i Polsce.
(KW)

zapewnią baterie Solaris High Energy o pojemności 200 kWh oraz oś napędową ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi o mocy 2×125 kW.
Poza samymi pojazdami producent jest także odpowiedzialny za dostarczenie 4 wolnostojących ładowarek zajezdniowych. Autobusy przystosowane
będą do ładowania baterii za pomocą złącza plug-in. Dodatkowo zostaną konstrukcyjnie przygotowane do montażu pantografów, które w przyszłości
także będzie można używać do ładowania baterii.
Zamawiający zdecydował się na hybrydowy system ogrzewania pojazdu z funkcją prekondycjonowania termicznego, który w wymagającym sezonie jesienno-zimowym przyczyni się do mniejszego zużycia energii, co z kolei przełoży się
na zwiększenie zasięgu autobusu na jednym ładowaniu.
(KW)
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Marc Martinez,

ROK 2018 –
REKORDOWY DLA
MAN TRUCK & BUS
POLSKA

prezes zarządu
MAN Truck & Bus Polska

ok 2018 to kolejny rekordowy rok dla
spółki MAN Truck & Bus Polska: dostarczono 5862 ciężarówki (wzrost sprzedaży o 24% r/r), co dało udział w rynku na poziomie 19,9%. Firma zajęła kolejny raz drugie miejsce
w sprzedaży pojazdów ciężarowych powyżej 6 t
dmc. Jednocześnie Polska jest trzecim największym rynkiem dla MAN w Europie.

R

Kluczem sukcesu spółki były podwozia. Według
danych podanych na konferencji firma MAN Truck
& Bus Polska w sektorze 6–16 t dmc. była numerem 1 z 50-procentowym udziałem w rynku (co drugi
pojazd zarejestrowany w ub. r. to MAN). MAN znalazł się na czołowej pozycji również w podwoziach
powyżej 16 t dmc. z udziałem w rynku 21%, w podwoziach budowlanych 4-osiowych z udziałem
w rynku 35%, a także wśród dostawców samochodów pożarniczych z udziałem 33%. W segmencie ciągników siodłowych firma zakończyła rok
na 2. miejscu (udział w rynku 18,9%). Zarejestrowano 1668 podwozi powyżej 6 t dmc., z czego
1103 powyżej 16 t, co dało 23% udziału w rynku
w całej gamie podwozi.
Rok 2018 to oprócz dobrej sprzedaży szkolenia i pomoc klientom w znalezieniu optymalnych rozwiązań: MAN Academy (729 uczestników, wzrost
o 8%) i ProfiDrive (1510 przeszkolonych kierowców, co dało wzrost o 66%). Do tego nowy unikatowy projekt Telecoaching oparty na platformie
RIO – 3418 przeprowadzonych rozmów, 804 przeszkolonych kierowców i 96 wspartych firm.
Również w sektorze autobusów firma odnotowała rekordowy wynik, zwiększając sprzedaż
o 74% i osiągając udział w rynku 15,4%. Na uli-

cach polskich miast pojawiło się 200 autobusów
miejskich z rodzimej produkcji w fabryce w Starachowicach oraz 50 autobusów turystycznych.
Największe dostawy to m.in. 61 autobusów MAN
Lion’s City Hybrid dla firmy Mobilis w Warszawie,
28 szt. MAN Lion’s City dla MZK Opole czy też 2
autokary turystyczne Neoplan Skyliner dla firmy
Bomatur.
W obszarze pojazdów używanych firma zwiększyła
sprzedaż o 30% (udział w rynku 25%), sprzedając
1890 ciężarówek i autobusów. Obroty pionu Aftersales osiągnęły rekordowy poziom 237 mln zł.
Wynik ten został zrealizowany dzięki wysokiemu
poziomowi penetracji rynku kontraktów serwisowych, jak również licznym akcjom promocyjnym,
oferowanym we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi MAN w Polsce.
Ubiegły rok to też pierwszy pełny rok sprzedaży
samochodu dostawczego TGE. Spółka MAN Truck
& Bus Polska dostarczyła polskim klientom 481 vanów z logo lwa na masce, osiągając ponadczterokrotny wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem
2017. Na ten wynik złożyło się wiele kontraktów
z różnych branż, w tym zamówienie furgonów przez
firmę DPD Polska. Wśród odbiorców podwozi TGE
znalazło się też m.in. wiele szpitali w Polsce, Ochot-
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Wyniki spółki MAN w Polsce są dla mnie
ogromnym powodem do dumy. We wszystkich obszarach pobiliśmy absolutne rekordy
sprzedaży. Dzięki pracy całego zespołu staliśmy się trzecim najważniejszym i największym rynkiem, na który MAN dostarcza swoje
pojazdy ciężarowe, konsekwentnie zdobywamy rynek autobusów i stajemy się coraz
poważniejszym graczem w sektorze samochodów dostawczych. Również pion obsługi
posprzedażnej osiągnął znakomite wyniki, co
jest potwierdzeniem faktu, że świadczymy
usługi na najwyższym poziomie, w trosce
o najwyższy komfort klientów. Daje nam
to podstawy do patrzenia z optymizmem
w przyszłość.

nicza Straż Pożarna, Kancelaria Prezydenta RP, Telewizja Polska czy Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II w podkrakowskich Balicach.
Wkrótce na polski rynek trafi eTGE, czyli całkowicie
elektryczny samochód dostawczy produkowany
w zakładach we Wrześni.
Warto podkreślić, że samochody dostawcze MAN
TGE wykorzystywane były w licznych akcjach promocyjnych. W minionym roku oprócz ciągnika
siodłowego MAN TGX vany TGE obsługiwały trasę
koncertową Golec uOrkiestra, zapewniając członkom zespołu komfortowy i niezawodny transport
podczas miesięcznego tournée. Ten ciekawy projekt będzie kontynuowany i już w styczniu i lutym
br. dziewięcioosobowy TGE z wyposażeniem dla
vipów ruszy w trasę z Patrycją Markowską i jej
gośćmi, a w marcu i maju będzie korzystać z niego
podczas swojego tournée Doda.
(KB)
Zdjęcia: © MAN Truck & Bus Polska
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NOWA SPÓŁKA
MERCEDES-BENZ
– TYLKO DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
początkiem roku rozpoczął działalność
Mercedes-Benz Trucks Polska – nowa
spółka Daimler AG. Firma będzie się koncentrować na rynku pojazdów ciężarowych we
wszystkich obszarach działalności – sprzedaży, serwisie, marketingu i PR.

© Volkswagen

Z

Nowa spółka jest efektem zmian zachodzących
również w koncernie Daimler AG. W 2018 r. wydzielono w nim 3 główne sektory działalności:
samochody osobowe i dostawcze, usługi finansowe oraz właśnie pojazdy ciężarowe i autobusy.

„MISJA ZEROWA EMISJA” ZAKOŃCZONA
tap badawczy projektu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA)
„Misja Zerowa Emisja” został zakończony. W czasie trwającego 6 tygodni projektu
elektryczny e-Crafter i jego konwencjonalny odpowiednik dostarczyły w Warszawie ponad 46 t
towarów do klientów sieci Ikea oraz sklepu H&M.
Obecnie prowadzona jest analiza porównawcza
zebranych danych pod kątem całkowitych kosztów eksploatacji (TCO).

E

Za opracowanie metodologii badania, wspólnie
z PSPA, odpowiada Przemysłowy Instytut Motoryzacji, który zajmuje się także agregacją i analizą danych. „W ramach badania analizie będzie
podlegać wiele parametrów eksploatacyjnych
pojazdów, w tym m.in. czas jazdy, przebyty dystans, średnia prędkość, profil przyspieszeń, liczba
tankowań i ładowań, a także zużycie energii

lub paliwa. Do ich pozyskania wykorzystaliśmy
m.in. przeznaczony lokalizator GPS, który działał
przez cały czas pracy pojazdów” – powiedział
Tomasz Detka z PIM-u.
Urządzenia pomiarowe do badania zapewniła
firma Alphabet, a wsparcie technologiczne koncern energetyczny Engie. Swój wkład w badanie ma również producent infrastruktury do
ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce,
firma GARO, która zapewniła ładowarki.
„Jestem przekonany, że wykorzystanie nowego
e-Craftera w dostawach miejskich może przyczynić się do zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji z ruchu kołowego do atmosfery” –
dodał Patryk Grzeczka, Volkswagen Samochody
Użytkowe.
(RP)

Na jakie nowości mogą liczyć klienci Mercedes-Benz Trucks Polska? „Otrzymają szybciej i lepiej
dopasowane do ich potrzeb produkty i usługi – wyjaśnia Magdalena Konarska, wiceprezes zarządu
Mercedes-Benz Trucks Polska. – Jest to również
odpowiedź Daimler AG na takie trendy, jak digitalizacja i usieciowienie: chcemy dostarczać nie tylko
pojazdy, ale kompleksowe usługi mobilne, finansowanie, wszystko dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy transportowego. Polska jest obecnie
czwartym rynkiem w Europie, jeśli chodzi o jego
wielkość. Rośnie liczba zleceń transportowych, ale
z drugiej strony narastają problemy z brakiem kierowców. Dlatego tak istotne jest, żeby producent samochodów ciężarowych był dla swoich
klientów partnerem. Uważamy, że naszym zadaniem jako marki premium jest przygotowanie
kompleksowej oferty skrojonej na miarę klienta,
a do tego niezbędne jest pełne zrozumienie wszystkiego, co wiąże się z branżą, w której działa” –
podsumowuje Magdalena Konarska.
(KW)

LUBELSKIE SCANIE NA GAZIE

F

irma Kom-Eko z Lublina inwestuje w pojazdy zgodnie z ustawą o elektromobilności. Kupiła ostatnio 2 śmieciarki zasilane CNG i zamówiła
5 kolejnych.

Śmieciarki na bazie Scania P340 zostały wyposażone w 3 osie, z tylną osią
skrętną, dzięki czemu są bardzo zwrotne w wąskich, miejskich uliczkach. Każdy
pojazd ma zbiorniki CNG o łącznej pojemności 944 dm3, dzięki którym może
poruszać się od 4 do 5 dni bez konieczności tankowania.

© Scania

„Zainwestowaliśmy w pojazdy Scania zasilane gazem, ponieważ ten wybór
jest korzystny na wielu poziomach: ekologicznym, ekonomicznym i społecznym”
– komentuje Marek Karczewski, dyrektor ds. handlowych i realizacji usług
Kom-Eko SA.
„W naszej ofercie znajdują się produkty i usługi, dzięki którym możemy zaproponować klientom lepiej dopasowane, bardziej zrównoważone i korzystniejsze pod względem kosztów rozwiązania niż jakikolwiek inny producent”
– twierdzi Paweł Stefaniszyn, kierownik sprzedaży Scania Lublin.
(KW)
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Co może gruszka?

Dariusz Piernikarski

O ile beton w tej czy innej postaci pojawia się w budownictwie od czasów, gdy
Rzymianie zbudowali Via Appia, o tyle betonomieszarka samochodowa pojawiła
się dopiero w XX wieku i na razie nie zanosi się na to, aby jakiekolwiek inne
wynalazki miały ją w najbliższym czasie zastąpić.

ierwszą mobilną betonomieszarkę
samochodową opracował i opatentował w 1928 r. Stephen Stepanian
– Amerykanin armeńskiego pochodzenia,
starając się zastąpić skonstruowany w tym
czasie mieszalnik ciągnięty w zaprzęgu
konnym. Drewniane łopatki mieszały
mieszankę, gdy koła pojazdu się obracały,
ale zastosowanie konstrukcji było ograniczone – była uciążliwa w obsłudze i powolna. To samo można jednak powiedzieć o silnikach i ciężarówkach w tym
okresie. Wraz z rozwojem pojazdów ciężarowych w latach 40. ub. w. powstały
konstrukcje betonomieszarek montowanych na ramie ciężarówki, które sprostały
zapotrzebowaniu na wytrzymały pojazd
zdolny do ciągnięcia tysięcy kilogramów
mokrego lub niezwiązanego betonu. Wraz
z boomem budowlanym po II wojnie światowej betonomieszarki samochodowe
ugruntowały swoje miejsce wśród pojazdów budowlanych.
Wśród najważniejszych producentów betonomieszarek samochodowych
obecnych na rynku polskim można w porządku alfabetycznym wymienić takie
firmy, jak Baryval, CIFA, FML – Fabryka
Maszyn Leżajsk Nowa, IMER, Liebherr,
Putzmeister, Stetter.

© FreePatentsOnline

Beton potrzebny od zaraz
Mieszanki betonowe gęstoplastyczne,
plastyczne i półciekłe transportowane są
typowo betonomieszarkami samochodowymi, tj. pojazdami z zabudowanym
obrotowym mieszalnikiem. Umieszczone
w jego wnętrzu spiralnie ukształtowane
pióra powodują mieszanie mieszanki
betonowej podczas jazdy. Samochody
wywrotki są stosowane najczęściej przy
dużych robotach fundamentowych do
przewozu na odległość 5–7 km, można
nimi przewieźć mieszankę bez mieszania, nie obniżając jej właściwości.
Sam transport mieszanki betonowej
na plac budowy powinien być realizowany tak, aby nie doszło do jej segregacji
(większe kamienie opadają na dno, lżej-
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Pierwszą
mobilną betonomieszarkę samochodową
opatentował w 1928 r.
Stephen Stepanian

sza zaprawa cementowa wypływa ku
górze), zanieczyszczenia, zmiany składu
czy obniżenia temperatury przekraczającego granice określone w wymaganiach
technologicznych. To, czy dojdzie do
zmian w składzie mieszanki betonowej
– czy nastąpi rozpoczęcie procesu wiązania, zależy przede wszystkim od czasu
transportu i temperatury. Dopuszczalny
czas transportu gotowej mieszanki zależy
od takich czynników, jak konsystencja
mieszanki betonowej, jej skład i zastosowane domieszki, temperatura, a także
temperatura zewnętrzna. Typowo przyj-

© R. Pawliszko
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podwozie ciężarówki musiało być coraz
bardziej wytrzymałe. Po podwoziach 2i 3-osiowych rozpoczęto zabudowywanie betonomieszarek na naczepach. Dopiero w latach 90. możliwe było, dzięki
nowym przepisom, umieszczenie betonomieszarki na 4-osiowym podwoziu,
co zaowocowało większymi korzyściami
użytkowymi. Od tego czasu betonomieszarki o pojemności 9 m3 na podwoziach
4-osiowych stały się najczęściej sprzedawanym typem.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
klientów, producenci oferują również
systemy wymienne mocowane na podwoziach samochodów ciężarowych, skła-

muje się, że transport gotowej mieszanki
w temperaturze otoczenia do 15°C nie powinien przekraczać 1,5 h, w temperaturze do 30°C czas ten skraca się do 0,5 h.
Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, zauważamy, że kluczowe znaczenie w procesie dostarczania gotowych mieszanek na plac budowy ma
również organizacja procesu transportu.
Planując dostawy betonu, należy brać
pod uwagę nie tylko odległość między
wytwórnią a budową czy liczbę środków
transportu (betonomieszarki, wywrotki),
ale również tempo odbioru i tempo zabudowywania mieszanki na budowie.
W tym ostatnim aspekcie niezbędne jest
określenie zapotrzebowania na transportowaną mieszankę w stosunku do
wydajności wykorzystywanych na budowie pomp do betonu.

Betonomieszarki – podstawy
Na rynku budowlanym zastosowanie znajdują betonomieszarki, pompy
do betonu oraz „dwa w jednym”, czyli
maszyny będące połączeniem betonomieszarki i pompy do betonu, obiegowo
określane jako pompogruszki. Maszyny
te montowane są najczęściej na podwoziach samochodowych różnych typów.
Betonomieszarki samochodowe klasyfikuje się głównie ze względu na pojemność (ładowność) mieszalnika, ale
znaczenie mają również takie parametry
operacyjne, jak szybkość podawania,
szybkość rozładunku, wydajność mie-

© Iveco

Największą popularnością na rynku cieszą się betonomieszarki samochodowe o pojemności mieszalnika 9 m3
zabudowywane na podwoziach 4-osiowych

Podwozie pod betonomieszarkę musi być wytrzymałe, ale jednocześnie jak najlżejsze, co pozwala na przewożenie większych ilości mieszanek betonowych; producenci przygotowują w tym celu specjalne, „lekkie” wersje podwozi, przeznaczone
pod betonomieszarki – widoczny na zdjęciu Stralis X-Way Super Loader ma masę
własną z zabudową Schwing Stetter tylko 13 250 kg

szania, wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Nie bez znaczenia są również
osiągi podwozia, zwłaszcza zużycie paliwa. W zależności od pojemności mieszalnika (typowo od 4 do 16 m3) betonomieszarki samochodowe można podzielić
na kilka klas wielkościowych.
• małe, montowane typowo na podwoziach 2- lub 3-osiowych, o pojemności mieszalnika mniejszej niż 6 m3,
• średnie, montowane na podwoziach
4-osiowych, o pojemności mieszalnika od 6 do 10 m3,
• duże, montowane na podwoziach
5-osiowych lub naczepach, o pojemności mieszalnika powyżej 10 m3.
Konstrukcje mieszalników budowanych na samochodach ciężarowych od
samego początku były rozwijane – zwiększano objętość bębna, co oznacza, że

dające się z betonomieszarki i wywrotki.
Są to rozwiązania chętnie wykorzystywane w kopalniach, żwirowniach i betoniarniach. Na jednym podwoziu samochodowym można wykorzystywać dwie
zabudowy wymienne, betonomieszarkę
o wybranej pojemności oraz wywrotkę
dowolnego typu. Obie zabudowy są specyfikowane ściśle pod potrzeby klienta
przy zachowaniu parametrów umożliwiających prawidłową zabudowę na podwoziu oraz bezawaryjne funkcjonowanie.
Zakup betonomieszarki wymaga starannego planowania. Specyfikacje podwozia i zabudowy, obowiązujące przepisy, warunki w miejscu pracy, a nawet
warunki pogodowe muszą być dokładnie przeanalizowane przed podjęciem
ostatecznej decyzji co do rodzaju zabudowy i konfiguracji podwozia. Biorąc pod

SAMOCHODY SPECJALNE | STYCZEŃ– LUTY 2019 | 13

| TECHNIKA |

© MAN

uwagę podwozie, kluczowymi kryteriami
projektowymi są masa własna i niezawodność pojazdu, ponieważ kierowcy
i ich betonomieszarki, przewożąc ładunek, znajdują się pod nieustanną presją
czasu. Ważne jest, aby dostosować specyfikę pojazdu do rynku, na którym ma
on być eksploatowany.
Na rynku dominują betonomieszarki
tradycyjne, wyposażone w zamknięty
obrotowy mieszalnik, w którym przewożone są gotowe mieszanki betonowe.
Na popularności zyskują jednak mieszalniki objętościowe będące w zasadzie wytwórniami betonu na kołach. Wszystkie
te pojazdy stanowią niezwykle udane

W betonomieszarkach doskonale sprawdzają się lżejsze
silniki o mniejszych pojemnościach skokowych – widoczny
na zdjęciu MAN TGS 32.400 z betonomieszarką Schwing
Stetter o pojemności 9 m3 ma silnik D2676 o mocy
400 KM (294 kW) i momencie obrotowym 1900 Nm

© R. Pawliszko

Hybryda plug-in CIFA Energya ma elektryczny silnik indukcyjny
przeznaczony do obsługi układu podawania betonu z mieszalnika. Jest on zasilany przewodem z sieci energetycznej 380 V
albo z wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych; akumulatory są ładowane przez generator napędzany przez PTO z dodatkowym udziałem energii z systemu KERS (system odzyskiwania
energii kinetycznej). Silnik samochodu ciężarowego jest wyłączany podczas załadunku i rozładunku betonu, co oznacza
oszczędność paliwa i poziom hałasu niższy o 10 dB

połączenie zarówno konwencjonalnych
rozwiązań konstrukcyjnych, jak i ultranowoczesnych, w których wykorzystuje się
np. napęd hydrostatyczny czy hybrydowy.
Betonomieszarki samochodowe pojawiają się w wielu różnych typach, rozmiarach i konfiguracjach, aby realizować
różnorodne zadania transportowe. To, że
muszą realizować tak wiele funkcji, oznacza, że są to konstrukcje, które ewoluują, tak jak zmieniają się potrzeby ich
użytkowników. Warto zwrócić uwagę na
znaczne różnice konstrukcyjne w sposobie rozładunku.
W starszych modelach do rozładunku
betonu stosuje się prostą zasadę „przechyl i wylej”. Zsyp łączy się z portem,
a beton wypływa (lub wylewa się w zależności od jego konsystencji) z mieszalnika w miejsce przeznaczenia. Zwykle
kierowca ciężarówki obsługuje maszynę
i odpowiednio ustawia rynnę zsypową.
Niektóre z betonomieszarek samochodowych wyposaża się w podnośnik hydrauliczny, który w razie potrzeby może

przechylić bęben mieszalnika (podobnie
jak w wywrotce), ułatwiając tym samym
rozładunek. W betonomieszarkach objętościowych i modelach z mieszalnikami
nowszych generacji do przemieszczania
betonu z mieszalnika wykorzystywana
jest pompa montowana w przedniej lub
tylnej części pojazdu. Sterowanie może
być mechaniczne, elektromechaniczne,
hydrauliczne lub czysto elektroniczne.
W nowoczesnych konstrukcjach do sterowania i monitorowania pracy pomp
i innych komponentów wykorzystywane
są komputery pokładowe.

Podwozie kluczem do sukcesu
Beton występuje w ogromnej różnorodności typów, ale jedno jest pewne –
jest bardzo ciężki. Duża partia betonu
przewożona betonomieszarką może ważyć nawet ponad 13,5 t. Jeśli dodamy do
tego masę własną pojazdu, która w zależności od konfiguracji może wynosić od
4,5 do 13,5 t, okazuje się, że mamy do
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czynienia z pojazdem ważącym blisko
swojej dopuszczalnej masy całkowitej.
Oznacza to konieczność wyposażenia samochodu ciężarowego w silnik o odpowiednio wysokich osiągach. Z kolei do
jazdy po nierównym terenie placu budowy konieczna jest również duża wytrzymałość konstrukcji.
Silnik powinien mieć wystarczającą
moc do wykonania pracy, jednocześnie
powinien być lekki i z niskim zużyciem
paliwa, aby zmaksymalizować efektywne
dostarczanie ładunku. W betonomieszarkach samochodowych doskonale sprawdzają się lżejsze silniki o mniejszych pojemnościach skokowych (np. nie 13, lecz
11 lub nawet 9 dm3), regulowane na moce
z przedziału 320–440 KM (235–324 kW).
Silnik pojazdu musi również przekazać
odpowiednio wysoki moment obrotowy
przez PTO do napędu układu mieszalnika. Odbywa się typowo za pośrednictwem odsilnikowej przystawki odbioru
mocy, działającej niezależnie od skrzyni
biegów.

www.lampyostrzegawcze.pl
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Dobór właściwej skrzyni biegów ma
również znaczenie: zautomatyzowane
skrzynie biegów wyposażone w biegi
pełzające pozwalające na precyzyjną
jazdę z niskimi prędkościami doskonale
sprawdzają się na budowie. Dzięki temu
samochód porusza się zawsze na właściwym biegu, bez konieczności manualnej zmiany biegów przez kierowcę, co
zmniejsza jego zmęczenie i zwiększa
bezpieczeństwo.

Przyszłość betonomieszarek
Na dzisiejszym rynku zapotrzebowanie na beton o jednolitej strukturze
i krótsze czasy mieszania w przemysłowej
produkcji gotowych mieszanek betonowych i prefabrykatów wymusza stałe
ulepszenia w technologii mieszania betonu dowożonego na miejsce budowy.
To, co przyniesie przyszłość dla betonomieszarek samochodowych, nie jest do

nie potrzeba do wykonania pracy – nie
tylko oszczędzają materiały, ale również
zapobiegają wyrzucaniu niewykorzystanego betonu.
Betonomieszarki najnowszych generacji zyskują coraz większą ładowność
dzięki redukcji ich masy własnej, wprowadza się w ich konstrukcji wysokojakościowe stale o podwyższonej wytrzymałości i odporności na ścieranie oraz
gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie. Wielu producentów konstruuje
betonomieszarki, bazując na konstrukcji
modułowej, co oprócz łatwego dopasowania pojemności mieszalnika do potrzeb klienta umożliwia również elastyczny montaż opcji i akcesoriów takich jak
schowki, uchwyty lub dodatkowe rynny
zsypowe, w różnych pozycjach. Stale poprawia się również ergonomia i bezpie-

© DAF

Podwozie betonomieszarki z osiami w konfiguracji
osi tridem z ostatnią osią podnoszoną i skrętną
ułatwia manewrowanie na małych przestrzeniach,
co jest typowe dla placów budowy – na zdjęciu
betonomieszarka Liebherr HTM 904 z mieszalnikiem 9 m3 i przenośnikiem taśmowym, zabudowana na podwoziu Volvo FM 460

Betonomieszarki samochodowe są
bardzo ciężkie i mają dużą, a w dodatku
zmienną, masę. Ważne jest, aby właściwy dobór zawieszenia był kluczową
częścią procesu specyfikacji. Pojazdy te
muszą pracować zarówno na drogach
utwardzonych, jak i w terenie. Mają wysoko położony środek ciężkości – obracający się mieszalnik może mieć nawet
ponad 18 t betonu. To wszystko sprawia,
że betonomieszarki samochodowe są
bardzo podatne na wywrócenie. Ponadto
sam sposób poruszania się bębna mieszalnika prowadzi do niewyrównoważenia: stały ruch obrotowy powoduje, że
beton gromadzi się w większej ilości po
jednej stronie bębna. Wysokość podwozia jest również ważnym czynnikiem, ponieważ korpus mieszalnika musi zmieścić
się poniżej leja, przez który jest ładowana
mieszanka. Mniejsza wysokość ramy powoduje obniżenie środka ciężkości, co zapewnia większą stabilność pojazdu.

© liebherr.gladas.dk

Betonomieszarki najnowszych generacji uzyskują coraz
większą ładowność dzięki redukcji ich masy własnej, wprowadza się w nich wysokojakościowe stale o podwyższonej
wytrzymałości i odporności na ścieranie oraz gładkie
powierzchnie ułatwiające czyszczenie

końca oczywiste. Podobnie jak w wielu
branżach, beton przechodzi na „zielone”
technologie. Producenci betonomieszarek objętościowych twierdzą, że ich produkty są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ oszczędzają paliwo poprzez
mieszanie materiałów na placu budowy
– samochody ciężarowe nie muszą uruchamiać silników, aby nie dopuścić do
wiązania przewożonych mieszanek betonowych. Co więcej, operatorzy mogą
produkować tylko tyle betonu, ile dokład-

czeństwo obsługi. Zwiększenie efektywności eksploatacji betonomieszarek stało
się możliwe dzięki wprowadzeniu w ich
konstrukcji nowoczesnych gatunków stali.
Cały bęben mieszalnika, w tym spiralne
płytki i paski ochronne, są wykonywane
z wysokojakościowych stali o podwyższonej odporności na zużycie dzięki obecności specjalnych dodatków stopowych
(np. chromu). Lepsza stal pozwala na
zmniejszenie ciężaru i wydłużenie żywotności bębna.
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16 lat kampanii „Dobry Beton”
Katarzyna Biskupska

elem kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton” jest promowanie wszystkich producentów, którym zależy
na podnoszeniu standardów produkcji,
dbaniu o środowisko naturalne, a przez te
działania również o zadowolenie klienta.
Dzięki tej akcji udało się uporządkować
funkcjonowanie zakładów produkujących
beton towarowy oraz wyróżnić przedsiębiorstwa godne naśladowania, nowocześnie zarządzane, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników, a także
troszczące się o środowisko zarówno
w obrębie produkcji, jak i transportu
mieszanki betonowej na placu budowy.
Przedsiębiorstwa te są w większości wyposażone zgodnie ze standardami Unii
Europejskiej.
Zarząd SPBT stawia nie na ilość, ale
na jakość zakładów legitymujących się
Znakiem Jakości „Dobry Beton” . Dlatego
też wymagania regulaminowe wyróżnienia wymuszają na firmach startujących
w kampanii konieczność spełnienia wysokich standardów produkcji pod względem technologii, wyposażenia wytwórni
oraz dbałości o środowisko naturalne.
W tym roku do konkursu przystąpiło
20 wytwórni betonu towarowego z całej
Polski – wszystkie ubiegają się o to pres-

© SPBT

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, założone w 1999 r.,
jest organizacją zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza
technicznego i technologicznego tej branży. Od szesnastu lat stowarzyszenie jest
organizatorem Kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”.

tiżowe wyróżnienie po raz pierwszy. Jeżeli pomyślnie przebrną przez procedurę
kwalifikacyjną, to Znak Jakości „Dobry
Beton” przyznany im zostanie na 2 lata.
Wszystkie wytwórnie mające certyfikat zgodnie potwierdzają, że dzięki wyróżnieniu „Dobry Beton” stały się bardziej
wiarygodne w oczach przedsiębiorstw
budowlanych kupujących od nich beton
towarowy.

Gala finałowa
21 marca 2019 r. w sali kongresowej
Centrum Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta gala finałowa kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”. W obecności osób
z zarządu firm członkowskich, zaproszonych producentów niezrzeszonych
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w SPBT, delegacji stowarzyszeń pokrewnych, reprezentacji urzędów centralnych,
ośrodków akademickich i naukowo-badawczych, dziennikarzy oraz innych wybitnych gości laureatom zostaną wręczone certyfikaty oraz pieczęcie jakości.
Podobnie jak w ubiegłym roku uroczyste
wręczenie certyfikatów „Dobry Beton”
poprzedzi konferencja, na której specjaliści z branży podsumują rozwój rynku betonu towarowego w Polsce w roku 2018
i przedstawią jego aktualną sytuację.
Tradycyjnie też gala kampanii Znaku
Jakości „Dobry Beton” będzie miejscem
prezentacji przedstawicieli producentów pomp do betonu i betonomieszarek, montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych. Przed Centrum
PKOl zaprezentowana zostanie miniekspozycja sprzętu mobilnego.
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Dobre wyniki branży
Renata Pawliszko, Dariusz Piernikarski
Zakończył się rok 2018. Czas podsumować wyniki.
Statystyki dotyczące sprzedaży samochodów ciężarowych, naczep
i przyczep wyglądają bardzo dobrze, potwierdzając stały trend
wzrostowy widoczny na rynku w ostatnich latach.

tanii (–1,9% r/r). Jednak tak kluczowe
rynki, jak hiszpański, francuski i niemiecki,
zakończyły rok 2018 dobrymi wynikami
sprzedaży, osiągając odpowiednio wzrosty: 6,5% r/r, 4,9% r/r i 4,6% r/r. W Polsce zarejestrowano 101 376 samochodów
dostawczych, ciężarówek i autobusów, co
przełożyło się na wzrost 11,5% r/r.
Tabela 1. Rejestracje samochodów
ciężarowych > 3,5 t dmc. w Unii Europejskiej
w 2018 r. (dane dla pierwszej dziesiątki)

Sprzedaż ciężarówek w Europie

Samochody ciężarowe (> 3,5 t dmc.)

Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Polska
Włochy
Hiszpania
Holandia
Belgia
Czechy
Litwa
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2018
94 404
55 463
52 468
29 870
25 582
24 178
15 971
10 816
9 894
8 290

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

W 2018 r. według danych ACEA zarejestrowano łącznie w Unii Europejskiej 2 484 715 nowych pojazdów użytkowych (samochody dostawcze o dmc.
< 3,5 t oraz samochody ciężarowe i autobusy > 3,5 t), co w porównaniu z rokiem 2017 przełożyło się na wzrost
o 3,2%. Wynik ten potwierdza konsekwentnie (szósty rok z rzędu) pozytywny
trend sprzedaży nowych samochodów
użytkowych w krajach UE. Tym samym
osiągnięty został najwyższy wolumen
sprzedaży od 2007 r. Mimo ogólnego
pozytywnego trendu popyt zmalał we
Włoszech (–4,1% r/r) oraz Wielkiej Bry-

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

aprezentowane w artykule dane liczbowe (bez rejestracji czasowych) podajemy za statystykami publikowanymi przez Zrzeszenie Europejskich
Producentów Samochodowych (ACEA),
Polski Związek Producentów Motoryzacyjnych (PZPM) i IBRM SAMAR. Tradycyjnie prosimy o potraktowanie prezentowanych danych w sposób informacyjny,
mający na celu ukazać główne trendy, a nie
jako szczegółowe wyniki sprzedaży.

% zmiany
2018/2017
2,9%
8,1%
–4,0%
8,0%
5,1%
–2,0%
9,1%
10,2%
–1,1%

W segmencie średnich i ciężkich samochodów ciężarowych > 3,5 t dmc.
popyt wzrósł o 3,5% (383 968 szt.) w porównaniu z rokiem 2017. Całoroczne
wyniki były jednak różne dla różnych
rynków. Wśród 5 kluczowych europejskich rynków pozytywnymi wynikami rok
zakończyły: Francja (8,1% r/r), Włochy
(5,1% r/r), a także Niemcy (2,9%). Polski
rynek zanotował 8-procentowy wzrost r/r
po zarejestrowaniu 29 870 pojazdów.
Spadki w tym segmencie widoczne były
na rynkach Wielkiej Brytanii (–4,0 r/r)
i Hiszpanii (–2,0 % r/r).
Jeśli chodzi o segment ciężki, czyli
samochody ciężarowe > 16 t dmc., to rok
2018 zakończył się dobrze, pomijając
spowolnienie, które można było zaobserwować w grudniu. Łącznie zarejestrowano
w minionym roku w całej Unii Europejskiej 311 959 pojazdów w tym segmencie, co przełożyło się na wzrost 3,4% r/r.
W 2018 r. spadki odnotowały Wielka Brytania (–5,4% r/r) i Hiszpania (–4,2% r/r),
natomiast wynikami na plusie mogą się
pochwalić Francja (9,1% r/r), Włochy
(5,0% r/r) i Niemcy (3,1% r/r), a także Polska (8,4% r/r).

18,5%

www.lampyostrzegawcze.pl
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Francja
Wielka Brytania
Polska
Włochy
Hiszpania
Holandia
Belgia
Litwa
Czechy

2018
66 770
48 519
38 470
27 445
20 594
19 792
14 322
9 095
8 178
7 988

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

Niemcy

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

Samochody ciężarowe > 16 t dmc.
% zmiany
2018/2017

Tabela 2. Rejestracje samochodów
ciężarowych > 16 t dmc. w Unii Europejskiej w 2018 r. (pierwsza dziesiątka)

3,1%
9,1%
–5,4%
8,4%
5,0%
–4,2%
8,0%
9,1%
19,2%
–3,6%

Dobry miniony rok
W Polsce według danych Polskiego
Związku Przemysłu w segmencie samochodów ciężarowych > 3,5 t dmc. od początku 2018 r. zarejestrowano 29 870
pojazdów, osiągając skumulowany 8-procentowy wzrost r/r.

W grupie tej znalazło się 22 167 ciągników siodłowych – więcej o 1104 (+5,2%)
w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej ciągników swoim klientom przekazała firma DAF Trucks – było to 5512
pojazdów (25,0% r/r). Na kolejnych miejscach znalazły się: MAN Truck & Bus
(4194 szt., 21,6% r/r) i Scania (4024 szt.,
5,9% r/r). Pierwszą piątkę zamykają firmy
Volvo Trucks oraz Mercedes-Benz z wynikami odpowiednio 3561 szt. (–3,5% r/r)
i 2977 szt. (–1,5% r/r).
W grupie kompletnych i skompletowanych podwozi również widoczny jest
wzrost. W 2018 r. przybyło ich na rynku
7703, co oznacza wzrost o 17% (+1107
szt.) w porównaniu z rokiem poprzednim.
W tej kategorii pierwsze miejsce zajmuje
firma MAN Truck & Bus, która wydała
1686 podwozi, co stanowi wzrost 31%
(trzecie miejsce przed rokiem). Na kolejnym miejscu znalazł się Mercedes-Benz

reklama

z liczbą 1334 podwozi i 3-procentowym
wzrostem r/r. Na trzecim miejscu uplasowało się Iveco, rejestrując 1315 podwozi
(2% r/r), a za nim DAF (975 szt., 47%
r/r) i Volvo (878 szt., 30% r/r). Scania wydała 873 podwozia, co oznacza 6-procentowy spadek r/r.
Na dobre wyniki roku 2018 wpływ
miała ogólnie dobra koniunktura w gospodarce, a także dobre wyniki w transporcie i gospodarce magazynowej. Według danych GUS do końca listopada
2018 r. przewieziono zarobkowym transportem samochodowym 265,6 mln t ładunków, czyli 17,7% więcej niż w tym
samym okresie rok wcześniej. Tempo tego
rodzaju przewozów po listopadzie 2018 r.
przekroczyło uśredniony wynik roku 2017
(wówczas przewieziono 245,3 mln t ładunków, czyli o 11,9% więcej niż w 2016 r.).
Jak podają dane, potencjał przewozowy
do końca listopada 2018 r. zwiększył się
o 15,6%, podczas gdy w całym roku
2017 wyniósł 11,9%.
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DAF Trucks: mistrz
nie do pokonania
O tym, jak firma DAF Trucks radziła sobie na polskim
rynku w 2018 r. i co może nas czekać w bieżącym roku,
rozmawiamy z Maciejem Taniewskim, dyrektorem
zarządzającym DAF Trucks Polska.

Maciej Taniewski

,
dyrektor zarządzający
DAF Trucks Polska

„Samochody Specjalne”: Ponownie DAF
Trucks Polska jest liderem sprzedaży.
Co powoduje, że mistrz pozostaje niepokonany?
Maciej Taniewski: Cały czas musimy
weryfikować nasze metody działania.
Odnosimy się do naszych konkurentów
z najwyższym szacunkiem – działają
świetnie, podnosząc nam poprzeczkę,
przez to musimy być jeszcze lepsi. Nie
powiem, że przychodzi to nam bez wysiłku, ale mamy parę atutów, jak np.
płaska organizacja szybko reagująca na
zmiany czy stały monitoring poziomu
zadowolenia naszych klientów i szukamy punktów, które możemy poprawić.
W ostatnich dwóch latach pomógł nam
również rewelacyjny produkt. Klienci to
doceniają.

Całe działanie nie polega na tym, aby dostarczyć przewoźnikowi produkt i powiedzieć, że jest to najlepszy pojazd na
rynku. Za tym muszą iść pozostałe elementy oferty, takie jak szkolenia kierowców, kontrakty serwisowe, telematyka,
obietnica czasu trwania naprawy. Jest to
przesłanie do naszych klientów: zajmijcie się tym, co potraficie robić najlepiej,
a my zrobimy to, czego od nas oczekujecie i to, co potrafimy zrobić też dobrze.
Jaki udział w sukcesie DAF w Polsce ma
Wasza organizacja sprzedaży?
Pracownicy naszej sieci dealerskiej zdają
sobie sprawę z tego, że ten, kto się nie
rozwija, będzie się cofać. Nas jako importera cieszy, że nadal są głodni sukcesu.
Widać to chociażby po rozwijanych struk-
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turach i rosnącej liczbie punktów serwisowych i sprzedażowych. Największym
problemem w branży okazuje się dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami: chodzi o mechaników
czy kierowców. Jest ich coraz trudniej
znaleźć. To, że nasi dealerzy rozwijają
swój biznes, tylko nam sprzyja.
Czy w tym roku nastąpi korekta i spowolnienie wzrostu?
Podobne pytanie wszyscy zadawali sobie
na początku ubiegłego roku i dwa lata
temu. To na pewno nastąpi, ale na razie
mamy za mało danych, aby powiedzieć,
że to będzie w tym roku. Trudno po udanych 12 miesiącach sprzedaży powiedzieć, że nagle popyt zdecydowanie spadnie. Dla nas największym zagrożeniem
może być proponowany przez Komisję
Europejską niekorzystny dla Polski pakiet
mobilności – tu na razie sytuacja jest patowa. Gospodarka europejska troszeczkę
zwalnia, ale nie na tyle, aby spowodować drastyczny spadek popytu na transport – jeśli jest co wozić, to jest on potrzebny. Zauważmy, że polska branża
transportowa w dużej mierze to przewozy międzynarodowe, zatem bardziej
powinniśmy zwracać uwagę na ogólną
sytuację w gospodarce europejskiej niż
tylko w Polsce. Na razie wiemy, że nic
nie wiemy – nie ma żadnych istotnych
symptomów sygnalizujących gwałtowny
spadek koniunktury.
Co będzie dla organizacji DAF Trucks
w Polsce największym wyzwaniem w tym
roku?
Myślę, że utrzymanie pozycji lidera. Ten
rok będzie ciekawy ze względu na pakiet
mobilności i to, że nie wiadomo, jak na
to zareaguje rynek. W połowie roku wchodzą nowe tachografy. Chcemy stale podnosić poziom satysfakcji naszych klientów
i zwiększyć sprzedaż produktów „soft”,
czyli kontraktów serwisowych i telematyki, która pomoże naszym serwisom działać proaktywnie.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © DAF Trucks
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Wykres 1. Sprzedaż samochodów
ciężarowych > 3,5 t dmc. w 2018 r.
wraz ze zmianami poziomu
sprzedaży 2018/2017

Naczepowa hossa trwa

Ciężarowy ranking marek
Najwięcej samochodów ciężarowych
> 3,5 t dmc. wydał klientom DAF. Było to
6488 pojazdów, co przekłada się na wzrost
28% r/r. Udział rynkowy firmy w 2018 r.
wyniósł 21,7%. Kolejne miejsce zajął
MAN Truck & Bus, rejestrując 5881 szt.
(24,3% r/r; udział w ryku 19,7%). Na trzecim miejscu uplasowała się Scania z rocznym wzrostem 3,6% po zarejestrowaniu
4897 pojazdów i z udziałem w rynku
16,4%. Pierwszą piątkę zamykają Volvo
(4454 szt., 1,7% r/r, 14,9% udziału
w rynku) oraz Mercedes-Benz (4318 szt.,
–0,2% r/r, 14,5% udziału w rynku).
W segmencie lekkim i średnim (3,5–
16 t dmc.) pierwsze miejsce zajęło Iveco
– firma dostarczyła polskim klientom
1011 pojazdów (–4,4% r/r, 42,0% udziału
w rynku). Swoją pozycję na drugim miejscu utrzymał MAN Truck & Bus, sprzedając 584 pojazdy (wzrost o 11,7%, udział
w rynku 24,3%). Na podium znalazł się też
Mercedes-Benz, dostarczając 393 pojazdy
(–14,6% r/r, 16,3% udziału w rynku).
Kolejne miejsca zajęły DAF (129 szt.,
118,6% r/r, 5,4% udziału w rynku) oraz
Mitsubishi Fuso ze sprzedażą 99 pojazdów, wzrostem 30,3% r/r i udziałem
w rynku 4,1%.
W segmencie ciężkim (dmc. > 16 t)
na pierwszym miejscu jest DAF Trucks.
Firma dostarczyła klientom 6358 pojazdów, osiągając 23,2% udziału w rynku
i wzrost o 27% r/r. Drugie miejsce (po-

dobnie jak w roku 2017) zajął MAN Truck
& Bus ze sprzedażą 5296 pojazdów, osiągając wzrost 25,9% r/r i udział w rynku
19,3%. Na podium znalazła się także Scania (4897 szt., 3,6% r/r i 17,8% udziału
w rynku). Czwarte i piąte miejsce przypadło w 2018 r. firmom Volvo Trucks
i Mercedes-Benz. Volvo sprzedało 4439
pojazdów (1,9% r/r, 16,2% udziału w rynku), a Mercedes-Benz – 3918 szt. (1,6% r/r,
14,3% udziału w rynku).
Wykres 2.
Udziały rynkowe poszczególnych
producentów (samochody ciężarowe
>3,5 t dmc.) na koniec 2018 r.

Sprzedaż przyczep i naczep w 2018 r.
w Polsce osiągnęła po raz kolejny swój historycznie najwyższy poziom. W ubiegłym
roku do odbiorców trafiło 23 430 naczep
– było to o 9,1% więcej niż w 2017 r.,
sprzedano także 2690 przyczep > 3,5 t
dmc., czyli więcej o 14,2%.
Od lat największym zainteresowaniem cieszą się naczepy kurtynowe, skrzyniowo-kurtynowe i skrzyniowe – w tej grupie produktowej klienci odebrali 14 095
nowych pojazdów, co stanowiło 52% całej
sprzedaży naczep. Największym ubiegłorocznym hitem sprzedaży były jednak
naczepy samowyładowcze (wywrotki) –
zarejestrowano ich bowiem 4245 – jest
to aż o 28% więcej niż w 2017 r. Sprzedaż w segmencie naczep przeznaczonych
do przewozu ładunków w temperaturach
kontrolowanych wzrosła umiarkowanie
(3,5% r/r) – zarejestrowano 3100 pojazdów tworzących grupę naczep furgonowych (chłodnie, izotermy i furgony uniwersalne). Zestawienie sprzedaży naczep
z rozbiciem na najważniejsze rodzaje
przedstawia wykres 4.
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Harald Woitke

,
dyrektor generalny
Scania Polska SA

Scania Polska: gotowi
na dobrą koniunkturę
Harald Woitke, dyrektor
generalny Scania Polska,
wyjaśnia, co wpłynęło
na ubiegłoroczne wyniki
sprzedaży Scanii w Polsce
i jakie są tegoroczne
perspektywy.
„Samochody Specjalne”: Jak można ocenić wyniki uzyskane przez Scania Polska
w ubiegłym roku?
Harald Woitke: W liczbach bezwzględnych dostarczyliśmy w 2018 r. więcej samochodów niż rok wcześniej. Dlatego,
choć nasz udział rynkowy jest nieco
mniejszy, to był to kolejny rekordowy rok
w historii Scania w Polsce. Sprzyja nam
rozwój branży transportowej oraz bardzo
dobra sytuacja ekonomiczna w Polsce.
Mimo wyzwań związanych z przestawieniem produkcji na nowy model, Scania
miała bardzo wysoką sprzedaż w całej
Europie.

Patrząc na grupy produktowe, zauważamy, że odnotowaliście wzrost sprzedaży ciągników siodłowych i niestety
spadek sprzedaży podwozi.
Sytuacja ta wynika głównie z dynamicznego rozwoju rynku ciężkich podwozi,
który wzrósł w ubiegłym roku o około
24%. W 2018 r. dostarczyliśmy w przybliżeniu tyle podwozi co w roku poprzednim, co wynikało z określonych mocy
produkcyjnych fabryki, która dodatkowo
była przestawiana na produkcję pojazdów
nowej generacji.
Czy to znaczy, że w rok bieżący Scania
wchodzi z najlepszym w historii portfolio produktowym i stabilną sytuacją w zakresie dostępności produkcyjnej?
To prawda, nasze prognozy są optymistyczne. Mówiąc o polskim rynku, musimy
wyodrębnić transport międzynarodowy
i regionalny oraz dystrybucyjny. Transport międzynarodowy uzależniony jest od
ogólnej sytuacji na rynku europejskim,
na którą wpływa wiele czynników, zatem
precyzyjne prognozy są bardzo trudne. Na
razie nie dostrzegamy żadnych sympto-
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mów pogorszenia sytuacji. Zamówienia
spływają na dobrym poziomie, finansowanie jest dostępne, ceny ropy naftowej
są raczej stabilne. Jedynym poważnym
wyzwaniem jest brak kierowców, z czym
muszą mierzyć się nasi klienci.
W przypadku dystrybucji lokalnej dysponujemy obecnie produktami, które
moim zdaniem są bardzo konkurencyjne
– nowe kabiny, nowy 7-litrowy silnik.
Jestem przekonany, że ta kombinacja
jest rozwiązaniem wyjątkowym w tym
segmencie.
Z kolei jeśli chodzi o transport krajowy,
to jest to obszar z olbrzymim potencjałem do modernizacji. Firmy działające
w transporcie krajowym, w przeciwieństwie do przewoźników międzynarodowych, dysponują w dużej części przestarzałymi flotami. Po pierwsze, utrzymanie
tak starych i zużytych pojazdów staje
się zbyt kosztowne, po drugie, rośnie
świadomość proekologiczna w polskim
społeczeństwie, co wytwarza presję na
decydentów, aby zaimplementować odpowiednie przepisy. W segmencie dystrybucyjnym muszą nastąpić duże zmiany,
a Scania dysponuje ofertą zrównoważonych rozwiązań transportowych i jesteśmy w stanie zaspokoić oczekiwania
klientów. Obserwujemy, że w Polsce rośnie zapotrzebowanie zarówno na pojazdy,
które wspierają rozwój zrównoważonego
transportu, jak i na usługi wspomagające
właścicieli flot w ograniczaniu zużycia
paliwa, emisji CO2 oraz kosztów. Wzrasta
przede wszystkim zainteresowanie pojazdami napędzanymi gazem – CNG i LNG.
Wynika to głównie z korzystnych zmian
w przepisach w transporcie międzynarodowym, w tym m.in. zwolnienia posiadaczy pojazdów na gaz ziemny z niemieckich opłat drogowych. Rośnie też
dostępność tego paliwa w Europie dzięki
stale rozwijanej infrastrukturze. Wierzymy
w Scania Polska, że jesteśmy na dobrej
ścieżce rozwoju. Mamy zrównoważone,
proekologiczne rozwiązania transportowe,
rozbudowaną i świetnie wyszkoloną sieć
serwisową, a jednocześnie podnosimy
naszą rentowność.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Scania

www.lampyostrzegawcze.pl

| BIZNES |
Wykres 3. Pierwsze rejestracje nowych
ciągników samochodowych i podwozi
> 16 t dmc. w 2018 r.

Liderzy o krok od zadyszki
W ubiegłym roku w Polsce najwięcej
naczep we wszystkich grupach produktowych sprzedała firma Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck
& Trailer Polska) – według danych PZPM
przekazano 5594 naczepy (wzrost sprzedaży o 5,4% r/r), co dało udział rynkowy
na poziomie 23,9%. Nieco mniej pojazdów sprzedało Krone (polski importer –
Pozkrone) – było ich 4584, mniej o 1,1%
niż w 2017. Firma ma jednak nadal wysoki udział w rynku, wynoszący 19,6%.
Trzecie miejsce w czołówce miał Wielton – 3551 naczep (wzrost o 7,3% r/r),
udział w rynku 15,2%. W grupie producentów sprzedających w Polsce powyżej
1000 pojazdów znajduje się jeszcze Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer) –
2038 naczep (wzrost sprzedaży o 11,4%
r/r, udział w rynku 8,7%) oraz zamyka-

jąca pierwszą piątkę firma Kässbohrer ze
sprzedażą 1081 pojazdów (wzrost sprzedaży aż o 30,1% r/r, udział w rynku 4,6%)
– zestawienie wyników uzyskanych przez
najważniejszych producentów pokazano
na wykresie 5.
Warto wspomnieć o firmie CIMC, która
w ubiegłym roku odnotowała największy względny wzrost sprzedaży. Sprzedaż naczep CIMC wzrosła aż o 152,9%
r/r do 344 szt. (184 naczepy kurtynowe
i 160 podkontenerowych). Z kolei lokująca się w środku stawki Mega zachowała

reklama

stabilną pozycję, sprzedając 256 pojazdów, wśród których były 232 wywrotki,
20 naczep dłużycowych i 4 niskopodwoziowe.
Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy
wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (czyli naczepy kurtynowe), to spośród sprzedanych 13 342 szt.
Krone dostarczyło 3760 naczep, Schmitz
Cargobull – 3046, Wielton – 2366, a Kögel – 1957. Ci czterej producenci od lat
są niekwestionowanymi liderami rynku,
w ubiegłym roku ich łączny udział w oma-
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„Samochody Specjalne”: Czy w Volvo
Group Trucks Poland i szczególnie w Volvo
Trucks Polska są powody do zadowolenia?
Małgorzata Kulis: Zrealizowaliśmy swoje
plany, nie dążyliśmy do sprzedaży za
wszelką cenę, dbaliśmy również o jakościowe parametry sprzedaży. To był
dla naszej grupy bardzo dobry rok. Spadek sprzedaży ciągników siodłowych to
ewidentne pokłosie tego, że nie weszliśmy w grupy zakupowe. Grupa zakupowa wymusza specjalne warunki zakupu – bo po to się je tworzy. Większość
tych grup dąży do tego, aby nie kupować, ale wynajmować i użytkować, a po
jakimś czasie zwrócić pojazdy.
Paweł Węcłowski: Dostawy flotowe determinowały liczbowe wyniki sprzedaży
ciągników siodłowych w ubiegłym roku,
zwłaszcza w ofercie wynajmu z gwarancją wykupu. Wolumenowo spadek sprzedaży ciągników Volvo nie jest znaczący
– jest to ok. 130 pojazdów, natomiast odnotowaliśmy istotny wzrost rentowności.
Volvo Trucks od 3 lat stara się prowadzić
zdrową politykę, jeśli chodzi o stosunek

Małgorzata Kulis

,
dyrektor zarządzająca
Volvo Group Trucks
Poland, wiceprezydent
Volvo Group Trucks
Baltic Sea Market

samochodów – głównie ciągników – dostarczanych do flot z opcją wykupu (tzw.
buy-back) do całkowitej liczby sprzedanych pojazdów. Moglibyśmy może osiągnąć wyższą sprzedaż, ale musielibyśmy
prowadzić bardzo agresywną politykę
buy-backów, a tego nie chcemy. Mamy
duży popyt na nasze samochody, znajdują one również łatwo nabywców na
rynku wtórnym, dlatego nie musimy tak
agresywnie oferować gwarancji odkupu.

Volvo Group Trucks
Poland: zrealizowaliśmy
swoje plany
O ubiegłorocznych sukcesach marki Volvo
i perspektywach na rok bieżący rozmawiamy
z Małgorzatą Kulis, dyrektor zarządzającą Volvo
Group Trucks Poland oraz Pawłem Węcłowskim,
dyrektorem sprzedaży Volvo Trucks Polska.
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Czy rok 2018 był w Volvo Trucks Polska
rokiem podwozi?
Małgorzata Kulis: Mocno pracujemy nad
zwiększeniem sprzedaży podwozi już
trzeci rok z rzędu. W tym roku rzeczywiście mamy spory wzrost, jesteśmy aż na
trzecim miejscu – jestem osobiście bardzo
dumna z naszych zespołów, bo ludzie ci
wykonali wspaniałą pracę i zostaliśmy
dostrzeżeni przez klientów.
W podwoziach nie da się znacząco poprawić wyniku z roku na rok. My musieliśmy jeszcze wejść w segmenty, gdzie
nas wcześniej nie było. Przyznam też, że
w poprzednich latach aż tak bardzo nie
walczyliśmy o wynik w segmencie podwozi, gdyż satysfakcjonowała nas wysoka sprzedaż ciągników.
Paweł Węcłowski: Gruntownie zmieniliśmy nasze podejście do sprzedaży samochodów – wprowadziliśmy program
4Poland, aby móc bardziej koncentrować
się na klientach, którzy więcej jeżdżą
po kraju. Transport krajowy stał się bardziej dojrzały – coraz to częściej korzysta
z taboru nowych samochodów ciężarowych. Rynek transportu krajowego jest
trudniejszy niż „międzynarodówka”, bo
w większości są to podwozia. Konieczna
jest dobra współpraca z firmami zabudowującymi, dobre rozplanowanie terminów
produkcyjnych i dostaw. Pracowaliśmy
na tzw. rotacyjnym stoku. Rozkręcaliśmy program 4Poland powoli, najwięcej dostaw udało się nam zrealizować
w 4. kwartale. Teraz kontynuujemy te
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działania. Testowaliśmy również branże,
w których możemy się znaleźć – wiemy
już, gdzie możemy odnieść sukcesy,
przykładem jest np. branża leśna czy pożarnicza. Coraz lepiej też radzimy sobie
w dystrybucji.
Czyżby zmieniało się pozycjonowanie
marki Volvo na rynku Polskim? Maksymalna sprzedaż ciągników siodłowych
przestaje być punktem honoru?
Małgorzata Kulis: Większa sprzedaż podwozi to jest nasze świadome działanie
wychodzące naprzeciw temu, że pozycjonowanie transportu międzynarodowego w nadchodzących latach się zmieni.
Chcemy być przygotowani na to, co się
wydarzy, a nie reaktywnie później szukać
sposobu na to, aby się jakoś przestawić.
Naszą wizję 4Poland pozycjonujemy jako
specyficzną filozofię sprzedaży, dzięki
której chcemy być widoczni w transporcie krajowym.
Oczywiście o ciągnikach i branży międzynarodowej nie zapomnimy, bo to jest
wciąż w Polsce ponad 80% rynku. Będziemy starali się kontynuować to, aby
w naszych działaniach była dywersyfikacja produktu, abyśmy nie byli tak znacznie uzależnieni od ciągników.
Czekamy na korektę i spadek popytu na
ciężarówki w drugiej połowie roku?
Małgorzata Kulis: Pierwszy kwartał mamy
wypełniony w zasadzie w całości. Chcę
wierzyć, że w drugiej połowie roku popyt będzie nadal się utrzymywać na przyzwoitym poziomie, chociaż tegoroczna
sprzedaż powyżej 27 tys. sztuk w segmencie ciężkim to wielkość, której wielu
z moich kolegów się nie spodziewało. Już
w 2017 r. mieliśmy rekordową sprzedaż,
a ubiegłoroczna była jeszcze wyższa.
To, co już widać na rynku, to niepewność
małych przewoźników, których zdolności
operacyjne ulegają pogorszeniu. Jeśli
dodamy do tego skomplikowane i kosztowne sprawy związane z przepisami
i obsługą administracyjną, widzimy, że
zaczyna to być bardzo trudny biznes.
Kurczy się pieniądz w obrocie i rośnie
zadłużenie firm transportowych. To jest
niepokojący sygnał.

Paweł Węcłowski: Mówiąc o niepewności
rynku w drugiej połowie roku, należy
myśleć głównie o transporcie międzynarodowym. Zwiększając sprzedaż podwozi, w Volvo Trucks budujemy sobie
zaplecze znacznie mniej podatne na koniunkturę. Mamy oczywiście nadal wysoką sprzedaż ciągników do „międzynarodówki”, prowadzimy sprzedaż flotową na
kraj, ale mniej więcej od dwóch lat jeszcze bardziej skupiamy się na podwoziach.

sprzedaży – szczególnie ciągników – jest
już mocno powiązany z napływem obcej
siły roboczej do kraju. Już ponad 30% to
kierowcy z zagranicy.
Małgorzata Kulis: Myślę, że wszystkie te
zmiany wzięły się stąd, że ktoś uznał,
że firmy transportowe z Europy Środkowo-Wschodniej zaczynają odbierać
chleb firmom francuskim czy niemieckim. Nasi przewoźnicy to profesjonaliści, wykonują transporty na czas, mają
nowy tabor i są konkurencyjni, świadcząc
usługi na bardzo wysokim poziomie. Są
też bardziej elastyczni i przewidujący

Paweł Węcłowski

,
dyrektor sprzedaży
Volvo Trucks Polska

Czy pakiet mobilności może być zagrożeniem dla polskich flot?
Paweł Węcłowski: Zdecydowanie tak.
Wprowadzane ograniczenia komplikują
działalność polskich firm transportowych
– aby utrzymać rentowność, będą musiały podnieść stawki frachtu. Wiele firm
w ubiegłym roku odnotowało mniejsze
zyski niż jeszcze dwa lata temu. Rosną
koszty pracy – wynagrodzenia dla kierowców i choć zeszły na drugi plan i tyle
się o tym nie mówi także koszty paliwa.
Aby polski transport międzynarodowy
mógł skutecznie działać w warunkach
narzuconych przez pakiet mobilności,
musimy mieć więcej kierowców. Wzrost

i błyskawicznie reagują na zmieniające
się oczekiwania branży logistycznej
i swoich klientów.
Marżowość firm transportowych jest dziś
naprawdę niewielka. Firmy transportowe
muszą wymusić wzrost stawek przewozowych. To się przez wiele lat nie działo,
bo zawsze znalazł się ktoś, kto gotów był
wozić taniej. Sytuacja troszeczkę zmienia
się na lepsze, ale nadal istnieją antagonizmy, tworzą się grupy przeciwko grupom – to na pewno nie służy polskiemu
transportowi.
Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Volvo Trucks Polska
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Na ile trwająca od kilku lat z rzędu dobra
koniunktura pomaga Renault Trucks
wzmacniać pozycję i poprawiać udziały
rynkowe?
Liczymy na stabilną koniunkturę i umiarkowany wzrost. To co obserwowaliśmy
dotychczas – zwłaszcza w dużych flotach
działających w transporcie międzynarodowym – to były działania zmierzające do
wymiany flot i podniesienia rentowności
na zmieniającym się rynku europejskim.
Nadal chcemy dostarczać pojazdy dokładnie takie, jakich potrzebują nasi klienci
– zamówienia składamy bezpośrednio
na produkcję, choć oczywiście oferujemy także pojazdy do szybkiej sprzedaży
z tzw. stoku.

Ewa Jezierska

,
dyrektor sprzedaży
Renault Trucks
Polska

Renault Trucks Polska:
dostarczyliśmy to, co planowaliśmy
Jak na polskim rynku radziła sobie w ubiegłym
roku marka Renault Trucks? Rozmawiamy o tym
z Ewą Jezierską, dyrektorem sprzedaży
Renault Trucks Polska.
„Samochody Specjalne”: Z czego wynikają uzyskane przez Renault Trucks wyniki sprzedaży w 2018 r.?
Ewa Jezierska: Nasza marka realizuje
swoją strategię, którą streszczają 3 cechy:
niezawodność, bliskość klienta, zaangażowanie. Oznacza to w praktyce, że
chcemy być blisko małych i średnich
klientów i w takim gronie czujemy się
najlepiej. My, jako Renault Trucks Polska, dostarczyliśmy to, co planowaliśmy.
Nasze szacunki z początku ubiegłego
roku się sprawdziły.
Wzrost rynku w 2018 r., zwłaszcza w jego
pierwszej połowie, wynikał przede wszystkim z zakupów czynionych przez przewoźników operujących w transporcie
międzynarodowym – duże floty kupowały
ciągniki. Widoczna była aktywność firm,
które miały finanse, chciały inwestować
i mogły kupować ceną. Renault Trucks

w tym wyścigu nie bierze tak mocno udziału. Bardziej nam zależy na stabilnej pozycji wśród małych i średnich firm i w segmencie podwozi specjalistycznych.
Co było hitem sprzedaży?
Największy wzrost sprzedaży odnotowaliśmy w segmencie podwozi gamy D.
To jest bardzo wszechstronny pojazd
o wielu możliwościach wykorzystania:
w sektorze komunalnym, dystrybucyjnym, zaopatrzeniu budowlanym.
Znacznie też wzrosło zainteresowanie
klientów naszymi podwoziami gamy K
i C – są tu zarówno pojazdy budowlane,
jak i pożarnicze i wojskowe. Stopniowo
odbudowujemy tu swoją pozycję. Udało
się nam podnieść sprzedaż pojazdów
lekkich – przekazaliśmy 355 samochodów Renault Master, były to w większości podwozia do zabudowy.
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Czy czujecie się równoprawnym graczem
w Grupie Volvo Group Trucks Poland?
W latach 2017 i 2018 dostarczyliśmy najwięcej pojazdów w historii Renault Trucks
w Polsce. Ze względu na ogólny wzrost
sprzedaży mamy mniejsze udziały rynkowe. Trzeba pamiętać, że wraz z wprowadzeniem nowej i kompletnej gamy
w pewien sposób „wyzerowaliśmy” naszą ofertę i budowaliśmy sprzedaż od początku. Żeby powrócić do poprzednich
udziałów rynkowych, potrzeba czasu,
inwestycji w ludzi i dalszego zacieśniania kontaktów z serwisami i firmami zabudowującymi – nad tym wszystkim
pracujemy. Ważne, że nie chcemy być zależni tylko od sprzedaży ciągników dla
segmentu dalekobieżnego.
Czy klimat dla marki Renault jest w Polsce dobry?
Inwestujemy w markę na poziomie ludzi
i infrastruktury, rozwijamy się i wzmacniamy pozycję. Staramy się, żeby nasi
klienci widzieli, że jesteśmy aktywni.
Co ważne dla Grupy, jesteśmy rentowni,
więc stać nas na rozwijanie naszych produktów. Dla klientów jesteśmy częścią
dużej i stabilnej organizacji, a to gwarantuje, że jesteśmy bezpiecznym partnerem na lata. Zatem odpowiedź na pytanie brzmi: Tak, „klimat” dla Renault
Trucks jest dobry i tutaj w Polsce, i w całej
Europie.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Renault Trucks Polska

www.lampyostrzegawcze.pl
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Wykres 4. Sprzedaż naczep według
najważniejszych typów w 2018 r.
Oznaczenia naczep:
NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe;
NW – samowyładowcze (wywrotki);
CT + FT – chłodnie, izotermy i furgony;
TA – cysterny i silosy,
PT – podkontenerowe,
LB – niskopodwoziowe

Sprzedano również 570 naczep klasyfikowanych jako cysterny. Na czele
pierwszej piątki w tej grupie produktowej jest Magyar (98 szt.), 80 pojazdów
dostarczyła firma Feldbinder, 58 – Pro
Wam, 49 – Kässbohrer i 48 – BC-LDS.
Na 786 sprzedanych naczep podkontenerowych 198 wyprodukował Wielton,
160 to pojazdy marki CIMC, 129 – Krone,
104 – D-TEC, 44 – Fliegl.

Summary

Wykres 5. Sprzedaż naczep w 2018 r.
z podziałam na producentów: sprzedaż,
udziały rynkowe i zmiana poziomu
sprzedaży 2018/2017

wianej grupie produktowej wyniósł 83,4%.
Wśród marek, których naczepy kurtynowe i skrzyniowo–kurtynowe w liczbie
ponad 500 trafiły do polskich klientów,
znalazły się jeszcze firmy Kässbohrer
(685 szt.) oraz Schwarzmüller (568 szt.).
Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni, izoterm i furgonów w dalszym ciągu jest niezagrożona (1826 szt.,
w tym tylko 4 furgony), druga w tej grupie firma – Krone – przekazała nabywcom 818 pojazdów (w tym 441 chłodni
i izoterm oraz 377 naczep furgonowych).
Ze statystycznego obowiązku odnotujmy
jeszcze większe sprzedaże łączne w tej
grupie produktowej: 141 naczep furgonowych sprzedał Wielton, Kögel przekazał 19 chłodni i izoterm oraz 30 naczep
furgonowych, klienci odebrali również
71 chłodni Chèreau i 16 chłodni marki
Lamberet.

Jak wspomniano, w 2018 r. naczepy
samowyładowcze cieszyły się olbrzymią
popularnością – najwięksi producenci
w tej grupie produktowej borykali się
nawet z ograniczeniami podaży. Łącznie sprzedano 4245 wywrotek, czyli aż
o 28% więcej niż w 2017 r. Na czele
stawki od lat w tym segmencie jest Wielton (807 szt., 19% udziału w rynku), ale
dobrą sprzedaż odnotowały również firmy
Schmitz Cargobull (765 szt., 17,2%), Bodex (560 szt., 13,2%), Kempf (412 szt.,
9,7%). Powyżej 200 wywrotek przekazali klientom również tacy producenci,
jak Inter Cars (Feber) – 331 szt., Mega
– 232 oraz Zasław – 230.
Ogółem w 2017 r. sprzedano w Polsce
261 naczep klasyfikowanych jako niskopodwoziowe. Liderem rynku jest Kässbohrer (76 pojazdów), Emtech sprzedał
42 szt., Bodex – 38, Wielton – 30, Faymonville i MAX Trailer po 19, Nooteboom – 13.

In Poland sales of new trucks (GVW
> 3,5 t) amounted to 29,870, (increase by 8,0% in comparison to
2017). In heavy truck segment (GVW
> 16 t) 27,445 new trucks were sold
8,4% more than in 2017.
The market leader was DAF Trucks
with sales of 6488 vehicles (m.s.
21,7%). DAF Trucks is also leader
market in heavies and tractor segment – company sold 6358 heavies
(27% increase y/y) and 5512 tractors
(25% more than in 2017). The best
results in heavy rigids had MAN
Truck & Bus, which sold 1686 vehicles (increase by 31% y/y).
In 2018 the polish semi-trailer market (new vehicles) increased by 9,1%
– up to 23,430 vehicles. Buyers typically were attracted by semi-curtain and curtain trailers – 14,095
vehicles of this type were sold, what
accounted for 52% of total sales volume. The sales of tippers increased
strongly by 28% to the level of 4245
units. A slight growth in sales (3,5%)
was observed in the group of reefers
and isothermal trailers (3100 vehicles). It is also noteworthy to mention
the sales of 570 tanker and silo vehicles, 786 container chassis and 261 vehicles classified as low-bed trailers.
The heavy trailer market in Poland
increased by 14,2% – 2690 such vehicles were sold in 2018.
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Koniunkturę nakręcały
wywrotki
Na temat ubiegłorocznej sytuacji w branży naczepowej
rozmawiamy z Andrzejem Dziedzickim, dyrektorem handlowym
EWT Truck & Trailer Polska, oraz Tomaszem Kujawą, członkiem
zarządu i dyrektorem sprzedaży Pozkrone.

rzypomnijmy, że EWT Truck &
Trailer Polska jest generalnym
przedstawicielem Schmitz Cargobull w Polsce, natomiast Pozkrone to
wyłączny przedstawiciel Krone w Polsce.
EWT w ubiegłym roku przekazało polskim klientom 5609 przyczep i naczep
> 3,5 dmc. (więcej o 5,6% r/r), w przypadku Pozkrone było to 4615 pojazdów
(mniej o 0,9% r/r). Firmy te to lider i wicelider łącznego rynku sprzedaży naczep
i przyczep. Wszystkie dane liczbowe podajemy za PZPM. Szczegółowe wyniki
zostały omówione w odrębnym artykule.
„Samochody Specjalne”: Jak Panowie
oceniają wyniki sprzedaży uzyskane przez
prowadzone przez Was firmy?
Andrzej Dziedzicki: Porównując ze sobą
najważniejsze segmenty: plandeki, chłodnie, furgony i wywrotki, widzimy, że
największy wzrost odnotowaliśmy w grupie wywrotek – ogólnie wyniósł on 28%,
a w EWT było to aż 68%. W pozostałych
grupach produktowych były to wartości
bardziej umiarkowane, średnio sprzedaż pojazdów Schmitz Cargobull wzrosła
o 5,6% (dane według PZPM – przyp.
red.). W segmencie naczep kurtynowych,
podobnie jak chłodni i furgonów, ogólny

Tomasz Kujawa

,
członek zarządu i dyrektor
sprzedaży Pozkrone, wyłącznego
przedstawiciela Krone w Polsce

Sprzedaż w Pozkrone nakręciły
pierwsze miesiące roku –
w pierwszym kwartale wydaliśmy niespotykanie dużą liczbę
pojazdów, było to wynikiem
olbrzymiej liczby zamówień
przyjętych w końcówce 2017 r.
wzrost sprzedaży wyniósł tylko kilka procent. Koniunkturę nakręcały wywrotki.
W przypadku EWT jest to ogólnie stabilny wzrost, chociaż naczep kurtynowych sprzedaliśmy tylko o 50 mniej niż
w 2017 r.
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Tomasz Kujawa: Wynik sprzedaży uzyskany przez Pozkrone w 2018 r. był bardzo zbliżony do tego z 2017 r., choć nasi
konkurenci bardzo zwiększyli sprzedaż.
Te duże przyrosty zawdzięczają przede
wszystkim dużemu popytowi na naczepy
samowyładowcze – wywrotki. Różnice
w czołówce w istotnych dla nas grupach
produktowych, takich jak naczepy kurtynowe czy furgony, są niewielkie i niekiedy wynikają z podpisania jednego lub
dwóch dużych zamówień.
Co w największym stopniu kształtowało
ubiegłoroczną sprzedaż?
Andrzej Dziedzicki: Na pewno była to
trwająca od dwóch lat bardzo dobra sytuacja w branży budowlanej. Tabor budowlany bowiem nie był wymieniany od
boomu związanego z przygotowaniami do
piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r.
W zakupach dominuje wymiana sprzętu,
oczywiście niektórzy zwiększają stan posiadania. Pojawili się też w branży budowlanej nowi gracze, którzy 6–7 lat temu
na rynku nie istnieli. Klienci oczekiwali
od nas niemal natychmiastowej dostawy
zamówionych wywrotek. Liczyła się dla
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nich dostępność produktu, niekoniecznie
cena. Jeśli nie mogli go otrzymać wystarczająco szybko w EWT, szli do innych producentów – wygrywali ci, którzy mogli
zaoferować miejsca produkcyjne.
Tomasz Kujawa: Sprzedaż w Pozkrone nakręciły pierwsze miesiące roku –
w pierwszym kwartale wydaliśmy niespotykanie dużą liczbę pojazdów, było to
wynikiem olbrzymiej liczby zamówień
przyjętych w końcówce 2017 r. Niestety
fabryka nie poradziła sobie ze wszystkimi
zamówieniami i niektóre z nich musieliśmy przesuwać na dalsze miesiące, co
spowodowało częściową rezygnację klientów. W poszukiwaniu pojazdów dostępnych w krótszym czasie klienci zwrócili
się do producentów ze środka stawki –
oni dzięki temu odnotowali bardzo duże
wzrosty sprzedaży.
Myślę, że braki pojazdów w pierwszym
i drugim kwartale odczuliśmy nie tylko
my, ale również pozostali czołowi producenci. U wielu z nich pojawiły się opóźnienia wynikające z dużej liczby zamówień spływających z całej Europy oraz
przesunięć w dostawach tak istotnych
materiałów i komponentów jak stal, aluminium, osie czy opony.
Czy w ubiegłym roku trudniej było robić
biznes niż w 2017?
Tomasz Kujawa: Zdecydowanie tak. Myślę,
że gdyby nie wystąpiły kłopoty z produkcją w fabrykach Krone, to nasz wynik byłby o 10–15% wyższy. Możliwe, że
na początku roku obserwowaliśmy ogólnoeuropejskie skumulowanie wymiany
sprzętu po dłuższych okresach amortyzacji w większych wypożyczalniach, a może
wreszcie przewoźnicy wzięli się za odnowę swojego taboru. Wśród kupujących
mogły być duże grupy robiące jednorazowe zakupy po kilkaset sztuk, chociaż
w ich przypadku odbiór pojazdów następował etapami.
Andrzej Dziedzicki: W EWT Truck &
Trailer Polska dobrze zaprognozowaliśmy rozwój rynku i z wyprzedzeniem
złożyliśmy w fabrykach Schmitz Cargobull nasze prognozy i zamówienia. Dzięki
temu mogliśmy zagwarantować klientom
akceptowalne czasy dostaw. Największe problemy mieliśmy chyba w przypadku wywrotek – z pewnością moglibyśmy ich sprzedać więcej. W przypadku
naczep innych typów było spokojniej,
rynek też w pewnym momencie zaczął
hamować.

Co było hitem sprzedaży?
Andrzej Dziedzicki: Naszym najchętniej
poszukiwanym produktem były wywrotki
aluminiowe o pojemności 26 i 29 m3,
czyli typowe pojazdy do przerzutu kruszyw. Ubiegły rok pokazał również wzrost
zainteresowania naczepami stalowymi.
Myślę, że klienci coraz większą uwagę
zaczęli zwracać na wytrzymałość eksploatowanych wywrotek. Liczą się z tym,
że będą je użytkować nie 4–5 lat, ale
dłużej, zatem muszą dać im dłuższe życie.

Andrzej Dziedzicki,
dyrektor handlowy firmy
EWT Truck & Trailer Polska,
generalnego przedstawiciela
Schmitz Cargobull w Polsce

W EWT Truck & Trailer Polska
dobrze zaprognozowaliśmy
rozwój rynku i z wyprzedzeniem
złożyliśmy w fabrykach Schmitz
Cargobull nasze prognozy i zamówienia. Dzięki temu mogliśmy zagwarantować klientom
akceptowalne czasy dostaw.

Podobnie częściej kupowane są naczepy
aluminiowe o konstrukcji wzmacnianej
niż te superlekkie. Rynek powoli ewoluuje w stronę pojazdów o większej trwałości i wytrzymałości.
Tomasz Kujawa: Jesienią ubiegłego roku
wprowadziliśmy naczepę Profi Liner nowej
generacji. W naszym flagowym produkcie

wprowadziliśmy wiele zmian konstrukcyjnych w porównaniu z poprzednikiem.
Naczepa ma nową ramę, jest odchudzona i unowocześniona. Teraz podąża
za nią Mega Liner nowej generacji. Krone
stopniowo odmładza swoje portfolio produktowe.
Udało nam się również sprzedać sporą
liczbę naczep podkontenerowych. W grupie chłodni i furgonów mamy ustabilizowaną sprzedaż, przy czym zauważalnie
wzrósł popyt na furgony. Trzeba pamiętać, że w tej grupie 2–3 duże transakcje
na chłodnie mogą przewrócić statystykę
do góry nogami.
Czy w tym roku należy oczekiwać spadku popytu?
Tomasz Kujawa: Na pierwszy kwartał
mamy już w Pozkrone dużo zamówień,
fabryka nadąża z terminami dostaw, więc
na razie nie mam obaw. Trudno jednak
przewidzieć, co może dziać się w drugiej
połowie roku. W dalszym ciągu jest bardzo duże zainteresowanie furgonami –
w tej grupie wydłużają się już terminy
dostaw. Może to wynikać z postępującej
wymiany flot lub ze zmieniających się
wymogów transportu pewnych grup towarów, które muszą być przewożone
w zamkniętych, zabezpieczonych ładowniach. Rośnie lawinowo sprzedaż internetowa, co również nakręca koniunkturę
firmom kurierskim, a te na dłuższych
trasach używają głównie naczep furgonowych. To są obecnie wymagający klienci
– odnawiają floty, narzucili ostrzejsze
wymagania podwykonawcom w zakresie wieku naczep, a my realizujemy te
zamówienia.
Andrzej Dziedzicki: Uważam, że o kryzysie na razie nie ma mowy. Trzeba
bacznie obserwować to, co dzieje się
w innych gospodarkach europejskich,
a zwłaszcza w niemieckiej. Niektórzy
twierdzą, że ten rok może być przełomowy, ponieważ kumuluje się w nim wiele
zmian, takich chociażby jak Brexit czy wybory do parlamentu europejskiego, które
mogą mieć wpływ na gospodarkę europejską. Na razie rynek żyje, intensywnie
się rozwija, ale wszyscy mają świadomość,
że to się kiedyś musi skończyć.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © EWT Truck & Trailer
Polska, © Pozkrone
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Pojemnik na gaśnicę –
nowość w ofercie LAGO
FOLPY to najnowszy model wśród pojemników na gaśnice produkowanych przez LAGO. Pojemnik jest ładowany od góry, odpowiedni dla gaśnic 6-kilogramowych
o średnicy 150–165 mm i długości do 550 mm. Idealnie nadaje się do pojazdów z ograniczoną przestrzenią
na wyposażenie. Perfekcyjne dopasowanie korpusu

i pokrywy zapewnia szczelność pojemnika, a ukryta
wewnątrz sprężyna utrzymuje wszystko na swoim miejscu. Pokrywa może zostać zablokowana zawleczką, po
otwarciu nie ma ryzyka zagubienia jej, ponieważ została
przytwierdzona linką. Pojemnik stylowy, ergonomiczny
i w dobrej cenie – to właśnie jest FOLPY.
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Wielton:
spełniamy nasze
obietnice
Miniony rok to kolejny rok sukcesów
Grupy Wielton. Co legło u ich podstawy,
rozmawiamy z Mariuszem Golcem,
prezesem zarządu Wielton SA.

„Samochody Specjalne”: Pod względem
liczby sprzedanych pojazdów i wyników
finansowych Grupa Wielton i Wielton SA
wypadają dobrze, jednak w Polsce przyrosty są niższe niż średnia rynkowa.
Z czego to wynika?
Mariusz Golec: Ten rok, nie tylko dla
nas, był czasem poszukiwania wyższych
mocy produkcyjnych i ci producenci,
którzy je mieli, sprzedali więcej pojazdów.
W ubiegłym roku musieliśmy zacząć reglamentować produkt, wybierać kierunki
zbytu tak, aby przede wszystkim budować marżę i zwiększać naszą rentowność. Nie zapominamy oczywiście o tym,
że musimy być także jako marka w wybranych przez nas krajach i nawet jeśli
ta marża miałaby być nieco niższa, nie
możemy tych rynków pozbawić naszych

produktów. Polska jest dla nas jednym
z kluczowych regionów prowadzonej
działalności i takim zawsze pozostanie.
Najważniejsze kierunki działania w tym
roku to…?
Położymy mocny nacisk na współpracę
z firmą Lawrence David – przygotowujemy się do przejęcia produkcji podwozi
na rynek brytyjski. Zamierzamy w drugiej
połowie roku rozpocząć dla nich produkcję platform, na których będą osadzane
zabudowy, a to jest nie tylko zaimplementowanie technologii, ale również poszukiwanie synergii związanych z samą
konstrukcją pojazdu. Chcemy dokonać unifikacji na tyle, aby można było montować
część komponentów produkowanych przez
Wielton do zupełnie innej konstrukcji.
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Powoli rodzi się też projekt budowy nowej, zrobotyzowanej linii spawalniczej do
produkcji podwozi, którą zechcemy wykorzystać do bardziej standardowych
produktów. Podobną linię uruchamiamy
właśnie we Francji. Podwozia przeznaczone na rynek brytyjski można będzie
wytwarzać na istniejących już liniach.
Czy ograniczenia podaży, jakie wystąpiły
w roku ubiegłym, skłaniają Was do podjęcia działań, które zwiększą moce produkcyjne fabryki w Wieluniu?
Nowa linia KTL i lakiernia przechodzą
obecnie proces zwiększania mocy produkcyjnych – wykorzystujemy je na razie
na poziomie 36 produktów dziennie, jednak docelowo może to być ok. 70 sztuk.
Mamy tu zatem jeszcze spory potencjał.
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Działamy również w specjalnej strefie
ekonomicznej, gdzie dysponujemy obszarem o powierzchni kilkunastu hektarów,
a w ostatnim czasie otrzymaliśmy pozwolenie na jego rozszerzenie. Spółka będzie tam realizowała inwestycje związane z rozbudową mocy produkcyjnych
w oparciu o nowe technologie. To z jednej strony pozwoli istotnie zwiększyć
nasz potencjał, a z drugiej wynika też
z troski o naszych klientów, którzy odbierają produkty – planujemy budowę
centrum obsługi klienta, gdzie będą się
odbywać odbiory, szkolenia, pojawi się
również showroom z ekspozycją naszych
pojazdów. Nie zabraknie także dużego
parkingu, gdzie będzie można swobodnie
spiąć ciągnik z naczepą i pod okiem naszych specjalistów sprawdzić, czy wszystko jest jak należy. Nadal oczywiście aktualny jest temat chłodni w portfolio
Grupy Wielton – to będzie jeden z naszych czterech filarów produktowych
obok naczep kurtynowych, wywrotek
i produktów niszowych.
Czy pojawiają się sygnały o spadku koniunktury ?
Na razie nic nie wskazuje, że rok 2019
będzie ostatnim rokiem tej dobrej passy,
która towarzyszy nam już od 9 lat. Z różnego rodzaju analiz i prognoz wyraźnie
wynika, że pojawi się korekta, ale nie będzie to kryzys. Nikt nie spodziewa się załamania sprzedaży takiego, jak w 2008 r.
Patrząc na rynek, oceniamy, że będzie
dobrze jeszcze na pewno przez pół roku,
a potem może się zacząć hamowanie.
Wbrew pozorom firmie Wielton lepiej się
działo przy mniej intensywnym wzroście
rynku. Przy słabszej koniunkturze jesteśmy w stanie zwiększać nasze udziały rynkowe, sprzedawać dzięki jakości obsługi
i jakości produktu, a nie tylko jego dostępności i cenie. Nadchodzi rok optymalizacji kosztowych związanych z unifikacją komponentów, poprawy dostępności
produktów dla naszych klientów, obsługi
serwisowej i oczywiście tego, jak wypracować skutecznie satysfakcjonujące
nas marże.
Wydaje się, że w ciągu ostatnich lat, po
kolejnych akwizycjach i konsolidacjach,
Grupa Wielton odrabia pracę domową
w tym zakresie bardzo sumiennie.
Tak, tyle że to jest taka historia bez końca.
Rozwiązujemy jakiś problem, pojawiają
się nowe okoliczności i trzeba się z nimi

zmierzyć od nowa. Rozwijamy struktury
i wytyczamy też nowe cele.
Konsekwentnie realizujemy przyjęte założenia, przychodowo i ilościowo, działamy zgodnie z planem – może tylko
poza wskaźnikiem EBITDA, który docelowo ma wynosić 8%, a teraz jest to 7%.
Naturalnym krokiem będzie wkrótce budowanie nowej strategii, w której nie
można będzie pominąć kluczowych czynników naszego wzrostu – akwizycji i rozwoju organicznego. Intensywnie poszukujemy takich rozwiązań, które pozwolą
nam podtrzymać te sukcesy, które odnosimy przez ostatnie 3 lata.

Jeśli spojrzymy na to,
co w Grupie wydarzyło się
przez ostatnie 3 lata i zauważymy, że realizujemy nasze
obietnice, to pojawia się jasny
sygnał dla naszego otoczenia:
inwestorów, klientów, firm
współpracujących, że to,
co obiecujemy, spełniamy.
Myślę, że należałoby powiedzieć, że Wielton będzie
nadal rósł.
Naczepa kurtynowa M4 jest już dłuższy czas w sprzedaży. Jakie są opinie
klientów?
Nie odnotowałem żadnych sygnałów od
naszych klientów, którzy zgłaszaliby jakiekolwiek zastrzeżenia do naczepy M4.
Produkt został bardzo dobrze odebrany
już w czasie jego wprowadzenia i jest to
pierwsza naczepa, która uczestniczyła
w testach dziennikarskich pilotowanych
przez niemieckie magazyny branżowe
(Trailer Test International – przyp. red.),
gdzie otrzymała bardzo dobre recenzje.
Przygotowując ją, wykorzystywaliśmy
nasze całopojazdowe stanowisko badawcze, na którym zdiagnozowaliśmy ewentualne usterki i wyeliminowaliśmy je na
etapie dalszych prac. Stale wprowadzamy
drobne korekty wynikające z informacji
zebranych z rynku.

Markę buduje nie tylko sam produkt,
ale również to, jak organizacja producenta podchodzi do niego po jego sprzedaży. Co Wielton ma w tym zakresie do
zrobienia?
Sieć serwisowa to nie tyle liczba takich
punktów na mapie Polski czy Europy,
i przede wszystkim jednostki mogące
zrealizować naprawę na odpowiednio
wysokim poziomie. Ten aspekt będzie
w najbliższym czasie przedmiotem naszej troski i działań. Budujemy strategię
obsługi posprzedażnej dla całej Grupy
Wielton, na bieżąco poprawiając jakość
obsługi klienta i dostępność części zamiennych. W Polsce musimy budować
taką sieć serwisową, aby mieć dużą liczbę
punktów, w których można zrobić najważniejsze obsługi i naprawy: hamulce,
światła, osie. Musi być również wystarczająca liczba punktów serwisowych,
w których będzie można wykonać naprawy ciężkie: spawanie ramy, malowanie czy naprawy powypadkowe. Miło
się nam współpracuje z serwisami samochodów ciężarowych różnych marek,
ale to nie zawsze wystarczy.
Czy Grupa Wielton patrzy optymistycznie w przyszłość?
Jeśli spojrzymy na to, co w Grupie wydarzyło się przez ostatnie 3 lata i zauważymy, że realizujemy nasze obietnice, to
pojawia się jasny sygnał dla naszego
otoczenia: inwestorów, klientów, firm
współpracujących, że to, co obiecujemy,
spełniamy. Myślę, że należałoby powiedzieć, że Wielton będzie nadal rósł. Zależy nam niekoniecznie na tym, by być
numerem 2 czy 3, ale żeby mieć dobry
produkt, dobrą obsługę, a przy tym generować dobre marże. Przyjęcie strategii
wielomarkowości było słuszną decyzją.
Pozwala nam to na utrzymanie różnorodności produktowej i konkurencyjności.
Dzięki temu w dobrym tempie budujemy
też siłę Grupy. Byłoby to oczywiście możliwe bez tak sformułowanych założeń
strategicznych, ale zajęłoby to zdecydowanie więcej czasu. A niestety nie ma
go za wiele, bo przecież na rynku są też
nasi konkurenci – zarówno ci wielcy, jak
i mali. Czasu jest stosunkowo mało, bo
miejsce na rozwój się kurczy.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Wielton
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oroczne zestawienie wyników globalnych producentów naczep jest
przygotowywane przez redakcję
czasopisma „Global Trailer” zaledwie od
trzech lat. Jednak nawet w tak krótkiej
perspektywie rankingi mogą służyć jako
narzędzie diagnozy rynku, bo wystarczy
zestawić je ze sobą rok po roku, by zaobserwować, jak zmienia się branża.

METODOLOGIA BADANIA
Metodologia badania jest co roku taka
sama. Podstawą rankingu są informacje
od samych producentów naczep (OEM).
Zespół magazynu „Global Trailer” skontaktował się z ponad 100 producentami,
przesyłając im zapytanie o dane z okresu
od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Jeśli producent nie odpowiedział, redakcja konsultowała się z innymi źródłami
z branży, by uzyskać dane szacunkowe.
Jeśli to się nie udawało, firma nie była
brana pod uwagę.
Redakcja podkreśla zawsze, iż mimo że
dokłada starań o profesjonalne zebranie
oraz zestawienie informacji, nie bierze
odpowiedzialności za dokładność i prawdziwość pozyskanych danych.

Jak zmienia się
światowy rynek naczep

© K. Biskupska

Najnowszy ranking
światowych producentów
naczep, przygotowany przez
australijski magazyn „Global
Trailer”, daje obraz trendów
w branży: gigantycznego
rozwoju chińskiego rynku oraz
rosnącego potencjału średnich
producentów, zwłaszcza
tych w Europie.

Grupa CIMC Vehicles zajmuje pierwsze miejsce w rankingu „Global Trailer”. Spółka CIMC Trailer
Poland funkcjonuje na rynku europejskim od końca 2015 r., jednak dopiero z początkiem 2017 r.
zaczął się dynamiczny rozwój marki CIMC Vehicles zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy.
Zaczęto od zwykłej naczepy kurtynowej i najprostszej 40-stopowej naczepy podkontenerowej,
budowano równocześnie sieć sprzedaży i serwisu, a także rozwijano gamę oferowanych produktów. W 2018 r. CIMC Trailer Poland dostarczyło 345 pojazdów (dane według PZPM), w tym
160 naczep podkontenerowych, co dało firmie 2. miejsce w sprzedaży i 20-procentowy udział
w tej grupie produktowej. Obecnie CIMC Trailer Poland ma do zaoferowania „dojrzałą” gamę
produktów – naczep kurtynowych i podkontenerowych różnych typów wraz z naczepami do
przewozu tankkontenerów i samowyładowczymi naczepami podkontenerowymi jakie oferuje
w Europie spółka siostra, firma LAG. W połowie 2018 r. w fabryce CIMC w Gdyni uruchomiono
pełną linię montażową stalowych kontenerów wymiennych SWAP Body.

Chiny w natarciu
Tym, co w najnowszym rankingu
z miejsca rzuca się w oczy, jest ogromna
ekspansja firm chińskich. Na 25 producentów wymienionych w tegorocznym
zestawieniu aż 9 stanowią firmy chińskie, przy czym 7 z nich to nowi gracze,
którzy w 2017 r. w ogóle nie byli notowani, np. Lutong (19 600 pojazdów),
Xiangluo (13 600 pojazdów), Ruyuan
(10 400 pojazdów).
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Według Roberta Perkinsa, starszego
konsultanta ds. globalnego biznesu w amerykańskiej firmie badawczej ACT, który
komentował to zjawisko dla „Global Trailer”, imponujące wyniki Chińczyków są
odpowiedzią na zapotrzebowanie tamtejszego rynku oraz nowych regulacji
prawnych, które mocno wsparły rozwój
produkcji. Jest też wysoce prawdopodobne, że po nasyceniu lokalnego popytu
na naczepy około roku 2020 firmy te
znikną z czołówki listy producentów.
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Europa się broni

Nic jednak nie zagraża pozycji chińskiego lidera, czyli grupie CIMC, w której skład wchodzą spółki zależne, takie
jak m.in. brytyjski SDC Trailers czy amerykański CIMC Vanguard. Grupa utrzymuje się od 3 lat na pozycji numer jeden ze sprzedażą wynoszącą obecnie
127 000 naczep i nikt nie jest w stanie
jej zagrozić, bo drugi na podium Schmitz
Cargobull sprzedaje o połowę mniej.
CIMC ma swoje przedstawicielstwa na
całym świecie i konsekwentnie pracuje
nad wprowadzaniem marki na wszystkich kontynentach, lecz najważniejsze
dla niego rynki to wciąż Azja (50%
udziału) i USA (20% udziału).

Generalna zasada jest taka, że producenci naczep utrzymują najwyższą
sprzedaż lokalnie. To się jak na razie
nie zmienia. A więc chińscy producenci
są najsilniejsi w Azji, europejscy w Europie, amerykańscy w obu Amerykach
i Australii.
Co wynika z rankingu „Global Trailer” 2018, gdy porównamy grupy producentów z poszczególnych kontynentów?
Tak jak było wspomniane wcześniej, Azja
to obecnie centrum konsumpcji i produkcji, a z tym wiąże się szybujące w górę
zapotrzebowanie na naczepy. CIMC bije
rekordy sprzedaży, a konkurenci rozwijają produkcję w oszałamiającym tempie.
Jeśli chodzi o Amerykę Północną, najwięksi, czyli Hyundai Translead, Wabash
National, Great Dane, nadal są w ścisłej
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czołówce zestawienia „Global Trailer”.
Jednocześnie jednak można zauważyć, że
niemal wszystkie marki z USA odnotowały wolumeny nieco zmniejszone w stosunku do rekordowych wyników z przeszłości. Wyjątkiem jest Hyundai Translead
(3. miejsce w rankingu) z 19-procentowym wzrostem, związanym z dużym zapotrzebowaniem na pojazdy chłodnicze.
Silna w Ameryce Północnej jest też kanadyjska grupa Manac. Jej 16-procentowy wzrost produkcji nie przełożył się
jednak na wysoką pozycję w rankingu
z powodu ekspansji chińskich firm, które
wypchnęły firmę z 16. miejsca na 22.
Z tego samego powodu z zestawienia
zniknęli tacy amerykańscy producenci jak
Wilson, Pitts czy Strick, którzy jeszcze
w roku 2016 znajdowali się na liście.

© Krone

Schmitz Cargobull i Krone
– obaj niemieccy producenci
utrzymują się w ścisłej światowej czołówce. Także w Polsce
to od wielu lat najczęściej
kupowane marki

Grupa Wielton od 3 lat utrzymuje się
na 10. pozycji rankingu „Global Trailer”
dzięki zwiększanej produkcji i przejmowaniu kolejnych marek

(2018 r.). Następnym producentem związanym z rynkiem europejskim jest turecka Grupa Tirsan, właściciel takich
marek jak Kässbohrer i Talson – również
z dwucyfrowym wzrostem produkcji.
Na 21. miejscu znajduje się austriacki
Schwarzmüller.

© Wielton

Średni rosną w siłę
Europa natomiast spisuje się nieźle.
Na 2. miejscu rankingu „Global Trailer”
znajduje się Schmitz Cargobull z produkcją na poziomie 61 000 pojazdów.
Krone zachowało prestiżowe 6. miejsce
(45 000 pojazdów).

Wrażenie robi wynik Kögla, który
zwiększył sprzedaż z 16 300 pojazdów
w roku 2017 do 22 000 w roku 2018.
Wysoką 10. pozycję utrzymuje Grupa
Wielton, która zwiększyła produkcję
z 10 000 sztuk (2016 r.) do ponad 16 000
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Wzrost o ponad 50% zanotował brazylijski producent Randon. Ten przykład,
podobnie jak szybko rosnącej Grupy Wielton, Kögla i Grupy Tirsan, demonstruje
kolejny trend widoczny w tegorocznym
rankingu. Mianowicie w ostatnim czasie
średnie przedsiębiorstwa produkujące
rocznie między 10 000 a 20 000 naczep

| BIZNES |
zmieniają się z firm o lokalnym zasięgu
w poważnych graczy z globalnymi ambicjami, mocno zwiększają produkcję, wprowadzają nowe technologie, dokonują
przejęć innych firm, inwestują w kolejne
zakłady. Powód tak dynamicznego rozwoju w tym sektorze to według „Global Trailer” rekordowa koniunktura w połączeniu
z niskimi stopami procentowymi.

© Kögel

Opracowała Katarzyna Wachowiak

© Schwarzmüller

Zwiększając produkcję powyżej 20 000
naczep, Kögel wszedł do wąskiego grona
największych światowych producentów

Naczepy Schwarzmüllera
są cenione za lekką, dopracowaną w szczegółach
konstrukcję

reklama
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Scania Polska
kontynuuje rozwój

Dariusz Piernikarski

Tradycyjnie w grudniu Scania Polska podsumowuje wyniki swojej działalności. W roku
2018 nie było powodów do narzekań – ponownie osiągnięto historycznie najlepszy
wynik zarówno pod względem finansowym, jak i liczby sprzedanych pojazdów.

Tomasz Cwalina,
cania Polska w roku 2018 to dojrzała organizacja, którą tworzy
11 dealerów (w tym 9 własnych)
i 39 serwisów (w tym 27 własnych).
W roku 2018 r. rozpoczął działanie nowy
serwis w Świeciu, a w Łowiczu przeniesiono serwis do nowej siedziby. Trwała
również modernizacja serwisu w Mykanowie k. Częstochowy, powstaje nowy
serwis Scania Polska w Mławie. Pod koniec roku w firmie pracowały 704 osoby
– w ciągu roku zatrudniono 30 nowych
pracowników (cała sieć Scanii liczy 920
pracowników, w tym 410 mechaników).

Scania w czołówce sprzedaży
Scania Polska ma powody do zadowolenia – w 2018 r. sprzedano 4897 samochodów ciężarowych (82,2% stanowiły ciągniki siodłowe, podwozia to ok.
873 szt.), co daje firmie udział w rynku
wynoszący 17,8%. Mimo wzrostu rejestracji o 3,6% r/r Scania nieco straciła
udziały rynkowe – głównym powodem
było trwające przestawianie produkcji
w całości na modele nowej generacji.
Mimo to 2018 r. był kolejnym z rzędu

dyrektor sprzedaży
Scania Polska SA

Polska po raz pierwszy znalazła się
na pierwszym miejscu w transporcie
europejskim – nie tylko międzynarodowym, ale i krajowym, regionalnym (kabotaż). Spełniają się nasze
marzenia dotyczące poziomów sprzedaży, które jeszcze mieliśmy 10–15

lat temu. Niektórzy wręcz nie wierzyli
w rynek sprzedaży samochodów ciężarowych bliski poziomu 30 tys. szt. Ta dobra
koniunktura przekłada się również na
nasze dostawy. Oby nasze firmy transportowe rozwijały się w dalszym ciągu
jak najlepiej. W Scania Polska dostarczyliśmy to, co mieliśmy do dyspozycji,
cała moc produkcyjna została wykorzystana, co świadczy o tym, jak duży popyt jest obecnie na samochody Scania.

najlepszym rokiem w historii firmy – zarówno pod względem sprzedaży, jak i finansowym. W ramach oferty pojazdów
używanych Scania Approved sprzedano
w 2018 r. ponad 1000 samochodów.
Scania dostarczyła również 130 autobusów (69 miejskich, 61 turystycznych),
poprawiając swój udział rynkowy z 6,7%
do 9,3% r/r.
Stale rozwija się oferta usług serwisowych – klienci coraz chętniej kupują
kontrakty serwisowe – ma je ok. 70%
nowo sprzedanych ciężarówek. W dal-

szym ciągu rosnącym zainteresowaniem
cieszy się kontrakt europejski pozwalający na obsługę pojazdu w dowolnym
serwisie Scania na terenie Europy (45%
kontraktów).
Scania Polska rozwija konsekwentnie
ofertę w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. Od 2016 r. we Wrocławiu
działa profesjonalne centrum napraw
powypadkowych z profesjonalną kabiną
lakierniczą. W 2018 r. uruchomiono podobne centrum przy serwisie Scanii w Białymstoku. Serwisy Scania przygotowują
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dyrektor generalny
Scania Polska SA

Poprawiliśmy wyniki w działalności serwisowej. Z wieloma naszymi klientami
zacieśniliśmy współpracę, by móc zaoferować im bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe. Musieliśmy również zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami
– mimo rekordowego poziomu sprzedaży
straciliśmy nieco nasze udziały rynkowe,
co było spowodowane ograniczeniami
produkcyjnymi w naszych fabrykach.

się do pełnej obsługi samochodów ciężarowych i autobusów zasilanych CNG/LNG, zwłaszcza że rośnie
liczba zapytań o pojazdy tego typu.
System zarządzania flotą Scania Fleet Management Solutions jest aktywowany w 90% nowo sprzedawanych samochodów, nie słabnie zainteresowanie
pakietem Scania Ecolution – jest nim objętych ok.
30% sprzedawanych ciężarówek dalekobieżnych,
a wykorzystanie Ecolution daje przeciętnie oszczędność 1 l/100 km.
Scania Finance Polska ma dobrą reputację i od lat
buduje silne relacje z klientami. W 2018 r. sfinansowano zakupy 1783 środków transportu ciężkiego (samochody Scania i naczepy, dane z listopada br.), co
daje penetrację rynku na poziomie 45%.

Najważniejsze wydarzenia
Najważniejszym wydarzeniem roku 2018 było
niewątpliwie przestawianie całej produkcji europejskich fabryk Scania na nowe modele – co wpłynęło
na ograniczenie dostaw. Kontynuowano program
Scania „Zawsze na czele”, w ramach którego firmy
transportowe wykorzystujące zazwyczaj pojazdy innych marek mogą się przekonać o zaletach ciągników siodłowych Scanii nowej generacji. 7 pojazdów
demonstracyjnych „Zawsze na czele” przejechało
u klientów w sumie 260 tys. km, przy średniej masie zestawu wynoszącej 26 t odnotowano średnie
zużycie paliwa 22,2 l/100 km. Ważnym wydarzeniem
międzynarodowym był konkurs mechaników Scania
Top Team – polska drużyna z Krakowa zajęła 4.
miejsce. Biorąc pod uwagę to, że w konkursie wzięło
udział ponad 8000 uczestników, jest to sukces godny
odnotowania.
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Ponadgabarytowe
modernizacje

© Faymonville

Choć za pasem targi bauma 2019, nowości
technicznych w sektorze przewozów
nienormatywnych nie brakuje.
Przedstawiamy kolejną dawkę informacji
na temat nowych produktów w branży
przewozów nienormatywnych.

Naczepy Faymonville wyposażone w osie wahadłowe PA-X mają wysokość
załadunku wynoszącą tylko 790 mm, skok zawieszenia to 600 mm – pojazdy
są wyjątkowo przystosowane do jazdy po bezdrożach
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radycyjne prezentujemy mieszankę
najnowszych rozwiązań wprowadzonych na rynek przez producentów środków transportu stosowanych w transporcie nienormatywnym.
Wyraźnie zaznaczają się działania zmierzające do dalszej optymalizacji oferty
produktowej – jest to konieczne, by
spełnić rosnące oczekiwania klientów
i pozostać konkurencyjnym na tak specjalistycznym rynku.

Faymonville PA-X
Skrót PA-X to wewnętrzne oznaczenie stosowane w firmie Faymonville, oznaczające „niską oś wahadłową”. Oś wahadłowa PA-X łączy jednocześnie kilka
zalet. Pojazdy mają wysokość załadunku
wynoszącą tylko 790 mm, skok zawieszenia to 600 mm, co sprawia, że naczepa jest wyjątkowo przystosowana do
jazdy po bezdrożach, a kąt skrętu osi
60° zapewnia dużą zwrotność, gdy wymaga tego trasa.
Osie PA-X mają o wiele więcej do zaoferowania niż „tylko” niską wysokość
załadunku i duży skok zawieszenia, pozwalające na przewożenie bardzo wysokich ładunków i uzyskanie bardzo dobrej
zwrotności pojazdu. W rozwoju osi PA-X
skoncentrowano się również na praktycznych korzyściach. Sterowanie skrętem jest precyzyjnie regulowane przez
nowy układ hydrauliczny zapewniający
idealną geometrię układu kierowniczego,
dostosowaną do odpowiedniej długości
pojazdu. W ten sposób można bardzo
dokładnie manewrować pojazdem, a jednocześnie wydłuża się żywotność opon
i zmniejszają obciążenia mechaniczne
komponentów osi. Uzyskano tym samym
fantastyczne połączenia wszechstronności i łatwości obsługi.
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Naczepy z osiami PA-X są kompaktowe i krótkie, mogą być wyposażone
w największą w tej klasie pojazdów wnękę na ramię koparki, co czyni je idealnym środkiem do transportu wszelkiego
rodzaju koparek – ich długie, przegubowe ramię łatwo mieści się we wnęce.
Zapewnia to obniżenie wysokości podczas przejeżdżania pod niskimi wiaduktami. Wnęka na ramię koparki może być
zabudowana w naczepach o szerokości
od 2850 mm – zwiększa to możliwości
operacyjne pojazdu. Wnęka ma długość
4240 mm, głębokość 440 mm i szerokość od 900 mm.
Dzięki dobrze przemyślanej konstrukcji osie PA-X wyprzedzają podobne produkty. „Więcej niż nisko” – takie motto
dobrze opisuje cele rozwoju niskich osi
wahadłowych PA-X.

© Faymonville

W naczepach o szerokości od 2850 mm
z osiami PA-X można zabudować wnękę
na ramię koparki – wnęka ma długość
4240 mm, głębokość 440 mm
i szerokość od 900 mm

Goldhofer SmartControl
Przyjazny dla użytkownika – taki jest
właśnie system SmartControl, który firma
Goldhofer wprowadziła jesienią ub. r.
w swoich pojazdach. SmartControl zapewnia szeroką gamę funkcji za naciśnięciem

reklama

jednego przycisku, w tym włączanie/wyłączanie silnika ciągnika, elektroniczne
sterowanie położeniem osi i obsługę
hydraulicznie uruchamianych ramp najazdowych (gdy stanowią one wyposażenie naczepy). W porównaniu z manualną obsługą tych wszystkich funkcji
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© Goldhofer

Goldhofer
SmartControl
obsługuje wiele
funkcji sterujących
zestawem, w tym
włączanie/wyłączanie silnika ciągnika,
elektroniczne sterowanie położeniem
osi i obsługę hydraulicznie uruchamianych ramp
najazdowych

© Goldhofer

Wszystkie funkcje
SmartControl mogą
być uruchamiane za
pomocą panelu (pilota)
zdalnego sterowania
lub paneli sterowania
umieszczonych na
łabędziej szyi i tylnym
wózku naczepy

system SmartControl jest prosty w zastosowaniu i elastyczny na tyle, by zapewnić szybką, bezpieczną i niezawodną
obsługę naczep niskopodwoziowych.
W panelu sterującym i panelu zdalnego sterowania zastosowano intuicyjne
i czytelne symbole, ich obsługa jest łatwa
i bezpieczna. System SmartControl ma
funkcję pamięci pozwalającą na zapamiętanie kilku ustawień wysokości naczepy, sama jej regulacja jest niezwykle
prosta. W praktyce daje to znaczne oszczędności czasu i wysoką powtarzalność
działania. Układy hydrauliczne, elektryczne oraz panel sterujący i panel zdalnego
sterowania mają zintegrowane funkcje
diagnostyczne, ponadto mają architekturę nadmiarową (redundancja), co maksymalizuje ich niezawodność i zwiększa odporność na awarie.
Wszystkie funkcje SmartControl dla
danego pojazdu mogą być uruchamiane
za pomocą panelu (pilota) zdalnego sterowania lub paneli sterowania umieszczonych na łabędziej szyi i tylnym wózku
naczepy.

Nooteboom NoVAB 3.0
NoVAB (Nooteboom Vehicle Axle Load
Calculation), czyli program obliczania
obciążenia osi pojazdu został opracowany przez Nooteboom ponad 20 lat
temu. Narzędzie to jest szczególnie przydatne firmom działającym w międzynarodowym transporcie nienormatywnym.
Program dokładnie oblicza optymalną pozycję ładunków (i wywoływanych przez
nie obciążeń) w kombinacjach pojazdów,
na które mają zostać załadowane, co pozwala na uniknięcie przeciążenia osi.
NoVAB oblicza obciążenia poszczególnych osi i najlepszy możliwy rozkład
obciążeń. Można również określić, czy
jedna lub kilka osi może zostać podniesionych. Zostaje obliczona optymalna
pozycja obciążenia pozwalająca uniknąć
przekroczenia maksymalnego nacisku na
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oś. NoVAB generuje przydatny rysunek
ogólnego układu z wszystkimi istotnymi
szczegółami obciążenia osi i innymi ważnymi parametrami. Z jednej strony dokument ten jest niezwykle pomocny przy
ubieganiu się o zezwolenie, a z drugiej
może służyć do poinstruowania kierowcy,
jak ma umieścić ładunek na naczepie.
Obecnie na całym świecie program
NoVAB wykorzystuje ponad 1200 firm.
Pod koniec br. firma Nooteboom wprowadziła kolejną wersję programu: NoVAB
3.0 Cloud. Najnowsza wersja ma ważne
ulepszenia i zalety. Wybór odpowiedniej kombinacji ciągnik–naczepa i obliczanie, jak ciężar ładunku jest rozłożony
na różne osie, stały się jeszcze szybsze
i łatwiejsze. Nowa wersja NoVAB 3.0
działa w chmurze. Oznacza to, że oprogramowanie jest automatycznie aktualizowane, aby wszyscy użytkownicy wykorzystywali zawsze tę samą wersję. Aby

© Nooteboom Trailers
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Działający
w chmurze program NoVAB 3.0
ma bogatą bibliotekę ciężarówek,
ciągników, naczep
i ładunków – użytkownik może skopiować wybrane
pojazdy, tworząc
własną flotę
NoVAB (Nooteboom Vehicle Axle Load Calculation),
czyli program obliczania obciążenia osi pojazdu, został
opracowany przez Nooteboom ponad 20 lat temu,
obecnie korzysta z niego ponad 1200 firm

reklama

skorzystać z programu NoVAB 3.0, wystarczy zalogować się przy użyciu dowolnego urządzenia, takiego jak komputer
stacjonarny, laptop, tablet lub smartfon.
NoVAB 3.0 ma bogatą bibliotekę
ciężarówek, ciągników, naczep i ładunków. Dane tych pojazdów można łatwo
modyfikować lub uzupełniać, a także
można zestawiać różne konfiguracje.
Użytkownik może po prostu skopiować
wybrane pojazdy, tworząc własną flotę.
To samo dotyczy wyboru rodzaju ładunku. Użytkownicy mogą wybrać wstępnie
zdefiniowane obciążenie lub samodzielnie wprowadzić dane. Szczegóły można
szybko i łatwo dostosować do konkretnej sytuacji. Możliwe jest także zaimportowanie istniejących danych z aktualnej
wersji NoVAB 2000 do najnowszej wersji
chmurowej. W przypadku pojazdów marki
Nooteboom dane dotyczące konkretnej
naczepy lub przyczepy można uzyskać,
podając numer podwozia. NoVAB 3.0 ma
również obszerną bibliotekę obciążeń,
które można łatwo dostosować i rozszerzyć. Rysunki obciążeń można odczytać
jako plik .jpg lub .png, a następnie dostosować je do własnych wymagań.

© Scheuerle

© Scheuerle

Dzięki zmniejszeniu całkowitej długości zestawu i liczby
ciągników uczestniczących w transporcie TPA redukuje
złożoność zestawu transportowego, zwiększa bezpieczeństwo i wymaga pracy tylko jednego kierowcy

Moduły TPA wyprodukowane przez Scheuerle zgodnie ze specyfikacją Mammoet bazują
na samobieżnej platformie transportowej K25, w której 4 z 6 linii osiowych napędzane są
hydraulicznie przez jednostkę Power Pack Unit (PPU) z 1000-konnym silnikiem spalinowym

Wersja NoVAB 3.0 Cloud jest dostępna w różnych formach subskrypcji,
w wersjach dla pojedynczego użytkownika i wielu użytkowników. Naturalnie
Nooteboom oferuje również możliwość
wypróbowania programu przed jego
kupnem.

Scheuerle TPA
Dwaj giganci branży nienormatywnej
– Mammoet i Scheuerle (członek Grupy
TII) – jeszcze w sierpniu ub. r. rozpoczęli
stosowanie Trailer Power Assist (TPA) –
jest to nowe rozwiązanie do transportu
ciężkiego zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności transportu i znacznym
zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla
w dużych projektach na całym świecie.
TPA bazuje na samobieżnej platformie transportowej K25, w której cztery
z sześciu linii osiowych napędzane są hydraulicznie przez jednostkę Power Pack

Unit (PPU). Każda jednostka TPA ma
silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM
(735 kW) napędzający hydrauliczny układ
napędowy. Rezultatem jest naczepa z dwukrotnie większą siłą napędową (400 kN)
niż konwencjonalne ciągniki siodłowe
napędu pierwotnego, ale bez konieczności
stosowania niezbędnego w tym przypadku balastu. Jeden pojazd w wersji
z jednostką napędową i 6-osiową platformą zastępuje dwa całkowicie załadowane ciężkie ciągniki siodłowe. Dzięki
modułowej konstrukcji jednostki TPA
można łączyć ze sobą, a sieć wielu pojazdów oznacza jeszcze większą moc.
Całkowita waga i długość transportów
mogą być znacznie zmniejszone, co eliminuje potrzebę konfiguracji z udziałem
wielu ciągników. W ten sposób zmniejsza się też ryzyko związane ze złożonością sterowania i hamowania. Jest to duży
plus dla bezpieczeństwa i niezawodności
w ciężkich operacjach transportowych.
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TPA rozwija prędkość jazdy do 28 km/h
– jest to nawet 20 razy szybciej niż samobieżnego modułu transportowego (SPMT).
Powyżej 28 km/h TPA przełącza się w tryb
wolnego biegu, przekazując zadanie ciągnikom siodłowym, które będą ciągnąć
ładunek z wyższą prędkością. Silniki
hydrauliczne w piastach osi TPA można
ponownie włączyć, aby hydrostatycznie
zmniejszyć prędkość jazdy, obniża to
zużycie hamulców i zapewnia precyzję
i kontrolę wymaganą do manewrowania
na wąskich lub krętych odcinkach trasy.
Zaprojektowane do pracy w temperaturach od –40 do +50°C jednostki
TPA są niezawodnym rozwiązaniem do
przemieszczania ciężkich modułów transportowych na duże odległości. Z czterema napędzanymi liniami osi w 6-osiowej platformie – naczepie TPA zapewnia
doskonałą przyczepność w trudnych warunkach. Jeżeli nastąpi awaria zasilania
na jednej osi, pozostałe 3 będą nadal
działać i operacja będzie mogła być kontynuowana. Po dostarczeniu ładunku moduł TPA można odholować z powrotem do
bazy w trybie wolnego koła z wyłączonymi
silnikami, ponownie poprawiając wydajność i efektywność realizacji zadania.
Firmy Mammoet i Scheuerle mają
40-letnią historię współpracy i wspólnie
przygotowywały rozwiązania zmieniające
zasady gry w sektorze ciężkiego transportu nienormatywnego. Najbardziej znanym efektem tej współpracy są samobieżne moduły transportowe SPMT (Self
Propelled Modular Transporter) wprowadzone na rynek we wczesnych latach 80.
Dziś SPMT są standardem branżowym.
Oczekuje się, że Trailer Power Assist
wywrze podobny wpływ na branżę.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Komfortowo
i kubaturowo
Dariusz Piernikarski
Mercedes-Benz
Actros 2545 6×2 LnR
z obniżoną ramą i kurtynową zabudową przestrzenną Wecon-Wesob
do transportu ładunków
objętościowych

ubaturowe zabudowy stałe tworzące zestawy członowe samochód
ciężarowy–przyczepa, nazywane
niekiedy zestawami jumbo, charakteryzują się maksymalnym wykorzystaniem
objętości przestrzeni ładunkowej, która
może sięgać nawet 120 m3. Standardowo
zestawy te tworzą kombinacje nadwozi
o długości 7,82 m, co oznacza wykorzystanie dozwolonej przepisami łącznej
długości zabudowy wynoszącej 15,64 m.
Wnętrze ładowni ma wysokość 3000 mm,
co jest niezbędne w takich obszarach
zastosowań, jak np. transport komponentów motoryzacyjnych, przewożonych
w skrzyniopaletach (gitterboksach) ustawianych na 3 poziomach. Biorąc pod
uwagę typowe masy własne samochodu
ciężarowego wraz z zabudową oraz przyczepy, ładowność całego zestawu członowego sięga 24 000 kg. Oczywiście w przypadku kombinacji podwozie–przyczepa
równie ważne jak ładowność jest to, że
zmieści się tam 38 europalet.

Charakterystyka techniczna

Jeszcze jesienią ubiegłego roku
na redakcyjny test trafił Mercedes-Benz
Actros 2545 6×2 LnR w wersji Volumer
– na tym właśnie podwoziu firma Wesob
przygotowała zabudowę kurtynową Wecon
do transportu ładunków objętościowych.

Bohater prezentacji to Mercedes-Benz
Actros 2545 6×2 LnR, skonfigurowany do
pracy w zestawie przestrzennym razem
z dwuosiową przyczepą centralnoosiową.
Zabudowa i przyczepa do transportu
wielkopojemnego Wecon została wykonana przez firmę Wesob.
Actros napędzany jest przez silnik
OM 471 Euro VI drugiej generacji o mocy
maksymalnej 330 kW (449 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 2200 Nm.
Z silnikiem współpracuje zautomatyzowana 12-biegowa skrzynia PowerShift 3
(skrzynia G211-12, rozpiętość przełożeń
14,93:1,0) wyposażona w typowe funkcje, jak program jazdy Economy czy funkcja wybiegu Eco-roll. Było też wzmocnienie momentu obrotowego silnika na 12.
biegu. Pracę skrzyni biegów, gdy było to
możliwe, nadzorował „inteligentny ho-
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Zabudowa plandekowa Wecon-Wesob: solidne wykonanie, podnoszony
i odsuwany dach, przesuwne kłonice ułatwiające obsługę ładunku

ryzont”, czyli PPC (Predictive Powertrain
Control), który na podstawie znajomości
pozycji pojazdu i map topograficznych
dobierał przełożenia tak, aby maksymalnie wykorzystać bezwładność pojazdu,
zminimalizować liczbę przełączeń biegów i obniżyć zużycie paliwa.
Podwozie w układzie 6×2 z ramą
o obniżonej wysokości wyposażono w zawieszenie pneumatyczne wszystkich osi,
trzecia oś wleczona była osią odciążaną,
bez mechanizmu skrętu. Sterowanie zawieszeniem pneumatycznym umożliwiał
przewodowy moduł umieszczony po lewej stronie fotela kierowcy. Oś przednia
o nośności 8 t, oś napędowa o nośności
13 t wyposażona w przekładnię o typowo szosowym, szybkim przełożeniu
(i=2,412), oś wleczona – nośność 7,5 t.
Rozstaw osi wynosił 4900 mm, zwis tylny
2250 mm. Na osi prowadzącej i wleczonej znajdowały się opony Michelin X
Energy o rozmiarze 315/60 R22,5, na osi
napędowej – 295/60 R22,5. Na wszystkich kołach znajdowały się hamulce tarczowe o bardzo wysokiej skuteczności
działania. Ich pracę wspomagał równie
skuteczny trójstopniowy hamulec silnikowy uruchamiany dźwignią przy kierownicy. Actros 2545 6×2 LnR to typowa
ciężarówka dalekobieżna – podwozie wyposażono w 2 zbiorniki paliwa po 660 l,
umieszczony po lewej stronie zbiornik
AdBlue miał 60 l.

Kabina L BigSpace:
organizacja miejsca
pracy kierowcy wzorowa, płaska podłoga
ułatwia przemieszczanie się po kabinie

Samochód wyposażono w wiele systemów zwiększających bezpieczeństwo
czynne, m.in. układ kontroli ciśnienia
w ogumieniu, system stabilizacji toru
jazdy, asystent utrzymywania pojazdu na
zadanym pasie, asystent wspomagania
koncentracji, układ hamowania awaryjnego Active Brake Assist ABA4. Był też
system wspomagania ruszania na wzniesieniu (do 30 km/h), a dopełnienie stanowiły reflektory przeciwmgielne i światła
dzienne LED.

Kabina
Samochód miał dużą kabinę sypialną
L BigSpace (szerokość 2500 mm) z całkowicie płaską podłogą. Wyposażono ją
w dwie komfortowe leżanki, dolna miała
superwygodny materac Premium Comfort. Fotel kierowcy był amortyzowany
pneumatycznie z dużymi możliwościami
regulacji siedziska i oparcia, dodatkowym
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atutem były dwa opuszczane i regulowane podłokietniki. Fotel pasażera, choć
bez pneumatyki, był dość komfortowy,
w tym przypadku także nie zapomniano
o podłokietnikach.
Nad szybą przednią znajdowały się
pojemne schowki w dwóch rzędach –
górny mieści schowki zamykane. Pod
unoszoną do góry leżanką dolną w części
centralnej są dwa wysuwane schowki –
jeden z nich mieści lodówkę. Przy ścianach kabiny są również schowki – do
schowka za fotelem kierowcy mamy dostęp również z zewnątrz. Na drzwiach
i nad nimi są dodatkowe kieszenie na
drobiazgi, a w centralnej części kokpitu
wysuwane szuflady na drobiazgi. Zatem
miejsca do przechowywania jest wystarczająco dużo.
Poruszanie się we wnętrzu kabiny
jest niczym nieskrępowane za sprawą
całkowicie płaskiej podłogi. Na środku
dach znajduje się na wysokości aż 197 cm.

| TECHNIKA |
Górna leżanka unoszona jest na ścianę
tylną – może w ten sposób pełnić funkcję dodatkowego schowka, a po rozłożeniu staje się oczywiście wygodnym miejscem do spania. Oparcie fotela kierowcy
składa się do przodu – na dole uzyskujemy wtedy więcej miejsca do spania
lub ułatwiony dostęp do schowka. Po
stronie pasażera można było po otworzeniu pokrywy rozłożyć wygodny, niewielki stolik.
Typowa dla Actrosów najnowszej generacji dwubarwna kolorystyka wykończenia wnętrza – jasnoszara i jasnobeżowa – dzieli kabinę na dwie wyraźne
strefy pracy i odpoczynku. W sumie tworzy to optycznie przyjemną, elegancką
kombinację.
Wyświetlacz tablicy wskaźników jest
bardzo czytelny, komputer pokładowy
ma wiele funkcji, a jego obsługa jest banalna – z łatwością można odszukać potrzebne informacje, korzystając z przycisków na kierownicy.
Z zewnątrz kabina typu L BigSpace
jest starannie dopracowana aerodynamicznie – potwierdza to bardzo słabo
słyszalny we wnętrzu szum powietrza
opływającego kabinę podczas jazdy. Zadbano chyba o wszystkie detale, takie jak
np. lusterka, boczne szyby i klamki –
w trakcie jazdy brudziły się w minimalnym stopniu. Duża powierzchnia przeszklona pozwala na dobrą obserwację
otoczenia wokół pojazdu. Lusterka zewnętrzne nie przesłaniają zbytnio pola
widzenia do przodu, a ich powierzchnia
jest wystarczająca, by widzieć przestrzeń
za samochodem.
Trzeba przyznać, że jazda Actrosem
2545 jest przyjemna. Łatwość obsługi
urządzeń pokładowych, niski poziom hałasu, a do tego komfort wynikający z obecności zawieszenia pneumatycznego osi
przedniej i samej kabiny sprawiają, że
czujemy się niemal jak w niezłej klasy
samochodzie osobowym. Za plus należy
uznać wyposażenie pojazdu w radio cyfrowe z ekranem dotykowym, był również
komputer pokładowy Fleetboard.

Na trasie
Chciało by się napisać, że testowany
Actros 2545 6×2 LnR prowadzi się jak…
Mercedes. Układ kierowniczy działa lekko
i precyzyjnie. Nawet przy tak długiej
„solówce” (przyczepa nie była podpięta)
manewrowanie jest względnie łatwe.

Komfort jazdy – podkreślam raz jeszcze
– bardzo podnosi zawieszenie pneumatyczne na wszystkich osiach. Nawet podczas jazdy po nierównych drogach poziom drgań i amplituda wychyleń kabiny
nie były uciążliwe.
Samochód ma podwozie o obniżonej
wysokości ramy, co sprawia, że niektóre
elementy nadwozia takie jak np. najniższy stopień wejściowy kabiny i pozostałe elementy przedniego zderzaka
i błotnika za przednią osią znajdują się
w stosunkowo niewielkiej odległości od
powierzchni drogi. W przypadku pokonywania nierówności łatwo zahaczyć
o podłoże, warto zatem pamiętać o możliwości pneumatycznej regulacji wysokości całego podwozia.

Współpraca silnika i skrzyni biegów
nie budzi zastrzeżeń. Silnik – dzięki wysokim wartościom momentu przy niskich
prędkościach obrotowych – pokonuje
opory ruchu bez zbędnego przełączania
biegów, co sprzyja ekonomicznej jeździe
(zwłaszcza gdy kierowca zdecyduje się
na manualną zmianę przełożeń). Jeśli
zrezygnujemy z pracy przekładni PowerShift w trybie ekonomicznym, to rozpędzanie jest dynamiczne, silnik pozostaje
na wyższych obrotach, a biegi zmieniane
są o 2 lub 3 przełożenia. Tryb ekonomiczny wymusza przełączanie biegów
przy wyraźnie niższych prędkościach
obrotowych, co oczywiście odbija się na
dynamice jazdy.
Inteligentny horyzont PPC aktywował się na trasie sporadycznie – być
może dlatego, że między Emilianowem
(skąd w serwisie Mercedes-Benz Polska
odebrałem pojazd) a Lublinem nie ma
zbyt wielu wzniesień, podczas pokonywania których system PPC mógłby pokazać pełnię swoich możliwości. Bardzo
często aktywował się za to system Ecoroll – praktycznie na każdym mniejszym
spadku przy równomiernej jeździe rozłączał układ napędowy i pozwalał na oszczędzanie paliwa.
W kabinie L BigSpace jest dużo miejsca
do przechowywania różnych rzeczy: pod
dolną leżanką w środkowej części znajdują
się dwa spore wysuwane pojemniki
– jeden z nich to lodówka

Actros 2545 6×2
LnR miał wszystkie
osie z zawieszeniem
pneumatycznym,
co zdecydowanie
zwiększało
komfort jazdy

Actros 2545 6×2 LnR to typowa
ciężarówka dalekobieżna – po obu
stronach podwozia zamocowano
zbiorniki paliwa o objętości 660 l,
zbiornik AdBlue ma 60 l
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Średnie zużycie paliwa w niemal 600-kilometrowym teście: w oszczędzaniu pomagał
„inteligentny” horyzont PPC i zautomatyzowana skrzynia biegów z funkcją Eco-roll

Kabina z zewnątrz dopracowana aerodynamicznie,
jadąc po nierównościach, trzeba jednak pamiętać,
że obniżona rama zmniejsza prześwit pod dolnymi
krawędziami elementów kabiny

Masa własna kompletnego samochodu wpisana w dowodzie rejestracyjnym
wynosiła 11 980 kg, co przy 26 000 kg
dmc. daje nam ładowność nieco ponad
14 000 kg. Niestety podjęty ładunek testowy nie pozwolił na „poważne” obciążenie pojazdu – w sumie podczas całego
testu (niemal 600 km) średnie spalanie
w Actrosie 2545 wyniosło 18,8 l/100 km.

Zabudowa Wecon-Wesob
Dopuszczalna masa całkowita podwozia to 26 t, holowana przyczepa może
ważyć 18 t, zatem cały zestaw ma całkiem spore możliwości pod względem ładowności, a pojemność przestrzeni ładunkowej przy wysokości wnętrza wynoszącej
3000 mm to niemal 120 m3. Pełne zawieszenie pneumatyczne Actrosa 2545
i tworzącej wraz z nim zestaw członowy
centralnoosiowej przyczepy tandem sprawia, że kombinacja ta nadaje się szczególnie do przewożenia towarów delikatnych, takich jak np. elektronika czy szkło.
Duży rozstaw osi podwozia (4900 mm)
dodatkowo obniża drgania nadwozia
zwłaszcza przy pokonywaniu poprzecznych nierówności.

Opuszczenie górnej leżanki zajmuje kilka sekund, podniesiona
pełni funkcję dodatkowej półki na bagaż; w kabinie wyraźnie
wydzielono strefę pracy i odpoczynku

Podwozie było wyposażone we wszystkie niezbędne elementy. Kurtyna przesuwała się bez zacięć, a jej obsługa nie
przysparzała większych trudności. Był też
odsuwany dach pozwalający na załadunek od góry, wyjmowane aluminiowe deski stelażu i przesuwne kłonice. Na krawędziach znajdowała się wystarczająca
liczba punktów do zaczepienia pasów
mocujących ładunek. Dostęp do ładowni
z tyłu zapewniają pełne drzwi aluminiowe
dwuskrzydłowe – każde skrzydło składa
się z dwóch oddzielnie składanych części.
Pełne wykorzystanie 3-metrowej wysokości wnętrza ułatwiał obsługiwany
mechanizmem dźwigniowym, unoszony
o 300 mm dach – jest to system mechaniczny z przekładnią samohamowną
wysokiej jakości projektu Wesob.
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Warto zwrócić uwagę na solidne wykonanie zabudowy. Niska rama podłogowa jest wykonana ze stali o podwyższonej jakości i jest w całości ocynkowana
ogniowo. Podłoga z wodoodpornej sklejki
impregnowanej z powierzchnią antypoślizgową jest przystosowana do pracy
wózka widłowego o nacisku na oś 5460 kg.
Ściana przednia zabudowy została wykonana z kaset stalowych, od wewnątrz
wzmocniona jest sklejką – chroni to przed
przypadkowymi uszkodzeniami podczas
za- i rozładunku.
Zabudowa spełnia oczywiście wymagania normy EN 12642 Code XL dotyczące
bezpiecznego przewozu towarów.

Zdjęcia © D. Piernikarski
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Renault T używany jak nowy
Dariusz Piernikarski
Korzystając z zaproszenia Renault Trucks Polska, jeszcze jesienią
odwiedziliśmy specjalistyczny wydział fabryki samochodów ciężarowych
Renault w Bourg-en-Bresse zajmujący się konwersją pojazdów używanych.
To tu powstają modele Renault T X-Road oraz Renault T P-Road.

d połowy roku 2017 w fabryce
w Bourg-en-Bresse działa centrum adaptacyjne Renault Trucks
– jest to „fabryka samochodów używanych”, gdzie realizowana jest konwersja
pojazdów używanych. Z myślą o klientach europejskich konwersji podlegają
dalekobieżne, typowo szosowe ciągniki
siodłowe gamy T, dostosowywane do
realizacji zadań wymaganych w zaopatrzeniowym transporcie budowlanym – tak
powstają samochody Renault T X-Road.
Możliwa jest również ich konwersja na
ciężkie podwozia dystrybucyjne Renault
T P-Road. Zasada jest prosta: w przypadku serii T specjaliści z Renault Trucks
wybierają używane ciężarówki mające
mniej niż 2 lata (lub do 350 tys. km)
i przygotowują je do wykonania nowych
zadań. Plany zakładają konwersję do 800
pojazdów rocznie, w 2018 r. wykonano
ok. 350 samochodów. Na rynki eksportowe
Afryki czy Bliskiego Wschodu możliwa
jest analogiczna konwersja ciągników
Premium Route (Euro III/Euro IV).

Renault T X-Road to ciągnik siodłowy przeznaczony do lekkiego transportu budowlanego, który powstaje w wyniku konwersji typowo szosowych ciągników serii T

Drugie życie renówki
Wykorzystanie wydzielonego obszaru
fabryki do konwersji samochodów używanych daje możliwość przygotowania
pojazdów dokładnie dostosowanych do
potrzeb ich przyszłych – kolejnych – użytkowników. W rezultacie Renault Trucks
rekompensuje niedobory na europejskim
rynku w zakresie samochodów ciężarowych o bardziej specjalistycznych specyfikacjach, a na rynkach Afryki i Bliskiego

Wschodu producent spełnia również wymagania klientów poszukujących pojazdów
o jakości fabrycznej i dostosowanych do
wymagających warunków użytkowania.
Transformacji podlegają samochody
używane pozyskiwane najczęściej w ramach rozliczeń poleasingowych. Szosowe
ciągniki siodłowe są konwertowane na
samochody ciężarowe różnych typów –
na ciągniki stosowane w lekkim transporcie budowlanym, ale również na podwozia dystrybucyjne. W zasadzie nie ma
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tu istotnych ograniczeń, decyduje bowiem
zapotrzebowanie rynku na środki transportu bardziej specjalistyczne i trudniej
dostępne na rynku wtórnym niż typowe
ciągniki siodłowe stosowane masowo
w transporcie dalekobieżnym.
Pojawia się oczywiście wartość dodana: w całym procesie konwersji wykorzystywane są wewnętrzne zasoby
fabryki w Bourg-en-Bresse, a z technologicznego punktu widzenia praca wykonywana jest w standardach jakościowych
identycznych z tymi, jakie obowiązują na
liniach produkcyjnych pojazdów nowych.
W procesie konwersji zaangażowani są
specjaliści Renault, którzy zdobywali swoje
doświadczenie, uczestnicząc w produkcji samochodów nowych. Cały proces
konwersji w dużym zakresie polega na
regeneracji zupełnej niezbędnych komponentów – to wszystko sprawia, że sa-

mimo stosunkowo krótkiej obecności tej
oferty na rynku już są widoczne. Dodatkowe korzyści płyną również dla użytkowników kupujących nowe ciężarówki
– wiedzą oni, że wzrasta wartość ich samochodu przy odsprzedaży.

Ciągniki X-Road
i podwozia T P-Road
Aby sprostać specyficznym wymaganiom w zakresie zaopatrzenia placów
budów, producent wprowadził na rynek
ciągnik siodłowy Renault T X-Road 460.
Model T X-Road należy do nowej gamy
niestandardowych pojazdów używanych.
Ciągniki siodłowe serii T X-Road to pojazdy używane, które najpierw są rygorystycznie wyselekcjonowane, następnie
przechodzą przegląd w oparciu o listę

kontrolną obejmującą 200 punktów zgodnie ze standardowymi procesami produkcyjnymi producenta. Następnie poddawane są fabrycznym modyfikacjom
konstrukcyjnym, które dostosowują je do
wymagań klientów działających w segmencie transportu budowlanego.
Ciągnik Renault T X-Road w konfiguracji 4×2 jest wyposażony w silnik
DTI 11 Euro VI o mocy 460 KM (338 kW)
i maksymalnym momencie obrotowym
2200 Nm. Zostaje on wyposażony we
wzmocnione elementy karoserii, jak stalowe zderzaki, wytrzymałe stopnie i kraty
ochronne reflektorów. Standardowo zakładane są również opony o profilu drogowo-terenowym (315/80 R22,5), a prześwit zostaje zwiększony o 60 mm (kąt
natarcia rośnie do 18°). Algorytm sterujący pracą zautomatyzowanej skrzyni
biegów Optidriver otrzymuje dodatkowy
program do jazdy terenowej (Off road),
jest też blokada mechanizmu różnicowego
i możliwość manualnego podwyższania
prędkości obrotowej silnika. Montowane
są również akumulatory o zwiększonej
pojemności (225 Ah). Dopełnieniem całości są zmiany w wyglądzie zewnętrznym pojazdu, m.in. elementów grilla –
osłony chłodnicy, tabliczki informacyjnej
na ścianie bocznej czy wspomnianej
kratki ochronnej na reflektorach.
Pojazd używany T X-Road jest objęty
gwarancją na 12 miesięcy lub 120 000 km.
Gwarancja ta obejmuje wszystkie zdarzenia związane z układem napędowym:
silnikiem, skrzynią biegów oraz osiami
pojazdu i jest uznawana we wszystkich

Przemiana ciągnika siodłowego serii T
w Renault T X-Road lub P-Road to nie
tylko kosmetyka, to pełna transformacja
produktu do nowych zastosowań

mochody po konwersji uzyskują jakość
identyczną jak samochody nowe. Równie ważne jest to, że czas realizacji zamówienia nie przekracza zazwyczaj 7
tygodni, co często jest krótszym czasem
niż „polowanie” w internecie na używany
pojazd o żądanej specyfikacji.
Dla marki Renault Trucks możliwość
zaoferowania specjalistycznych pojazdów używanych o jakości fabrycznej lokujących się pomiędzy samochodami nowymi a standardowymi samochodami
(ciągnikami) używanymi to nowy element w strategii rozwoju marki, a efekty

Podwozie Renault T P-Road jest obecnie dostępne w wersji
4×2 z trzema rozstawami osi (5600, 6000 i 6500 mm)
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Sprawdziliśmy w praktyce: pod względem wizualnym, właściwości jezdnych
czy wykończenia wnętrza samochody X-Road oraz P-Road nie różnią się niczym
od samochodów nowych; aby dostrzec różnice, należałoby rozebrać
je na części składowe

Proces regeneracji zupełnej (remanufacturing) obejmuje
nawet do 80% części wykorzystywanych w budowie
samochodu ciężarowego

punktach sprzedaży i obsługi Renault
Trucks na terenie Europy. Dodatkowo gwarancja jest połączona z ubezpieczeniem
europejskim Renault Trucks 24/7 z opcją
holowania. Obecnie ciężarówka Renault
T X-Road jest dostępna we Francji, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech, w Niemczech
i Belgii w centrach pojazdów używanych
Renault Trucks.
Renault T P-Road jest z kolei rezultatem przeobrażenia ciągnika siodłowego
serii T w podwozie pod zabudowę. Tak
powstały „nowy używany” samochód ma
spełnić oczekiwania klientów poszukujących używanych podwozi o jakości gwarantowanej przez producenta. Podwozia
T P-Road stanowią doskonałe uzupełnienie ciągników siodłowych T X-Road.
W celu przeprowadzenia transformacji
ciągnika w podwozie następuje całkowity
demontaż kabiny, układu napędowego
i zawieszenia. Komponenty te są następnie ponownie montowane na nowej ramie
podwozia z dostosowanym rozstawem
osi. Gwarantuje to właściwą wytrzymałość i przydatność pojazdu do każdego
rodzaju nadwozia i zastosowania. Podwozie Renault T P-Road jest obecnie dostępne w wersji 4×2 z trzema rozstawami
osi (5600, 6000 i 6500 mm). Kompletny
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proces konwersji wymaga sporo pracy
– w zależności od modelu może to być
nawet do 120 godzin. Pojazdy mogą być
również przeznaczone do takich zastosowań, jak nauka jazdy czy zbiórka odpadów komunalnych. Renault T P-Road
jest objęte roczną gwarancją producenta
(lub 120 000 km).

Renault serii T Berliet to
limitowana seria wyprodukowana dla uczczenia
125-lecia marki Berliet;
z pewnością samochód
ten mógłby być „flagową” ciężarówką
każdej floty

Regeneracja zupełna
komponentów

Znajdujące się
w ofercie Renault
Trucks eXchange
części po regeneracji
zupełnej są objęte
2-letnią międzynarodową gwarancją producenta – jest to taki
sam okres jak w przypadku części nowych

dardowymi niezbędnymi do produkcji
części nowych. Remanufacturing obejmuje niemal 80% komponentów powracających do fabryki.
Części poddane regeneracji zupełnej
trafiają na rynek jako części zamienne,
stanowiąc ok. 15% oferty. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów,
którzy chcą kupować oryginalne części
zamienne o jakości fabrycznej dostosowane jednak cenowo do wieku swoich
pojazdów. Obecnie Renault Trucks może
zaproponować ponad 2000 różnych części
zamiennych po regeneracji zupełnej w ramach oferty Renault Trucks eXchange.
Ofertę eXchange tworzą przede wszystkim części i komponenty silnika i skrzyni
biegów, układów hamulcowych, sprzęgła, obwody elektryczne i elektroniczne,
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Fabryka w Bourg-en-Bresse w procesie konwersji wykorzystuje części poddane regeneracji zupełnej – jest to tzw. remanufacturing. Renault Trucks ma w tym
zakresie duże doświadczenie, w strukturze firmy regeneracją zupełną zajmuje
się fabryka w Limoges – od 2001 r. jest
to główne zadanie tego zakładu, a części
tego typu pojawiły się w ofercie już
w 1964 r.
W zarysie ogólnym remanufacturing
(czyli powtórna produkcja) polega na regeneracji części używanych lub o niewielkim stopniu uszkodzenia zgodnie
z ogólnie przyjętą technologią, tak aby
odzyskały one swoje własności funkcjonalne na poziomie porównywalnym lub
czasami nawet wyższym od części nowych. Proces przywracania własności
użytkowych poszczególnych podzespołów polega najczęściej na ich demontażu,
ocenie stanu technicznego komponentów,
naprawie uszkodzeń, powtórnym montażu, dokonaniu niezbędnych nastaw
i regulacji oraz wykonaniu końcowego
testu funkcjonalnego. Elementy wykorzystane jako części zamienne w procesie regeneracji mogą być także regenerowane lub fabrycznie nowe.
Właściwie zregenerowana część samochodowa stanowi funkcjonalny ekwiwalent w stosunku do części fabrycznie
nowej i zazwyczaj nie ma pomiędzy nimi
wizualnej różnicy. Wykorzystanie części
regenerowanych pozwala na obniżenie
kosztów napraw, ponieważ zazwyczaj
cena takich komponentów jest znacznie
niższa (w niektórych przypadkach nawet
o 30–50%). Tak wysoki poziom redukcji cen uzyskiwany jest dzięki oszczędności materiału i energii podczas procesu
remanufacturingu. Regeneracja zupełna
części jest realizowana z poszanowaniem
zasobów naturalnych: zużycie energii
elektrycznej jest zredukowane nawet
o 90% w porównaniu z procesami stan-

układy kierownicze i zawieszenia oraz
układy chłodzenia wszystkich pojazdów
Renault Trucks.
Wykorzystanie fabrycznych procesów technologicznych w remanufacturingu części pozwala na uzyskanie komponentów regenerowanych o jakości
porównywalnej z częściami nowymi. Są
one objęte 2-letnią międzynarodową
gwarancją producenta – jest to taki sam
okres jak w przypadku części nowych.
Asortyment części poddanych regeneracji zupełnej jest stale rozszerzany,
stale też rośnie udział tych komponentów w całkowitej sprzedaży oryginalnych
części zamiennych.
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Carlos Tavares

Jarosław Kwiecień

Drugi rok z rzędu będzie przewodniczył Europejskiemu Stowarzyszeniu
Producentów Pojazdów (ACEA), które zrzesza 14 europejskich producentów
samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Jest
absolwentem Ecole Centrale de Paris, w 1981 r. zaczął pracę w koncernie
Renault. Do 2004 r. przeszedł przez wszystkie szczeble kariery, a następnie
dołączył do Nissana, gdzie był wiceprezesem, przewodniczącym komitetu
ds. Ameryk i od 2009 r. prezesem Nissana Ameryki Północnej. W 2011 r.
został dyrektorem operacyjnym grupy Renault, a w marcu 2014 r. prezesem
zarządu Grupy PSA. Ma 60 lat, od 22. roku życia ściga się w rajdach,
kolekcjonuje zabytkowe samochody.

Pod koniec listopada 2018 r. został dyrektorem sprzedaży marki Opel.
Będzie odpowiadał za działania sprzedażowe marki na polskim rynku.
Swoją ponaddwudziestoletnią karierę rozpoczynał od współtworzenia działu
marketingu firmy Almeco, wyłącznego importera marki Saab w Polsce, gdzie
sprawował funkcję marketing managera, a następnie dyrektora sprzedaży
i marketingu. Od 2004 r. kontynuował pracę w strukturach General Motors
Poland, odpowiadając za działania marketingowe marki Saab. Od 2010 r.
był menedżerem ds. komunikacji marketingowej marki Opel, a od 2014 r.
aż do teraz – menedżerem ds. sprzedaży flotowej.

Tomasz Mróz

Hans-Joachim Godau

Od listopada 2018 r. pełni funkcję dyrektora operacyjnego Renault w Polsce.
Odpowiada m.in. za działy sprzedaży i obsługi posprzedażnej oraz wdrażanie
strategii biznesowej marek Renault i Dacia. Jest związany z Renault od blisko
25 lat. Zajmował się tworzeniem struktur marketingowych Renault w Polsce,
przez 3 lata pracował w centrali w Paryżu na stanowisku koordynatora dla
rynków Niemiec, Szwajcarii oraz Austrii. Od roku 2001 był odpowiedzialny
za rozwój działalności handlowej na Słowacji. Od 2006 r. pracuje w Renault
w Polsce, początkowo w sieci salonów Renault Retail Group, a od 2008 r.
na stanowisku dyrektora sprzedaży flotowej. W roku 2013 został dyrektorem
sprzedaży flotowej terytorium East (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Od 1 listopada 2018 r. pełni funkcję członka zarządu ds. finansowych
i IT w spółce Volkswagen Poznań. Studiował na politechnice w Karlsruhe
i w Berlinie na kierunkach budowa maszyn oraz technika produkcyjna.
Zawodowo od 12 lat jest związany z koncernem Volkswagen, gdzie rozpoczął karierę jako starszy manager w Volkswagen Consulting. Pełnił funkcje
kierownicze w dziale kontroli produktu. Był odpowiedzialny za kontrolę produkcji budowy samochodów oraz logistyki marki Volkswagen Samochody
Osobowe w Wolfsburgu. Ma 44 lata, jest żonaty, ma trójkę dzieci.
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5

Mercedes-Benz Türk w Aksaray:
jakość celem nadrzędnym

32 11/12

Aerodynamiczna dystrybucja

18

6

47 11/12

Dystrybucyjne opony

22

6

Nowe podwozia DAF
do nadwozi wymiennych

MAN TGE – beniaminek
w ekstraklasie

26

6

Samochody dostawcze
na targach IAA 2018

60 11/12

Veni, vidi, Renault vici

30

6

Rozwiązania dla miast

38

6

Elektryczna zamiatarka Dulevo

53

6
6

Str.

Nr

30 lat Honkera – między Tarpanem 57
a Mustangiem. Część II

Betonowe dylematy

46

1/2

Prewencja czy predykcja?

10

7/8

Prestiżowy zestaw, czyli Scania
S500 z naczepą STAS

72

1/2

Renault T460 X-Road:
używany jak nowy

18

7/8

Stalowo-aluminiowe dylematy

12

3

7/8

21

3

MAN cyfrowo, elektrycznie
i autonomicznie

20

Transport i pompowanie betonu
Maszyny na budowę dowiozę…

28

3

Świat inteligentnych naczep

24

7/8

Małe wywrotki

34

3

Nowości ze stajni Kögel

27

7/8

Opony do zadań budowlanych

36

3

7/8

Nadciąga jazda ciężka

40

3

Scania XT P 410 – lekka wywrotka 34
do ciężkich zadań

Dźwigniki o ruchu
nieprostoliniowym

52

3

D-TEC: nowości gotowe na IAA

38

7/8

Nowe wcielenie Presko

48

7/8

50

7/8

TECHNIKA

BIZNES

Str.

Nr

14

1/2

DAF Trucks: dobry produkt i dobra 36
organizacja (rozmowa z Maciejem
Taniewskim, dyrektorem zarządzającym
DAF Trucks Polska)

1/2

Umiarkowanie, pozytywnie
(podsumowanie sprzedaży
pojazdów w 2017 r.)

38

1/2

Trzymamy rękę na pulsie
(rozmowa z Piotrem Stańskim,
prezesem zarządu MAN Truck
& Bus Polska)

42

1/2

Dostarczamy naszym klientom
44
kompleksowe rozwiązania (rozmowa
z Haraldem Woitke, dyrektorem
generalnym Scania Polska)

1/2

Rynek motoryzacyjny w 2018:
pewność niepewności

Gdzie diabeł nie może,
tam ciężarówkę pośle

62

3

Iveco jedzie na gazie

7/8

68

3

Fuel Duel 2018:
człowiek kontra maszyna

53

SSL35 – sprzedażowy
hit Kässbohrera

Nadchodzą inteligentne naczepy

12

9

15 lat kampanii „Dobry Beton”

50

1/2

Trzecie narodziny Sprintera

80

3

Ważne szczegóły

18

9

1/2

D jak dystrybucyjna
chłodnia Renault

28

4

Actros 2018: wszyscy mówią
– jeden dostarcza

24

9

Wiele składowych tworzy sukces 52
(rozmowa z Andrzejem Dziedzickim,
dyrektorem handlowym firmy
EWT Truck & Trailer Polska)

Naczepy z ruchomą podłogą

32

4

Witaj opono

32

9

1/2

38

4

Krone: Clever Connections

36

9

Pomogą na drodze

44

4

46

9

Opona kołem się toczy

54

4

Renault T 440 Optifuel:
oszczędności gwarantowane

Naczepy nadal na plusie
(podsumowanie wyników
sprzedaży naczep w 2017 r.)

54

Wozimy kontenery

1/2

Opona oponie nierówna

64

4

50

9

Pierwszy Polak w wyścigach
ciężarówek

78

4

Tylny podest załadowczy
– dystrybucyjny niezbędnik

Biznesu nie tworzą firmy, tylko
60
ludzie (rozmowa z Tomaszem Kujawą,
członkiem zarządu i dyrektorem
sprzedaży Pozkrone)

40

10

27

5

Budowlana kombinacja

36

5

Premierowe opony

48

10

Wielton: dobry, harmonijny rozwój 62
(rozmowa z Mariuszem Golcem,
prezesem zarządu Wielton SA)

1/2

Waga ciężka optymalnie

Transport nienormatywny
na IAA 2018
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| O CZYM PISALIŚMY W 2018 |

Opona to dziś za mało
69 1/2
(rozmowa z Jackiem Młodawskim,
Fleet and Retail Business Managerem,
i Krzysztofem Otrząskiem, Drive Solution
Managerem w firmie Continental
Opony Polska)

Przyszłość pojazdów użytkowych
na targach IAA 2018

12

10

PROMOCJA

Dotrzymywanie obietnic
buduje zaufanie (rozmowa
ze Stefanem Buchnerem,
szefem Mercedes-Benz Trucks)

32

10

KH-kipper: 20 lat wyważonego
76
wzrostu (rozmowa z Konstantym
Kamionką, założycielem i wieloletnim
prezesem KH-kipper, oraz Andrzejem
Kamionką, obecnym prezesem firmy)

1/2

EWT Truck & Trailer
rozszerza ofertę

34

18 11/12

Sukcesy Volkswagen Poznań

82

1/2

Najważniejszy jest rentowny
rozwój (rozmowa z Markiem
Martinezem, prezesem zarządu
MAN Truck & Bus Polska)

Volvo Group Trucks Poland
podsumowuje rok

48

3

Zintegrowana moc Grupy Wielton

20 11/12

3

Zestawy chłodnicze Schmitz
Cargobull dla POLOmarket

38 11/12

MAN Truck & Bus Polska
podsumowuje rok 2017

58

Rok 2017: stabilny
wzrost leasingu

69

Solaris: nowy rekord sprzedaży

72

3

Najlepszy dealer i mechanik
sieci DAF

74

3

Kolejny dobry rok dostawczych

3

10

W odpowiedzi na potrzeby rynku 42 11/12
(rozmowa z Jakubem Pirsztukiem,
TBR Sales Managerem Hankook
Tire Polska, i Manfredem Zoni, Sales
Director Truck Hankook Reifen
Deutschland GmbH)
Tegoroczni zwycięzcy
nagrodzeni

44 11/12

Rynek u progu zimy

53 11/12

Str.

Nr

Olej do pojazdu używanego:
o co zapyta fachowiec?

31

1/2

Betonomieszarki Stetter

51

1/2

Dostarczamy technologię
filtracyjną jutra

59

1/2

Fliegl wspiera branżę budowlaną

20

3

Dobre marki trzymają się razem

26

3

Dwupokładowa MegaMAX
z dołączaną osią

33

3

Przesunięte granice zużycia

45

3

Mercedes-Benz wita
w Emilianowie

19

4

Frank-Cars – specjalista
od zabudów

43

4

ZF z rekordową sprzedażą

68

4

Wypoczęty kierowca
to bezpieczny kierowca

15

5

Niezbędne na budowie

46

5

W Polsce jest jeszcze miejsce
na markę premium (rozmowa
z Markiem Ostojakiem, szefem
Van Hool w Polsce)

48

5

Hakowiec do wielu zastosowań

21

6

Moc telematyki (rozmowa
z Pawłem Panfilem, kierownikiem
działu telematyki w Grupie DBK)

25

6

76

3

Polski rynek autobusów w 2017 r. 83

3

Naczepomania po raz drugi

52

4

60

4

Mobilność przyszłości
– Automechanika 2018

54 11/12

Opony chińskie, czyli sprawa
europejska

70

4

Motoryzacyjna jesień
w Kielcach

58 11/12

Grupa Wielton podsumowuje
rok 2017
Kolejna Autostrada już w maju

72

4

Jak wymienić i naprawić sprzęgło 34

6

Zainteresowanie leasingiem rośnie 73

4

Integruje dwa światy

48

6

XV Kampania „Dobry Beton”

67

5

49

6

Cło na opony z Chin

76

5

MAX600 – nowość w rodzinie
pojazdów MAX Trailer

Sukcesywny rozwój firmy Bosch

36

6

32

7/8

Grupa Wielton na fali

42

6

Zarządzanie przedsiębiorstwem
według proALHPA

Targi Autostrada za nami

45

6

P-R MIXERS, czyli pojazdy
do transportu betonu

44

7/8

Naczepomania 2018

54

6

Wymiana łożyska piasty osi BPW

22

9

Jubileuszowe targi
Automechanika

23

7/8

31

9

Pojazdy użytkowe
„napędzają jutro”

30

10

Funkcjonalność to większa
46
efektywność (rozmowa z Krzysztofem
Beredą, Head of Own Retail Steering
w Mercedes-Benz Trucks Polska)

7/8
7/8

Na rynku dość stabilnie

28

9

Mobilny mechanik
(rozmowa z Dariuszem
Świstakiem, właścicielem
Mobilnej Obsługi Pojazdów)

44

9

PERSONALIA

Str.

Nr

J. Drees, M. Oknińska,
H. Wolters, Ł. Kędzia

85

1/2

K. Gromek, C. Binoit,
K. Kusza, K. Prozner

86

3

R. Krawczyk, G. de Ficchy,
G. Szymański, K. Dekker

82

4

K. Byczkowska, G. Nyberg,
J. Opara, Ł. Klamka

84

5

Konfigurator produktu
– sposób na wiele wariantów

Ł. Kusiak, O. Giesen,
M. Martinez, W. Mieczkowski

60

6

Zarządzanie projektami
w proALHPA ERP

38

A. Schot, A. Franke,
Ch. Koetz, R. Achinger

56

7/8

Miękkie lądowanie
dla wywrotki – Formeega

25 11/12

P. Miszkowski, A. Veer,
K. Starzec, A. Sikorski

60

9

BPW ECO Disc TS2 – hamulce
nowej generacji

30 11/12

R. Kierzek, H. Wolters,
W. Sienicki, A. Nowicki

60

10

Doskonalsze akumulatory
do ciężarówek

36 11/12

T. Latała-Golisz, J. Calleja,
J. Sjöström, Ch. Engel

64 11/12

Wizja „Miasta jutra”

41 11/12

Wymiana sprzęgła w Scanii R

48 11/12
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zaprosili nas
Scania Polska na konferencję
podsumowującą rok 2018.
Volvo Trucks na uroczysty obiad
przedświąteczny.
Schmitz Cargobull na prezentację
naczep podkontenerowych do transportu
intermodalnego.

Hansa na polską premierę pomp
do betonu Betonstar.
MAN Truck & Bus na konferencję
podsumowującą rok 2018.
Orlen na konferencję prasową
podsumowującą udział zespołu
na 41. Rajdzie Dakar.

Adres redakcji
Samochody Specjalne
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
faks 71 794 49 53
redakcja@samochody−specjalne.com.pl
www.samochody−specjalne.pl
Jesteśmy członkiem jury

Redaktor naczelny
dr inż. Dariusz Piernikarski
Dariusz.Piernikarski@samochody-specjalne.com.pl

W LUTYM NA ANTENACH

ORAZ

Tematy lutego to prezentacje mniejszych i większych ciężarówek, nie tylko w fabrycznym wydaniu.
Nie zabraknie czasu na nurtujące przewoźników problemy i wszelkie branżowe nowinki. 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

sponsor
programu

1. odcinek lutowy
Test Renault T 440; spojrzenie na rok
2018 przez pryzmat dokonań Iveco;
DAF „Jamajka”; w cyklu „Truck Story”
opowieść o ciężarówce, która
czasami bywa 4x4.

2. odcinek lutowy
Test DAF-a LF w odmianie Pure
Excellence; kilka najważniejszych
dla Scanii wydarzeń z roku 2018; kolejny
krok na drodze do autonomii ciężarówek
zrobiony przez MAN-a; pojazd niezwykły –
Mercedes Econic.

Jeśli nie zdążycie na premierę
któregokolwiek z odcinków,
to z pewnością znajdziecie dogodną
porę z powtórką u jednego z nadawców. A gdyby się tak złożyło, że któregoś odcinka nie zobaczycie w telewizji, to jest szansa obejrzeć go
tydzień po premierze na stronie
internetowej programu.

W najnowszych odcinkach
„Na osi” zobaczyć będzie
można m.in.:
3. odcinek lutowy
Zastosowania elektrycznej wersji modelu
FL; kilka ważnych dla przewoźników wydarzeń z roku 2018; zestaw ze Scanią
będący hołdem dla polskich asów
lotnictwa; ciekawie opowiedziana
historia DAF-a CF.

4. odcinek lutowy
Model TGE w rozmaitych wersjach;
felieton o zagrożeniach, jakie niesie
ze sobą Brexit; najpiękniejsze ciężarówki
na zlotach w różnych zakątkach Europy;
refleksje na temat ważnej roli kobiet
w transporcie.

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!
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