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Sprzedaż naczep samowyładowczych – wywrotek – w 2018 r. osiągnęła najwyższy poziom od 2008 r. Prawdopodobnie jest to też
najlepszy wynik w całej historii rynku. To właśnie wywrotki nakręciły ubiegłoroczną koniunkturę w branży naczepowej.
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W styczniu w Hamburgu odbyła się premiera
produktowa firmy Schmitz Cargobull. Producent
wprowadza na rynek trzy typy naczep do przewozu kontenerów z rodziny S.CF. Wszystkie
charakteryzują się prostotą obsługi, niewielkim nakładem czynności konserwacyjnych oraz
dostępnością.
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Specyfika realizacji określonych zadań w transporcie budowlanym narzuca preferowany typ
pojazdu – dotyczy to podwozia i jego zabudowy.
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„Clever Connections”, czyli inteligentne połączenie świata transportu i stworzenie pierwszorzędnej wartości dodanej – tak brzmiało motto
firmy Krone na ubiegłorocznych targach pojazdów użytkowych IAA.
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Zabezpieczanie stali
przed korozją

Optymalne zabezpieczenie przed korozją zapewniają wszystkie procesy związane z ochroną powierzchniową części pojazdów: metody wstępnego przygotowania powierzchni do lakierowania,
takie jak śrutowanie i piaskowanie, a także lakierowanie wielowarstwowe, galwanizacja zanurzeniowa oraz cynkowanie ogniowe.

Alea iacta est
Chciałoby się napisać: „kości zostały rzucone”. 18 lutego
zostało zatwierdzone ostateczne porozumienie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2
z pojazdów ciężarowych, osiągnięte przez Parlament
Europejski, Komisję i rządy krajowe.

C

ała branża pojazdów użytkowych, której publicznym głosem jest ACEA, czyli Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów,
w wielu doniesieniach wyraża szczególne zaniepokojenie bardzo ambitnymi celami redukcji emisji dwutlenku węgla, które zostały ustalone dla samochodów ciężarowych. Jest to
bowiem obniżenie emisji o 15% do 2025 r.
i o kolejne 15% w okresie 2025–2030. Zatem
od roku 2020 do 2030 poziom CO2 emitowanego
przez (nowe) samochody ciężarowe powinien
zostać obniżony aż o 30%. Są to bardzo wymagające cele, zwłaszcza że ich realizacja nie zależy
wyłącznie od producentów pojazdów użytkowych.
Kluczową sprawą wydaje się obecnie mobilizacja państw członkowskich UE do zwiększenia
wysiłków zmierzających do uruchomienia infrastruktury wymaganej do ładowania i tankowania
alternatywnie napędzanych ciężarówek, które
będą musiały być sprzedawane masowo, jeśli
rzeczywiście ma nastąpić wymagana 30-procentowa redukcja emisji CO2.
Obawy nie są bezpodstawne – obecnie
całkowicie nie ma takiej infrastruktury. Nie ma
publicznej infrastruktury ładowania pojazdów
elektrycznych, praktycznie nie ma możliwości
tankowania wodoru wykorzystywanego
w ogniwach paliwowych. Nawet w przypadku
stacji paliw specyficznych dla samochodów
ciężarowych (CNG i LNG) ich dostępność
pozostaje bardzo niska i niejednolita
w całej Europie.
Konieczność wdrożenia przez 28 rządów
krajowych ogólnounijnych planów działania
w zakresie rozwoju infrastruktury jest tym
bardziej pilna, że instytucje UE zdecydowały
również o obowiązkowych limitach sprzedaży
samochodów ciężarowych o zerowej emisji,
które mają zacząć obowiązywać od 2025 r.

Wprowadzenie limitów sprzedaży dla
producentów ciężarówek całkowicie ignoruje
stronę popytu. Nie można przecież oczekiwać,
że firmy transportowe z dnia na dzień zaczną
kupować pojazdy elektryczne lub inne pojazdy
o napędzie alternatywnym, jeśli nie ma
dla nich uzasadnienia biznesowego i nie ma
możliwości łatwego ładowania pojazdów na
głównych szlakach drogowych Europy. Jeśli
tworzy się politykę i przepisy prawa, powinno
się jednocześnie zagwarantować, że samochody o zerowej emisji, które producenci będą
musieli produkować, będą mogły być kupowane i obsługiwane przez ich klientów.
Ponadto biorąc pod uwagę, że UE po raz
pierwszy ustanawia normy emisji CO2 dla
samochodów ciężarowych, niezwykle niepokojące jest to, że wprowadzenie wielu środków
wspierających, które mogłyby przyczynić się
do osiągnięcia celów (np. dłuższe kombinacje
pojazdów, ustalenie jednolitej gamy paliw
alternatywnych itp.), zostało odroczonych
do co najmniej 2025 r.
Oczywiście wszyscy producenci mocno
inwestują w pojazdy o napędach alternatywnych, szczególnie dotyczy to napędu elektrycznego. Jednak faktem jest, że konsumenci
pozostają sceptyczni – o głównych powodach
wspomniałem wyżej, dodatkowo można też
wspomnieć o ograniczonej przystępności
cenowej tych pojazdów.
Producenci pojazdów użytkowych
odegrają swoją rolę w adaptacji do tej zmiany.
Aby jednak ograniczyć negatywny wpływ tych
zmian strukturalnych, decydenci muszą działać
szybko. Potrzebujemy konkretnych planów,
inicjatyw – nie wystarczy wymagać, trzeba
również współdziałać.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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E-CRAFTER
WE FLOCIE POCZTY
POLSKIEJ
związku z decyzją o włączeniu
do floty samochodów Poczty Polskiej aut elektrycznych o ładowności powyżej 800 kg Volkswagen Samochody
Użytkowe przekazał polskiemu dostawcy przesyłek kurierskich elektrycznego e-Craftera. Przez
3 miesiące kierowcy Poczty Polskiej będą testować samochód w Warszawie, Poznaniu, Lublinie,
Łodzi, Zabrzu, Krakowie i Pruszczu Gdańskim.

© D. Piernikarski

W

AROCS: PO PROSTU
DO PRACY
ercedes-Benz Arocs jest „kompletnym” samochodem budowlanym: jego
cechy konstrukcyjne wyraźnie wskazują na to, że pojazd ten został opracowany z myślą o najtrudniejszych terenowych warunkach jazdy
i nie zawsze delikatnej eksploatacji przez jego użytkowników. Mercedes-Benz Arocs 4145 AK 8×6/4
(wersja Grounder) o rozstawie osi wynoszącym
4550 mm to podwozie przygotowane do realizacji
wymagających zadań w transporcie budowlanym
materiałów sypkich. Samochód ma bardzo solidny
układ napędowy ze stałym napędem osi nr 1, 3 i 4
z możliwością blokad mechanizmów różnicowych.

M

e-Crafter, wyposażony w silnik elektryczny o mocy
100 kW (136 KM), jest pierwszym samochodem
z gamy pojazdów elektrycznych marki Volkswagen Samochody Użytkowe.

Silnik elektryczny praktycznie już w chwili rozpoczęcia pracy wytwarza maksymalny moment
obrotowy (290 Nm). Dzięki temu e-Crafter jest
samochodem jednocześnie dynamicznym i bardzo oszczędnym – zużycie energii elektrycznej
przez auto obciążone jednotonowym ładunkiem
wynosi (w cyklu mieszanym, mierzonym według
normy NEDC) 21,5 kWh/100 km. Zasięg e-Craftera wynosi 173 km (mierzone według normy
NEDC), co odpowiada rzeczywistym codziennym
potrzebom firm, które działają w miastach.
Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW,
wyposażonej w złącze CCS (Combined Charging
System – system zasilania prądem stałym), akumulator e-Craftera (o pojemności energetycznej wynoszącej 35,8 kWh) można zasilić energią elektryczną do 80% jego pojemności w ciągu
zaledwie 45 min.
(RP)

© Volkswagen

Zapraszamy do przeczytania pełnej relacji z testu
Arocsa 4145 AK 8×6
z półokrągłą wywrotką
tylnozsypową Elbo

Przez 3 miesiące kierowcy Poczty Polskiej będą testować elektrycznego e-Craftera

djęcie na okładce przedstawia samochód Mercedes-Benz Arocs 4148 AK 8×6/4 w wersji
Grounder z zabudową samowyładowczą Schmitz Cargobull M.KI 5.8. Pojazd napędzany jest
przez silnik OM 471 Euro VI/C o mocy 350 kW (476 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 2300 Nm. Wyposażono go również w zautomatyzowaną skrzynię biegów PowerShift 3
o 12 przełożeniach (rozpiętość przełożeń 11,63–0,77). Układ napędowy ma stały napęd osi przedniej,
trzeciej i czwartej z możliwością blokad mechanizmów różnicowych, są również zwolnice planetarne
w piastach kół. Modele Arocs Grounder cechują się wzmocnioną i bardzo stabilną ramą z podłużnicami o grubości aż 9 mm. Dzienna kabina średniej wielkości – ClassicSpace ma szerokość 2,30 m.

Z

Tylnozsypowa wywrotka ze stalową muldą półokrągłą Schmitz Cargobull M.KI 5.8 ma pojemność
19,1 m3, a jej masa własna to ok. 4310 kg. Ściany boczne wykonano ze stali SCB 450 o grubości
5 mm, natomiast podłoga ma grubość 8 mm. Ściana czołowa jest pochylona pod kątem 17°, ma stabilny wspornik dla przedniego cylindra wywrotki. Ściana tylna natomiast ma stalową tylną klapę, która
jest mocowana od wewnątrz, z rozściełaczem (kąt pochylenia 17°) i 2 ryglami hakowymi.
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kierowcy w każdym wieku i bez względu na markę
pojazdu, którym jeżdżą. Wymagane jest posiadanie
prawa jazdy C+E.

KIEROWCY
W CENTRUM
UWAGI SCANII

zwycięzca będzie mógł zamówić pojazd Scania
nowej generacji o wartości 100 tys. euro. Europejski finał SDC odbędzie się 25 maja 2019 r.
w centrali Scania w Södertälje.

onkurs kierowców Scanii organizowany
jest od 2003 r. W tym roku wezmą w nim
udział kierowcy z 31 państw europejskich.
Tegoroczna edycja odbędzie się pod zmienioną
nazwą: Scania Driver Competitions 2018–2019.
Oprócz tytułu najlepszego kierowcy w Europie

W tegorocznym konkursie wprowadzono kilka
zmian. Zniesiono górny limit wieku uczestników
wynoszący poprzednio 35 lat i stworzono możliwość zgłaszania uczestnictwa online za pośrednictwem systemu Scania Fleet Management
(FMS). Udział w zawodach mogą wziąć zawodowi

K

Polskie eliminacje składają się z dwóch etapów.
Podczas pierwszego etapu, organizowanego w 11
lokalizacjach, na kierowców czeka obowiązkowy
test teoretyczny, weryfikujący ich wiedzę z zakresu
m.in. bezpieczeństwa i zdrowia (pierwsza pomoc),
zabezpieczania ładunku oraz przepisów ruchu drogowego. Do drugiego etapu przechodzą uczestnicy z najlepszymi wynikami z testu teoretycznego.
Podczas tego etapu kierowcy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w praktyce. Testy
praktyczne obejmują jazdę ekonomiczną i defensywną oraz jazdę na placu manewrowym.
Aby odnieść sukces w konkursie, kierowca musi
uzyskać doskonałe wyniki we wszystkich konkurencjach. Oznacza to również jak najmniejszą liczbę
błędów przy manewrowaniu. Równie ważna jest
prawidłowa ocena sytuacji, ekonomiczny styl jazdy
oraz mistrzostwo w panowaniu nad pojazdem
i umiejętność pracy pod presją czasu. Polskiego
laureata konkursu poznamy 11–12 maja podczas
finału krajowego w Częstochowie.
(RP)

NOWOŚCI KÖGEL
NA BAUMIE
czasie tegorocznych targów bauma
producent zaprezentuje wywrotkę
Kögel Trucker Tipper (KTT). Zaleta
KTT to rama o zoptymalizowanej wadze i nośności
oraz mulda wannowa wykonana ze specjalnej
kombinacji materiałów.
Prezentowana na targach 3-osiowa wywrotka
wannowa o pojemności ładunkowej 24 m3 to
wariant z dnem o grubości 4 mm ze stali Hardox 450, ściany boczne wykonano z odpornej na
zużycie blachy aluminiowej o grubości 5 mm,
a ścianę tylną z bardzo wytrzymałej blachy aluminiowej o grubości 7 mm. Połączenie to nadaje
się najbardziej do przewozu materiałów budowlanych, takich jak tłuczeń czy żwir. W porównaniu z wywrotką wannową firmy Kögel ze stalowymi
ścianami bocznymi o grubości 4 mm i stalową
ścianą tylną również o grubości 4 mm można
dzięki nowym burtom i ścianie tylnej z aluminium
zaoszczędzić do 430 kg masy własnej.

© Kögel

W

Kögel Trucker Tipper jest łatwa w obsłudze. Prezentowany na targach model będzie miał opcjonalnie zamontowane wielokomorowe światła
tylne Led Luxima firmy Kögel z wbudowanym
monitorowaniem tyłu pojazdu, a także napędzaną
oś SAF TRAK jako wspomaganie jazdy po pochyłościach i trudnym terenie.
Aby zapewnić jeszcze większą ładowność, naczepa Kögel Trucker Tipper ma lekkie wyposażenie, takie jak aluminiowe felgi i aluminiowe
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zbiorniki powietrza. Produkt prezentowany na targach bauma 2019 będzie miał wyposażenie specjalne, takie jak skrzynka narzędziowa, pomost
obsługowy, plandeka rolowana, oś podnoszona
oraz migające boczne światła sygnalizacyjne
w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze
i uniknięcia wypadków przy skręcaniu. W naczepie Kögel Trucker Tipper całą ramę pojazdu i wannę
przed korozją trwale chroni technologia nanoceramiczna oraz powłoka KTL pokryta dodatkową
warstwą lakieru UV.
(RP)
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Polska – wywrotkowe
eldorado?
Dariusz Piernikarski

Sprzedaż naczep samowyładowczych – wywrotek – w 2018 r. osiągnęła
najwyższy poziom od 2008 r. Prawdopodobnie jest to też najlepszy wynik
w całej historii rynku. To właśnie wywrotki nakręciły ubiegłoroczną
koniunkturę w branży naczepowej.

nogość zadań i wymagań w zakresie budownictwa i logistyki
budowlanej dla pojazdów samowyładowczych powoduje, że jednoznaczne określenie istniejących trendów
jest trudne. Jeszcze 5–6 lat temu największą popularnością cieszyły się wywrotki ze skrzyniami o pojemności powyżej 33 m3 – były to pojazdy w miarę
uniwersalne. Wożąc typowe budowlane
materiały sypkie, takie jak żwir, kruszywa, ze względu na ciężar ładunku nie
wykorzystuje się jednak maksymalnej
pojemności skrzyni. Obecnie pojemności
naczep wywrotek nie przekraczają 30 m3.
Klienci coraz częściej nawet poszukują
naczep mniejszych, o pojemności poniżej 24 m3. Przewoźnicy przestali też
przeładowywać te pojazdy, co wpływa
korzystnie na trwałość sprzętu. Niska
masa własna pojazdu jest nadal istotnym
parametrem, ale już nie w tak dużym
stopniu jak jeszcze kilka lat temu. Nie zawsze jest też czynnikiem decydującym
– ważniejsza jest wytrzymałość.

Wykres 1. Sprzedaż nowych naczep samowyładowczych w Polsce w latach
2008–2018 wraz ze względnymi zmianami poziomu sprzedaży r/r

Wywrotkowe żniwa
W ubiegłym roku sprzedano w Polsce
23 430 nowych naczep – było to o 9,1%
więcej niż w 2017 r., jednak największym ubiegłorocznym „hitem” sprzedaży były naczepy wywrotki – klienci odebrali bowiem 4245 nowych pojazdów, aż
o 28% więcej niż w 2017 r. (3318 szt.).
Warto zwrócić uwagę na to, jak kształtował się popyt na wywrotki na przestrzeni
lat – udało się nam zebrać dane z okresu
2008–2018 (wykres 1). Wyraźnie widać,
że ubiegłoroczna sprzedaż przekroczyła
poziom roku 2011, gdy pełną parą w całej
Polsce realizowane były inwestycje infrastrukturalne związane z przygotowaniami do mistrzostw Europy w piłce
nożnej w 2012 r.
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Od 2014 r. z różną intensywnością
trwał nieprzerwanie powolny wzrost rynku po zapaści z roku 2013 (mistrzostwa
zakończone, budowy również). Zakupom wywrotek w ostatnich latach sprzyjała ogólnie dobra koniunktura gospodarcza: w latach 2014–2018 dynamika
wzrostu pkb kształtowała się w granicach
3,3–5,1%, co pozwalało na niewielkie
inwestycje, ceny paliw pozostawały na
względnie stabilnym poziomie. Pamiętajmy, że transport materiałów sypkich
(materiały budowlane, płody rolne itp.)
w naczepach wywrotkach w zdecydowanej większości to krajowe przewozy
regionalne, realizowane na stosunkowo
niewielkie odległości. Zatem sytuacja
w wywrotkach w mniejszym stopniu za-

© Wielton
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Wielton Strong Master M2
Wielton SA na tegorocznych targach bauma
w Monachium zaprezentuje nowy model
wywrotki Strong Master oznaczony jako M2.
Jest to wywrotka stalowa ze stożkową (klinową) muldą rynnową o pojemności 24 m3
na ramie typu HD w konfiguracji przeznaczonej na rynki wschodnie. Wywrotka została

całkowicie przeprojektowana w stosunku do
aktualnej konstrukcji. Kluczową zmianą jest
wyeliminowanie podłużnic i poprzeczek pod
podłogą skrzyni oraz zastosowanie podłogi
o grubości 6 mm w standardowym wykonaniu. Mocniejsza podłoga to większa wytrzymałość na ścieranie. Dzięki grubszej podłodze
i mocniejszym profilom obrzeżowym uzyskano
skrzynię o większej sztywności.

reklama

Wprowadzono również rozwiązania stosowane w innych modelach wywrotek: wyższe
i mocniejsze profile obrzeża ścian, wzmocnienie podłogi w obszarze tylnego ślizgu oraz
wzmocnienie węzła narożnika ściany przedniej i bocznej.
W stosunku do modeli poprzedniej generacji nieznacznie zmieniły się dostępne kubatury (22–35 m3). Najmniejsza dostępna pojemność to obecnie 22 m3, poprzednio było
to 26 m3. W ofercie wyposażenia pojazdu znalazły się również hydrauliczne tylne zamknięcia
klapy oraz klapodrzwi.
Do cięższych zastosowań przewidziane zostały 2 opcje ramy: wykonanie standardowe
(SL) oraz wersja wzmocniona (HD). Wprowadzone zmiany spowodowały nieznaczny
wzrost masy, ale w zamian uzyskano solidną
konstrukcję z mocną i odporną na ścieranie
podłogą 6 mm. Nowa wywrotka dostępna będzie w sprzedaży po kwietniowych targach.
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Wykres 2. Sprzedaż nowych naczep
samowyładowczych w Polsce z podziałem
na producentów i ich udziały rynkowe

Ważne jest też to, że poczynione zakupy to w zdecydowanej większości działania związane z wymianą wyeksploatowanego taboru i modernizacją flot. Okres
eksploatacji naczepy jest zdecydowanie
dłuższy niż ciągnika siodłowego – wiele
z wymienianych wywrotek „pamiętało”
jeszcze czasy boomu z roku 2011. Na czele

© Schmitz Cargobull

leży od koniunktury gospodarczej w poszczególnych krajach UE, która tak istotnie wpływa na sytuację w transporcie międzynarodowym.
Czynnikiem zwiększającym popyt
w 2018 r. były realizowane w wielu
miejscach inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej,
a także inwestycje gminne i miejskie realizowane przez poszczególne samorządy
oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wiele z tych działań prowadzono
ze wsparciem funduszy unijnych (tzw.
perspektywa na lata 2014–2020) w ramach programów krajowych i regionalnych (np. program krajowy Infrastruktura
i Środowisko otrzymał dofinansowanie
w wysokości 27,4 mld euro).

Schmitz Cargobull S.KI SR
W ubiegłym roku firma Schmitz Cargobull
zaprezentowała zmodernizowaną wersję termoizolowanej wywrotki stalowej S.KI SR
przeznaczonej do przewozu masy bitumicznej – nacisk położono na utrzymanie jak najniższej masy własnej – materiał izolacyjny
waży jedynie ok. 310 kg.
Nowo zaprojektowana konfiguracja izolacji,
w której materiał izolacyjny i panel zewnętrzny
nie są już połączone, umożliwia segmentową
izolację ściany bocznej. Poszczególne segmenty można łatwo wymienić w przypadku
uszkodzenia. Jako materiał izolacyjny stosowana jest elastyczna i wysoce skuteczna pianka

na bazie organicznej o bardzo dobrych właściwościach pod względem izolacji akustycznej
i termicznej. Materiał izolacyjny wyróżniają
takie cechy, jak odporność na wysokie temperatury i bardzo mała gęstość. Inną zaletą
segmentowanego korpusu jest łatwy demontaż izolacji przed przeprowadzeniem prac spawalniczych na skrzyni ładunkowej.
Gama modeli dla stalowej muldy rynnowej
(SR) z izolacją termiczną obejmuje różne
kombinacje długości i pojemności skrzyni (24
i 27 m3) oraz jej wysokości (1460 i 1660 mm).
Możliwy jest wybór różnych kombinacji grubości ścian bocznych i podłogi (ściany boczne
3,2/4,0/5,0 mm, podłoga 4,0/5,0/6,0 mm).
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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, Mega – 232
oraz Zasław – 230. Wielkość sprzedaży
w 2018 r. i udziały rynkowe poszczególnych producentów w segmencie naczep
samowyładowczych zaprezentowano na
wykresie 2.

Klienci mogą również wybierać spośród
różnych wariantów konstrukcyjnych klapy
tylnej i plandek.
Oprócz izolowanej wywrotki Schmitz Cargobull S.KI SR polscy klienci EWT Truck & Trailer mogą zdecydować się na zakup prostokątnej
wywrotki aluminiowej z pełną izolacją S.KI
AK. Zoptymalizowany masowo pojazd spełnia
również wymagane standardy izolacji, zapewniając jednocześnie dużą ładowność dzięki
masie własnej wynoszącej zaledwie 5,1 t. Ponieważ zewnętrzne wymiary nadwozia nie
zmieniają się znacząco, naczepa zachowuje
nisko położony środek ciężkości.
Wszystkie okładziny termiczne Schmitz Cargobull mają 2 łatwo dostępne otwory pomiarowe w każdej ścianie bocznej, które
umożliwiają ręczny pomiar temperatury, przeprowadzany bezpiecznie z poziomu gruntu
bezpośrednio do przestrzeni ładunkowej.
W związku z tym nie jest konieczne pozostawanie w niebezpiecznej strefie między
rozściełaczem a wywrotką podczas wywrotu
(w przypadku pomiaru temperatury w rozściełaczu lub zasobniku podajnika). W Niemczech ta metoda pomiaru została teraz zrównana z elektronicznym pomiarem temperatury.

© Bodex
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BODEX: wywrotki stalowe i aluminiowe

Firma Bodex znana jest również jako producent wywrotek aluminiowych o kubaturze od 24 m3 do 75 m3.
W pojazdach tych jest możliwość indywidualnej konfiguracji, co
sprawia, że w zasadzie każda naczepa aluminiowa jest inna – pojazdy o tej samej pojemności skrzyni mogą mieć różne wymiary. Wywrotki te budowane są na ramie stalowej lub aluminiowej. Skrzynia ładunkowa wykonana jest z aluminium, ściany boczne powstają
z profili aluminiowych o szerokości 200, 350 lub 600 mm, podłoga
wykonana jest z blachy o grubości do 10 mm. Producent przewiduje
możliwość wykonania wzmocnień podłogi i ścian bocznych. Tylne
zamknięcie ma kilka wariantów i może być wykonane jako klapa
z lejem do asfaltu, klapa do czoła, drzwi lub klapodrzwi.

© Adpol

Naczepy Bodex produkowane są na indywidualne zamówienie
klienta, dzięki czemu istnieje możliwość optymalnego skonfigurowania pojazdu. Oprócz wyboru m.in. osi (SAF, BPW, Jost), siłownika
(Hyva, Binotto, Edbro) czy kolorów klient ma możliwość zamówienia
naczepy o wybranych przez niego wymiarach.
Stalowe wywrotki rynnowe (half-pipe) dostępne są ze skrzyniami ładunkowymi o 3 podstawowych pojemnościach: 26,5, 30 oraz 35 m3.
Skrzynia ze stali Hardox 450 o grubości od 4 do 6 mm składana jest
z dwóch głównych elementów (lewa i prawa strona łączona na
środku). Pojazdy te mają ramę ze stali o wysokiej wytrzymałości,
co pozwala na uzyskanie masy własnej od 6400 kg. Opcjonalnie
klapa tylna może być otwierana hydraulicznie.

MEGA: lekka wywrotka aluminiowa
Firma MEGA z Nysy w swojej ofercie produktowej ma m.in. lekką naczepę samowyładowczą ze skrzynią aluminiową. Skrzynia może
mieć pojemności od 39 do 65 m3 (można wybierać spośród 10 różnych pojemności). Podłoga skrzyni jest wykonana z blachy o grubości

5 lub 7 mm, ściany są zbudowane z najnowszych konstrukcyjnie dostępnych paneli aluminiowych o grubości 30 mm, o podwyższonej
odporności na ścieranie. Na ścianie przedniej
znajduje się lekki podest obsługowy. Skrzynia
ma blokadę HYFIX. Producent stosuje siłowniki
hydrauliczne takich producentów jak Penta,
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Hyva lub Binotto. Opcjonalnie klapa (lub klapodrzwi) tylna może być wyposażona w szyber zbożowy (zsyp).
Rama naczepy jest wykonana ze stali o dużej
wytrzymałości konstrukcyjnej i pokryta wysokiej klasy lakierami. W układzie jezdnym montowane są agregaty osiowe własnej produkcji
(osie MEGA) lub innych uznanych producentów
(SAF, BPW, Jost). Stosowane są hamulce tarczowe lub bębnowe z ABS firm Haldex, Knorr
lub Wabco. Z kolei firmy Jost lub SAF to dostawcy dwuzakresowych nóg podporowych
oraz płyty sprzęgu z 2-calowym sworzniem królewskim. Klienci mają do wyboru wiele opcji
wyposażenia dodatkowego, jak np. pierwsza
oś podnoszona ręcznie lub automatycznie, zawór poziomowania do wysokości ramy (COLAS),
felgi aluminiowe, kosz na 2 koła zapasowe
lub winda. Dodatkowym elementem wyposażenia może być również wibrator pneumatyczny do strząsania przyklejonych lub zamarzniętych ładunków.

© Fliegl
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Fliegl Stonemaster Greenlight
Naczepy Fliegl Trailer z rodziny Greenlight zostały opracowane pod kątem zrównoważonego rozwoju. W konstrukcji podwozi Fliegl używa
najtwardszych stali w połączeniu ze spójną,
inteligentną i lekką konstrukcją. W trakcie opracowywania pojazdu wykorzystano wiele praktycznych doświadczeń, wiedzy konstrukcyjnej
i przemyślanych szczegółowych rozwiązań.
Na ubiegłorocznych targach IAA zadebiutowała 3-osiowa wywrotka Stonemaster Greenlight ze skrzynią ładunkową o pojemności
24,5 m3, zamontowaną na lekkim podwoziu

wykonanym ze stali drobnoziarnistej. Zakrzywiony przód ramy bez narożników i krawędzi zmniejsza ciężar konstrukcji na korzyść
ładowności i stabilizuje podwozie, ponieważ
siły działające pionowo uzyskują optymalny
rozkład i są przenoszone na płytę siodła. Pod
spodem zakrzywionej prowadnicy znajduje się
lekko wygięta prowadnica, która upraszcza
sprzęganie zestawu i zapobiega uszkodzeniom. Zaokrąglony kształt ułatwia manewrowanie, ponieważ dla ciągnika pozostaje
więcej miejsca. Wywrotka Fliegl Stonemaster Greenlight waży tylko około 5500 kg, jej
ładowność wynosi około 29 500 kg.

W 2010 r. firma Fliegl wprowadziła na rynek
wywrotki rynnowe ze skrzynią ładunkową
o stożkowatym przekroju wzdłużnym. Od
tego czasu klienci odebrali już ponad 3 tys.
takich pojazdów.
Stożkowata mulda, która rozszerza się ku tyłowi, umożliwia szybkie i całkowite usunięcie
przewożonego materiału, ponadto zmniejszył
się opór powietrza i opory toczenia. Rynna
w kształcie stożka jest częścią obszernego
pakietu aerodynamicznego wywrotki Fliegl.
Należą do nich również specjalne przegrody
i membranowa klapa tylna (z podwójnym
przegubem), która znacznie zmniejsza turbulencje powietrza z tyłu. W sumie wszystkie
te modyfikacje pozwalają na zmniejszenie
zużycia paliwa do 8%. Inne praktyczne zalety
wywrotki Greenlight to niski próg załadunkowy i nisko położony środek ciężkości pojazdu.
Skrzynię typu half-pipe wykonano z wyjątkowo odpornej na zużycie stali (HB 400/450).
Aby uzyskać większą objętość, przednia ściana
i mocowanie cylindra hydraulicznego są pochylone. Dno ma grubość 5 mm, ściany boczne – 4 mm. Zwijana poprzecznie plandeka
z centralnym ryglowaniem rozkładana jest na
trzech belkach.

reklama
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Schwarzmüller
Naczepy samowyładowcze firmy Schwarzmüller są budowane zarówno ze stali, jak i aluminium, te ostatnie są zwykle najlżejsze
w swojej klasie. Wysiłki w zakresie projektowania i produkcji
mają na celu zapewnienie klientom firmy pojazdów o wartości dodanej, działających efektywnie i niezawodnie w każdych warunkach użytkowania. Schwarzmüller na tegoroczne targi bauma
przygotował kilka interesujących propozycji, wśród nich jest naczepa wywrotka izolowana oraz stalowa naczepa wywrotka segmentowa (z muldą półokrągłą) z napędzaną osią tylną.
Klasyczny pojazd w segmencie wywrotek z muldą półokrągłą ma
sztywną i lekką stalową ramę i dużą wytrzymałość przy stosunkowo małej masie – waży tylko 5,3 t. Zamknięte profile o przekroju prostokątnym oraz rurowym tworzące poprzeczki ramy
podłużnicowej oraz ułożyskowany czteropunktowo siłownik wywrotu poprawiają stabilność wywrotu o 6% w stosunku do poprzednich rozwiązań i zapewniają większe bezpieczeństwo. Osie
z zawieszeniem pneumatycznym z hamulcami tarczowymi i urządzenie do automatycznego obniżenia zawieszenia przy rozładunku zapewniają większą stabilność podczas podnoszenia skrzyni. Na
ostatniej osi naczepy zastosowano hydraulicznie napędzaną oś SAF
Track, która zwiększa zdolność poruszania się zestawu w trudnych
warunkach terenowych i wspiera napęd osi ciągnika podczas
jazdy po złym podłożu. Takie elementy wyposażenia wywrotki
jak np. elektronicznie sterowany układ hamulcowy z programem
stabilności, wymuszony skręt automatycznie podnoszonej osi
przedniej i skrzynia ładunkowa z wysokiej jakości stali Hardox
to dodatkowe powody, aby do przewozu piasku, ziemi i żwiru
wykorzystywać wywrotki Schwarzmüller z rynnową skrzynią
segmentową.
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Naczepy samowyładowcze cieszyły
się olbrzymią popularnością na wielu rynkach europejskich, w efekcie najwięksi
producenci w tej grupie produktowej borykali się nawet z ograniczeniami podaży,
dbając o najważniejsze dla nich rynki.
Wydłużone czasy dostaw u największych
to sytuacja sprzyjająca oczywiście producentom mniejszym, zwłaszcza firmom
krajowym, ale mogącym zagwarantować
krótsze czasy dostaw. Przewoźnicy skłonni byli mniej wnikliwie patrzeć na cenę,
wsparcie serwisowe czy jakość produktu,
– ważne, by móc pojazd odebrać jak najszybciej i wysłać do pracy.
Zaprezentowane dane liczbowe podajemy za statystykami publikowanymi na
stronach Polskiego Związku Producentów
Motoryzacyjnych (PZPM) i IBRM SAMAR
(bez rejestracji czasowych). Tradycyjnie
prosimy o potraktowanie prezentowanych
danych w sposób informacyjny, a nie jako
szczegółowe wyniki sprzedaży.

Summary
In 2018, 23 430 new semi-trailers
were sold in Poland – 9.1% more than
in 2017, but the highest increase
was observed in the segment of tipping semitrailers – customers received 4,245 new vehicles, 28% more
than in 2017 (3318 vehicles). The
purchases in the vast majority are related to the replacement of depleted
rolling stock and modernization of
fleets. Chart 1 shows how the sale
of tippers in the period 2008–2018
took shape.
Wielton (807 units, 19% market share)
is the leader in this segment for many
years, but good results were also
achieved by Schmitz Cargobull (765
units, 17.2% m.s.), Bodex (560 items,
13.2%), Kempf (412 items, 9.7%).
Above 200 tippers were also given
to customers by such manufacturers
as Inter Cars (Feber) – 331, Mega –
232 and Zasław – 230.
The volume of sales in 2018 and
market shares of individual producers in the tipper segment are presented in Chart 2.
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Budowlany transport specjalistyczny
na baumie – odsłona pierwsza
Targi bauma odbywają się w tym roku w dniach 8–14 kwietnia. Jest to
największe w Europie spotkanie szeroko rozumianej branży budowlanej.
Wśród licznie wystawianych pojazdów wykorzystywanych w tej branży
nie zabraknie naczep do przewozu maszyn budowlanych.

Broshuis: 2-osiowa naczepa
2ABD-SL2 AGRI
Transport maszyn w sektorze rolniczym oznacza załadunek, rozładunek
i przewożenie pojazdów kołowych o różnych rozmiarach opon i rozstawach osi.
Ponieważ operacje te są często wykonywane kilka razy dziennie, bardzo ważny
staje się sprawny i bezpieczny załadunek i rozładunek. O przydatności pojazdu do tego typu zadań decydują często
innowacyjne i praktyczne detale.
W ofercie naczep niskopodwoziowych
firmy Broshuis znajduje się 2-osiowa rozsuwana naczepa niskopodwoziowa typu
AGRI (oznaczenie 2ABD-SL2 AGRI), specjalnie zaprojektowana do przewożenia
maszyn rolniczych różnego typu. Pojazd

W naczepie Broshuis AGRI
położenie wnęk na koła jest płynnie regulowane – mogą być umieszczone w dowolnym punkcie naczepy, tym samym precyzyjnie dostosowane
do rozstawu osi przewożonego pojazdu
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porusza się na sztywnych osiach (Gigant)
o nośności 12 t, wyposażonych w zawieszenie pneumatyczne i hydrauliczny
układ skrętu. Odpinana łabędzia szyja
wraz z balkonem wsparta jest na dwóch
belkach – odległość między nimi wynosi
510 mm, co pozwala na swobodne umieszczenie na pokładzie np. przyczepy z dyszlem. Sztywna belka środkowa (obniżony
pokład) o długości 6375 mm i szerokości
950 mm może być wydłużona o 4700 mm
w odstępach co 500 mm. Belka ma wysokość 300 mm, swobodna wysokość utworzonego przez nią pokładu to 400 mm.
W tylnej części znajduje się wózek jezdny
o długości 2925 mm – wysokość pokładu
to 930 mm.
Dzięki specjalnej konstrukcji wnęk na
koła na naczepę Broshuis AGRI można
załadować maszyny o rozstawie osi od
1480 mm do 2740 mm. Położenie tych

© Broshuis

auma to więcej niż wiodące światowe targi, to bicie serca branży
budowlanej. Bauma ustala tempo,
dynamizuje rynek i wytycza kierunki.
Producenci specjalistycznych środków
transportu drogowego, także naczep wykorzystywanych w przewozach nienormatywnych, szykują na kwietniową wystawę wiele premier oraz modernizacji
pojazdów już produkowanych. Wśród nich
pokaźną grupę stanowią naczepy używane do transportu maszyn budowlanych.
Proponujemy przegląd produktów przygotowanych na tegoroczną baumę przez
wiodących producentów: Broshuis, Faymonville, Goldhofer, MAX Trailer, Nooteboom oraz Scheuerle (Grupa TII).
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3-osiowa naczepa niskopodwoziowa Faymonville MultiMAX Plus z platformą podnośnikową to specjalistyczny
pojazd do transportu pojazdów dźwigowych

© Faymonville

© Faymonville

Teleskopowo rozsuwana
2-osiowa naczepa niskopodwoziowa Faymonville MegaMAX
ma belkę główną o wysokości
zaledwie 200 mm – pozwala
to na maksymalne obniżenie
wysokości pojazdu wraz
z przewożonym ładunkiem

wnęk jest płynnie regulowane – mogą
one być umieszczone w dowolnym punkcie naczepy, tym samym precyzyjnie
dostosowane do rozstawu osi przewożonego pojazdu. Wnęki można również obrócić – zmienia się wtedy ich głębokość,
co pozwala na przewożenie pojazdów
o mniejszym prześwicie.
Zamiast typowych pierścieni mocujących o wytrzymałości 10 t zastosowano nakrętki M24 pozwalające na mocowanie pierścieni typu RuD. Z boku
znajdują się 4 wysuwane wsporniki do
rozsuwania pokładu. Techniczne obciążenie siodła to 18 t. Masa własna pojazdu
w wersji standardowej wynosi 11,5 t,
ładowność pojazdu to 24,5 t.

Faymonville: MultiMAX Plus,
MegaMAX
Grupa Faymonville ma ambitne plany
na przyszłość, które odzwierciedlają inwestycje w infrastrukturę produkcyjną,
przejęcia przedsiębiorstw i radykalny
rozwój produktów. Będzie to wyraźnie
zaakcentowane na targach bauma – Faymonville zamierza bowiem pojawić się
aż z 13 produktami. Będą to rozwiązania
transportowe, których oczekuje rynek –
zarówno pojazdy o relatywnie małej
ładowności, jak i moduły transportowe
przeznaczone do przemieszczania ekstremalnie ciężkich ładunków.
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W grupie pojazdów przeznaczonych
do transportu maszyn budowlanych znajdzie się 3-osiowa niskopodwoziowa naczepa MultiMAX Plus z platformą podnośnikową jako specjalistyczny pojazd do
transportu pojazdów dźwigowych. Ponieważ bywa, że jednocześnie jest ładowanych kilka platform roboczych, zwyżek lub
wózków widłowych, naczepa ma liczne
punkty mocowania dla idealnego zabezpieczenia ładunku. Wzmocniona podłoga
kratownicowa i rampy najazdowe o dużej
nośności zapewniają wymaganą wytrzymałość i bezpieczeństwo podczas załadunku i rozładunku. Naczepa jest dostępna z hydraulicznym wymuszonym
sterowaniem przegubowym skrętem osi
lub z osiami wyposażonymi w tarciowy
mechanizm skrętu i z imponującym wyborem opcji.
Na targach bauma pokazana zostanie
również teleskopowo wysuwana 2-osiowa naczepa niskopodwoziowa MegaMAX,
której belka ma całkowitą wysokość zaledwie 200 mm. Pozwala to na maksymalne obniżenie wysokości pojazdu wraz
z przewożonym ładunkiem – co może
mieć znaczenie podczas przejeżdżania pod
wiaduktami czy przez tunele. Odpinana
łabędzia szyja w bardzo kompaktowej
wersji umożliwia załadunek od przodu.
Tylny wózek jezdny jest wyposażony we
wnękę na ramię koparki. Sprawdzone
osie wahadłowe zapewniają zwrotność,
która pozytywnie wpływa na manewrowość całego zestawu.
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Dużym zainteresowaniem klientów
od wprowadzenia na rynek latem 2018 r.
cieszy się 3-osiowa naczepa typu STN-L 3
Allrounder. Firma Goldhofer po raz kolejny była w stanie wypełnić lukę w potrzebach regionalnych i międzynarodowych firm transportowych: zaoferowano
pojazd, który łączy szeroką gamę zastosowań w jednym rozwiązaniu transportowym. Wraz z modelem Allrounder Goldhofer rozszerzył swoją ofertę o uniwersalny
środek transportu dla branży budowlanej.
Naczepa STN-L 3 Allrounder jest zaprojektowana jako pojazd podstawowy
do szerokiej gamy zadań transportowych, a także stanowi wzbogacenie dla
bardzo zróżnicowanych flot: ma tylko 3
osie i wszystkie standardowe podstawowe funkcje potrzebne do transportu
różnych rodzajów towarów, w szczególności maszyn budowlanych.
Dzięki inteligentnej koncepcji projektowania i produkcji oraz zminimalizowanemu zużyciu materiałów udało się
uzyskać niską masę własną. Pierwsza
oś w zależności od obciążenia jest pod-
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Goldhofer: STN-L Allrounder

Naczepa STN-L 3 Allrounder jest zaprojektowana jako pojazd podstawowy do szerokiej gamy
zadań transportowych, a także stanowi wzbogacenie dla bardzo zróżnicowanych flot: ma tylko
3 osie i wszystkie podstawowe funkcje potrzebne do transportu różnych rodzajów ładunków,
w szczególności maszyn budowlanych

noszona, aby zminimalizować zużycie
opon przy niskich obciążeniach i pustych
przebiegach. Ze względu na swoją kompaktowość naczepa Goldhofer STN-L 3
Allrounder jest skutecznym pomocnikiem szczególnie w transporcie na placu
budowy.
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Przemyślana koncepcja mocowania
zapewnia bezpieczne mocowanie dowolnego ładunku. W zależności od konfiguracji maszyny samobieżne można
wprowadzać na pokład ładunkowy po
jedno- lub dwuczęściowej, hydraulicznie
podnoszonej rampie. Naczepę wyposa-

żono we wnęki na koła i ramię koparki,
a więc różne pojazdy budowlane mogą
być transportowane bezpiecznie i przy
najniższej możliwej całkowitej wysokości.
Jak można oczekiwać od uniwersalnego
rozwiązania, wnęki na koła można szybko
przekształcić w ciągłą platformę do szybkiego i łatwego załadunku pojazdów gąsienicowych i materiałów budowlanych.
Naczepę wyposażono w osie o nośności 3×10 t przy 80 km/h (w zależności
od obowiązujących lokalnie przepisów),
techniczne obciążenie siodła to 18 t. Pokład ładunkowy o wysokości do załadunku 860 mm ma długość 8700/9350 mm,
wnęka na łyżkę koparki ma 3900 mm
długości i 730 mm szerokości. Szerokość
pokładu to 2550 mm. Ładowność naczepy STN-L 3 Allrounder wynosi 38,25 t
przy masie własnej 9,75 t.

MAX Trailer: MAX100,
MAX410, MAX600
Firma MAX Trailer pojawi się na targach bauma z trzema pojazdami. Pierwszym z nich jest niskopodwoziowa 3-osiowa naczepa MAX100 wyposażona w osie
z tarciowym mechanizmem skrętu, dwie
pary wnęk na koła oraz wnękę na ramię
koparki.
Z kolei MAX410 to naczepa platformowa specjalnie zaprojektowana do transportu elementów żurawi. W kompaktowej 3-osiowej wersji idealnie nadaje się
do użytku na wąskich ulicach miast.

© Goldhofer
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Naczepę Goldhofer STN-L 3 Allrounder
wyposażono w osie o nośności 3×10 t
przy 80 km/h, techniczne obciążenie
siodła to 18 t; pokład ładunkowy
o wysokości do załadunku 860 mm
ma długość 8700/9350 mm, wnęka
na łyżkę koparki ma 3900 mm długości
i 730 mm szerokości

Trzeci pojazd to MAX600: 4-osiowa
przyczepa klasyczna (z obrotnicą), przeznaczona do transportu mniejszych maszyn budowlanych. Dzięki całkowicie
płaskiej platformie ładunkowej jest wyjątkowo wytrzymała i idealna do transportu koparek, maszyn budowlanych
i innego sprzętu. Jest to niezawodny pojazd o elastycznych możliwościach wykorzystania.

© MAX Trailer

MAX410 to naczepa platformowa
specjalnie zaprojektowana do transportu elementów żurawi, w 3-osiowej
wersji idealnie nadaje się do użytku
na wąskich ulicach miast
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Nooteboom: Manoovr
MPL-97-06(VU)
Generacja naczep Nooteboom Manoovr wyznaczyła nowe standardy w zakresie transportu ciężkich maszyn. Najnowszym dodatkiem do programu są 4-,
5- oraz 6-osiowe rozciągane naczepy niskopodwoziowe typu semi oraz niskopodwoziowe Manoovr z muldą koparkową,
przeznaczone zwłaszcza do transportu
maszyn do robót ziemnych i maszyn
budowlanych. Do tych pojazdów firma
Nooteboom opracowała specjalne rampy
Heavy Duty, aby ładować na pokład ładunkowy maszyny ważące do 80 t. Każda
z tych ramp może osobno przenieść 20 t
nacisku punktowego koła.
Maksymalne techniczne obciążenie
6-osiowej rozciąganej naczepy niskopodwoziowej Manoovr typu MPL-97-06(VU)
to 75,5 t. Dzięki wspomnianym wcześniej rampom można w pełni wykorzystać tę ładowność. Dzięki specjalnemu
kształtowi końców rampy kąt natarcia
wynosi zaledwie 10°, co znacznie ułatwia
załadowywanie.
Maksymalna dopuszczalna ładowność 6-osiowej, rozciąganej naczepy niskopodwoziowej typu semi (z obniżonym
pokładem) Manoovr z muldą koparkową
różni się w zależności od kraju. W Holandii i we Francji ładowność znamionowa
wynosi 75,5 t przy 80 km/h, z kolei na
terenie Niemiec jest to 73,5 t ze względu
na ograniczenia dla 4-osiowego ciągnika,
w którym dopuszczalne obciążenie siodła
wynosi tylko 23 t zamiast 25 t.
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Pokład ładunkowy naczep
Nooteboom Manoovr jest
mocniejszy niż podłoga jakiejkolwiek innej naczepy niskopodwoziowej typu semi; rozciągany dźwigar główny jest
obliczany na przeniesienie
ciężaru maszyn dla maksymalnej ładowności

Aby umożliwić bezpieczne załadowanie 80-tonowych maszyn na naczepę
niskopodwoziową Manoovr, Nooteboom
opracował rampy Heavy Duty i dodatkowo wzmocnił tył pokładu Manoovr. Po
lewej i prawej stronie muldy koparkowej
podłogę można obciążyć masą 30 t – czyli
razem 60 t. Obciążenia te mogą się pojawić na powierzchni zaledwie 300 ×

300 mm. Dodatkowo hydrauliczne nogi
podporowe Heavy Duty można zamontować pod tyłem naczepy. Mają one także
nośność 30 t każda, a więc jest to również łączne obciążenie 60 t.
Ze względu na niewielką wysokość
pokładu ładunkowego naczepa niskopodwoziowa Manoovr może z łatwością transportować maszyny nawet o wysokości do
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3,5 m bez obawy o przekroczenie dopuszczalnego limitu wysokości, czyli 4 m.
Innowacje zawierają się w kilku małych zmianach: nowe rampy, wyjątkowo
mocna tylna część platformy ładunkowej
oraz hydrauliczne podpory do ciężkich ładunków sprawiają, że naczepy Nooteboom
Manoovr z muldą koparkową wyznaczają
nowy standard w swojej kategorii.

| TRANSPORT |

© Grupa TII

Summary

Prezentowana na baumie naczepa EuroCompact U5 ma środkową część
o długości 1500 mm, co jest idealnym rozwiązaniem przy trudnych warunkach
drogowych i problematycznej infrastrukturze

Scheuerle: EuroCompact
Na baumie półmodułowe kompaktowe
naczepy do transportu drogowego ładunków o ciężarze 30–115 t stanowią liczną
grupę eksponatów. Produkowana przez
należącą do Grupy TII firmę Scheuerle
naczepa EuroCompact to lekka naczepa
niskopodłogowa, która dzięki licznym kombinacjom jest odpowiednia dla szerokiej
gamy zadań transportowych: transportu
maszyn budowlanych, transformatorów
lub elementów instalacji przemysłowych.
Na baumie zostanie pokazana naczepa Scheuerle Euro Compact w wersji U5,
w której długość środkowej części została
zoptymalizowana i wynosi 1500 mm.
W rezultacie pojazd ten może być wykorzystywany w przypadku występowania kłopotliwej infrastruktury i utrudnionych procedur wystawiania zezwoleń.
Dzięki nowemu układowi naczepy EuroCompact U5 uzyskanie zezwoleń będzie
znacznie łatwiejsze.
Bardzo dobre proporcje ciężaru własnego do ładowności i jedna z najbardziej
zwartych konstrukcji w tym segmencie
daje użytkownikom naczepy EuroCompact U5 przewagę konkurencyjną. Najważniejsze cechy przemawiające za tym
pojazdem to niewielkie koszty eksploatacji i obsługi, pokład ładunkowy o bardzo
niskiej wysokości załadunku i doskonała
zwrotność dzięki zoptymalizowanemu sterowaniu i dużemu kątowi skrętu osi.

Naczepa Eurocompact dostępna jest
w różnych konfiguracja osi: 1+3, 2+4,
a nawet 3+5 lub 4+6. Dodatkowy wózek
dolly z osią SmartAxle umożliwia dostosowanie konfiguracji do obciążenia i wybranej trasy. Na przykład: podstawowa
kombinacja 2+4 przez dopięcie wózka
SmartAxle może być dodana do tylnych
lub przednich zespołów wózków jezdnych, tworząc kombinacje 2+5, 3+4
lub 3+5. EuroCompact może przenosić
obciążenie siodła do 26 t.
Dzięki przemyślanej konstrukcji punktów łączenia naczepa Eurocompact ma
pokład ładunkowy o większej długości
w odniesieniu do całkowitej długości pojazdu. Mała masa własna przy jednocześnie dużej ładowności to czynniki decydujące o wydajności i opłacalności kosztowej
tego kompaktowego pojazdu drogowego.
W porównaniu z pojazdami konkurencyjnymi oznacza to w praktyce możliwość
wykorzystania mniejszej liczby osi do
przewiezienia tego samego ładunku.
Duży wybór platform koparkowych,
płytowych lub ramowych, a także szeroka gama akcesoriów zwiększają możliwości wykorzystania. Ze względu na
różnorodność typów i niskie koszty konserwacji EuroCompact jest wydajnym rozwiązaniem dla wszystkich zadań transportowych.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Manufacturers of semi-trailers used
in oversized transport, are preparing
a lot of novelties for the bauma trade
fair in April. Among them, a significant group are semi-trailers used for
transporting construction machinery.
Broshuis offer of low-bed trailers
includes a 2-axle low-loader AGRI
(2ABD-SL2 AGRI), specially designed
for transporting agricultural machines of various types.
Faymonville intends to appear at the
bauma fair with 13 products. Vehicles
intended for transporting construction machinery will include a 3-axle
low-bed trailer MultiMAX Plus with
a lifting platform and a telescopically
sliding 2-axle low-bed MegaMAX
trailer, with beam of total height of
200 mm.
The 3-axle STN-L 3 Allrounder from
Goldhofer combines a wide range of
applications in one transport solution. Along with the Allrounder model, Goldhofer expanded its offer with
a universal means of transport for the
construction industry.
MAX Trailer will appear at bauma
with three vehicles: 3-axle low-loader
MAX100 equipped with axles with
friction steering mechanism, MAX410
– a platform semi-trailer designed for
transporting crane components and
MAX600 – a 4-axle classic trailer (with
turntable), for transporting smaller
construction machines.
Nooteboom Manoovr semi-trailers set
new standards in the transport of
heavy machinery. The latest addition
to the program are 4-, 5- and 6-axis
extendable drop-deck semi-trailers,
and low bed Manoovr semi-trailer
with a backhoe recess, designed for
transporting earthmoving machinery
and construction machines.
Scheuerle will show the Euro Compact trailer in the U5 version, in which
the length of the central part amounts
to 1,500 mm. The vehicle is available
in various axle configurations: 1+3,
2+4, and even 3+5 or 4+6.
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Rzemiosło na wysokim
poziomie
Dariusz Piernikarski

Firma Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko istnieje na rynku
od 2001 r. i specjalizuje się w produkcji najazdów samochodowych
i autolawet. To wyjątkowa i ambitna firma – decyduje o tym przede
wszystkim fantastyczne zaangażowanie jej właściciela.

Wielkopolsce, gdy wyjeżdżamy z Opalenicy drogą krajową nr 307 w kierunku Nowego Tomyśla, napotykamy na sporych
rozmiarów zabudowania – halę warsztatowo-produkcyjną wraz z budynkiem
administracyjnym. Na placu stoi kilkadziesiąt samochodów oraz jest składowanych wiele różnych elementów. To właśnie tu działa przedsiębiorstwo Najazdy
Samochodowe Przemysław Budźko. Odwiedzamy tę prężnie działającą firmę.

Profil produkcyjny
Początkowo firma Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko zajmowała
się handlem samochodami i oferowała
usługi ślusarskie, a produkcję zabudów
rozpoczęła dopiero na przełomie lat
2008/2009. „W obecnej siedzibie firma
działa od 2012 r. i została zbudowana
przeze mnie od podstaw na działce, na
której wcześniej było pole. W latach
2011–2012 w wynajmowanym warsztacie produkowaliśmy w miesiącu 3–4
ciężarówki i dodatkowo 10–15 małych
aut. Konieczna więc była rozbudowa
zakładu i przeprowadzka do własnych
obiektów. Obecnie produkujemy przede

Produkowane
autolawety to konstrukcje stalowo-aluminiowe.
Na stalowej konstrukcji nośnej,
osadzanej na podwoziu na ramie
pośredniej, montowane są
aluminiowe trapy i aluminiowy pokład

wszystkim zabudowy do przewozu pojazdów, tzw. autolawety, większość montujemy na samochodach dostawczych do
3,5 t dmc., ale trafiają się i «siódemki»,
«dwunastki» czy «dwudziestki czwórki».
Produkujemy również zabudowy piętrowe
do przewozu 2–3 aut” – mówi właściciel
i założyciel firmy Przemysław Budźko.
Firma koncentruje się na produkcji
najazdów – autolawet montowanych na
podwoziach samochodów dostawczych
i ciężarowych. W ofercie znajdziemy również trapy wjazdowe przeznaczone do
samochodów dostawczych oraz zestawy
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poduszek pneumatycznych wzmacniające standardowe zawieszenia samochodów dostawczych. Zainteresowanym
oferowane są również usługi związane
z obróbką blach (wycinanie, gięcie), mogą
się oni także zaopatrzyć w niezbędne
akcesoria (m.in. wciągarki, skrzynki narzędziowe, elementy oświetlenia) wykorzystywane w autolawetach. Firma
posiada park maszyn CNC do obróbki
metalu oraz do produkcji blachy Lohr.
W firmie Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko przez wiele lat jej działalności wykonano setki najazdów samochodowych dla pojazdów dostawczych
takich marek, jak Mercedes-Benz (głównie modele Sprinter), Volkswagen (LT,
Crafter), Citroën (Jumper), Peugeot (Boxer), Fiat (Ducato), Iveco (Daily), Renault
(Master) oraz dla różnych modeli samo-
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chodów ciężarowych takich marek, jak
MAN, DAF, Iveco, Mercedes-Benz i innych. Przedsiębiorstwo realizuje zamówienia dla klientów z całej Europy, zachowując najwyższą jakość wykonywanych
produktów, zapewniając świadectwa jakości, pracując zgodnie z wymogami TÜV.
Aktualnie w firmie pracuje 20 osób,
z roku na rok rośnie produkcja i stosownie do potrzeb zatrudnienie. Pracownicy firmy mają wieloletnie doświadczenie w produkcji i montażu konstrukcji
stalowych. Przedsiębiorstwo Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko aktywnie działa w sieci – prowadzi własną
stronę internetową, ma fun-page na facebooku, oferty pojawiają się na kilku
portalach aukcyjnych (m.in. allegro, otomoto, olx).

Autolaweta – konstrukcja własna
W produkcji stosowanych jest 8 standardowych wariantów zabudów zgodnych z najchętniej wykorzystywanymi
modelami samochodów dostawczych, np.
Daily, Sprinter, Master, stary i nowy Crafter. Standaryzacja konstrukcji produktu

Przemysław Budźko

,
założyciel i właściciel firmy Najazdy
Samochodowe Przemysław Budźko

Najważniejszy jest dla nas termin
wykonania. Ludzie zamawiają,
podstawiają samochody, potem
przylatują samolotem, aby gotowy pojazd odebrać – więc z naszej strony nie może być mowy
o opóźnieniach. Ustalony termin
odbioru jest priorytetem. Szanujemy również jakość – bez jakości
nie byłoby biznesu. Produkujemy
tak, aby nie było reklamacji i w zasadzie ich nie ma.
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możliwa jest w ograniczonym zakresie
– wynika to z odrębności konstrukcyjnych poszczególnych modeli podwozi: są
różne ramy, różne rozstawy osi, punktów
mocowania ramy pośredniej itp. Takie modele, jak np. Sprinter, Crafter czy Ducato
w wersjach max, traktowane są jako
standardowe – zabudowy do nich można
kupić praktycznie od ręki. Firma dysponuje zapasem gotowych platform – stokiem. Inne modele samochodów czy wersje
trudniejsze w zabudowie, np. z podwójnymi kabinami czy mniejszymi rozstawami osi, wykonywane są na bieżąco –
typowy czas oczekiwania wynosi do 4 tygodni. Na samochody ciężarowe trzeba
czekać do 2 miesięcy. Jednocześnie powstaje kilka samochodów. Wyprodukowanie kompletnej zabudowy – wycięcie
elementów i ich zespawanie zajmuje do
10 godzin, kolejne 10 godzin to jej montaż na podwoziu samochodu dostawczego.
„Można powiedzieć, że produkujemy
zabudowy klasyczne – stałe z wyciąganymi najazdami. Są to tzw. platformy do
szybkiego transportu przeznaczone do
przewożenia samochodów np. kupowanych za granicą. Konstrukcja zabudów
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Firma Najazdy Samochodowe Przemysław
Budźko produkuje około 50 aut miesięcznie,
rocznie powstaje ok. 600 pojazdów. Wyprodukowanie kompletnej zabudowy – wycięcie elementów i ich zespawanie zajmuje do 10
godzin, kolejne 10 godzin to jej montaż
na podwoziu samochodu dostawczego.
Na zdjęciu pojazdy przygotowane
dla jednego z dilerów we Francji

Stok tworzą najazdy niekompletne,
np. bez pokładu – ułatwia to późniejszy
montaż na konkretnych podwoziach

oraz technologia wykonania zostały wymyślone w całości przeze mnie. Nie są
to jednak typowe pojazdy pomocy drogowej jeżdżące do kolizji czy wypadków
i zabierające rozbite pojazdy” – tak o produkowanych przez siebie autolawetach
mówi Przemysław Budźko.
W zasadzie wszystkie operacje technologiczne wykonywane są we własnym
zakresie – wyjątkiem jest cynkowanie
ogniowe elementów stalowych – to firma
zleca na zewnątrz. Cynkowanie ogniowe
odbywa się w systemie wymiennym – do
cynkowania trafiają 3–4 nadwozia dziennie, są one odbierane następnego dnia.
Produkowane autolawety to konstrukcje stalowo-aluminiowe. Na stalowej konstrukcji nośnej, osadzanej na podwoziu
na ramie pośredniej, montowane są aluminiowe trapy i aluminiowy pokład. Elementy niezbędne do pełnego wyposażenia zabudowy, takie jak wciągarki, skrzynki
narzędziowe czy oświetlenie, są kupowane od renomowanych dostawców – np.
wciągarki to przede wszystkim Dragon
Winch, hydraulikę dostarcza HEWEA. Elementy stalowe są zabezpieczane antykorozyjnie na drodze cynkowania ogniowego.

Aby prowadzić tak w sumie złożoną
produkcję, przedsiębiorstwo jest wyposażone w nowoczesny park maszynowy.
Zwiedzając halę produkcyjną, napotykamy gilotynę do cięcia blachy, krawędziarkę, jest również prasa rewolwerowa, która
perforuje blachę, wycina z niej zaprogramowane elementy i robi wiele innych
rzeczy.
Jak wspomniano, zabudowy do przewozu samochodów nie wyczerpują możliwości produkcyjnych, oprócz nich powstają również różne akcesoria, np.
typowe trapy wjazdowe stosowane zarówno w samochodach dostawczych,
jak i dużych autotransporterach. Ważną
częścią produkcji są zestawy zawieszeń
pneumatycznych.

Na fali koniunktury
„Produkujemy około 50 zabudów miesięcznie, co daje roczną produkcję na
poziomie 600 pojazdów. Były miesiące,
gdy robiliśmy nawet 60 pojazdów, ale
też bywały okresy, gdy produkowaliśmy
mniej z prostego względu: większe zabudowy do przewozu aut na samochodach
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ciężarowych czy zabudowy piętrowe są
bardziej pracochłonne. Dużo naszych
trapów sprzedajemy różnym producentom przyczep czy lawet” – dodaje Przemysław Budźko.
Swoje produkty firma Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko kieruje
przede wszystkim do odbiorców zagranicznych – 60–70% produkcji trafia na
eksport. „Mam wielu stałych odbiorców
z Francji, Belgii i Holandii – mogę nawet
powiedzieć, że są to tacy moi dealerzy,
którzy kupują platformy, zabierają je tirem
lub lawetami i tam, na miejscu je montują i sprzedają. Mamy też odbiorców
z krajów skandynawskich, Irlandii, Rosji,
Białorusi czy Ukrainy. Niedawno pojawili
się również klienci z Maroka” – komentuje pan Przemysław.
5–8 zabudów to standardowe transporty jednorazowe. Najwięcej zamówień
klienci składają na 4 zestawy: pierwszy
to zabudowa montowana na samochodzie, 3 pozostałe są ładowane na platformę. Zdarza się również, że klienci dokupują jeszcze w Polsce przyczepę i wtedy
3 dodatkowe zabudowy są ładowane na
przyczepie.
Zapytany o to, który model jest najłatwiejszy do zabudowy, Przemysław
Budźko odpowiada: „Wszystkie są łatwe
– zasady produkcji są takie same. Najwięcej kłopotów sprawiają samochody
ciężarowe z platformami wyposażonymi
w zagłębienia na koła, przeznaczone do
przewozu wysokich busów z plandekami. Wtedy musimy czasami obniżać
zbiornik, modyfikować tłumik – wszystko
w zależności od tego, jak to jest oryginalnie umieszczone. Ale to nie jest dla
nas żaden problem – to wszystko jest do
zrobienia, tylko po prostu potrzeba na to
więcej czasu”.

Zdjęcia: © P. Budźko
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Podkontenerówki S.CF:
reaktywacja
Po kilkuletniej przerwie Schmitz Cargobull ponownie wprowadza
do oferty trzy typy podwozi podkontenerowych z rodziny S.CF

W styczniu w Hamburgu odbyła się premiera produktowa firmy Schmitz
Cargobull. Producent wprowadza na rynek trzy typy naczep do przewozu
kontenerów z rodziny S.CF. Wszystkie charakteryzują się prostotą obsługi,
niewielkim nakładem czynności konserwacyjnych oraz dostępnością.

ransport kontenerowy jest uważany za szkielet globalnych łańcuchów
dostaw. Elastyczność i szybkość
to najważniejsze czynniki we współczesnym transporcie komercyjnym, a pojazdy do przewozu kontenerów stanowią
ważny element rozwiązania w połączonym transporcie drogowym i kolejowym.
Aktualne dane wyraźnie wskazują, że kontenery będą nadal odgrywać kluczową rolę
w globalnym transporcie towarów: w ciągłym obiegu na całym świecie znajduje się
obecnie ok. 38 mln kontenerów. Hamburg
– największy port morski w Niemczech
– 98% wszystkich pakowanych towarów
obsługuje właśnie w kontenerach.

Mechanizm Multi Lock zamocowany w wysuwanej części
przedniej służy do mocowania kontenerów 45-stopowych
z tunelem i bez, z prostymi lub ściętymi narożami
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S.CF 40′ LX
Jeżeli priorytetem jest wydajny transport kontenerów 20-stopowych (2 kontenery 20-stopowe lub pojedynczy w krańcowej
pozycji tylnej) i 40-stopowych kontenerów z tunelem, to naczepa
typu S.CF 40′ LX jest rozwiązaniem idealnym. Opcjonalny mechanizm Step Lock umożliwia również transport kontenerów
40-stopowych bez tunelu. Zamki Step Lock na belce tylnej oraz
dodatkowe wsporniki kontenera mogą być wybrane jako opcja
lub, jeśli to konieczne, po prostu zainstalowane w późniejszym
terminie. Naczepa S.CF 40′ LX ma sztywną belkę przednią, co
pozwala na blokowanie kontenerów 40-stopowych z tunelem
i bez w tej samej pozycji. Wysuw części tylnej jest pneumatyczny, a regulacja tylnego przedłużenia jest znacznie uproszczona, ponieważ nie są wymagane różne pozycje blokowania
dla dwóch wspomnianych typów kontenerów.

Popyt na podwozia podkontenerowe
poważnie spadł w czasie kryzysu gospodarczego i finansowego w latach 2008–
2009, wówczas Schmitz Cargobull zaprzestał produkcji ze względu na znaczną
nadwyżkę zdolności produkcyjnych na
rynku i silną konkurencję. Popyt na naczepy podkontenerowe wzrasta nieprzerwanie od kilku lat, obecnie kształtuje się
na poziomie od 9000 do 12 000 pojazdów
rocznie. Biorąc to pod uwagę i wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma

Schmitz Cargobull zdecydowała, że od
początku 2019 r. w ofercie produktowej
ponownie znajdą się podkontenerowe
naczepy S.CF. Zamówienia będą realizowane przy użyciu trzech standardowych
typów podwozi kontenerowych S.CF,
opracowanych przez firmę Schmitz Cargobull i produkowanych przez tureckiego
partnera – firmę Koluman Otomotiv Endüstri z siedzibą w Mersin.

reklama

Pojazdy te przede wszystkim trafią na
kluczowe dla Schmitza rynki: niemiecki,
holenderski, belgijski i do krajów skandynawskich, jednak dostępne będą wszędzie. Mimo że naczepy powstają w Turcji, to ich sprzedaż, konfiguracja i obsługa
klienta będą w pełni obsługiwane przez
organizację Schmitz Cargobull. Aby zagwarantować oczekiwaną przez klientów
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S.CF 45′ Euro
Naczepa S.CF 45′ Euro to uniwersalne podwozie, przeznaczone
do transportu standardowych kontenerów EC o rozmiarach od
20 do 45 stóp. Pozwala na bezpieczny transport pojedynczego kontenera 20-stopowego w położeniu środkowym
i skrajnym tylnym oraz kontenera 30-stopowego w położeniu
tylnym. Dzięki manualnie obsługiwanemu przedłużeniu przedniemu z opatentowanym mechanizmem blokującym Multi
Lock możliwe jest również zabezpieczanie kontenerów z tunelem z ukośnymi krawędziami lub bez nich, a także kontenerów bez tunelu. Część tylna rozsuwana jest pneumatycznie. Mechanizmy blokujące Klapp Lock zabezpieczają przedni
kontener 20-stopowy przy załadunku dwóch jednostek, a przy
przewożeniu kontenerów tunelowych można je po prostu
złożyć. Dwa opcjonalne zamki Step Lock umożliwiają płynną
regulację mechanizmu blokującego w wysuwanej części tylnej przy przewożeniu kontenerów 40- oraz 45-stopowych z tunelem lub bez niego. Naczepy standardowo wyposażone są
w 2 pary promowych pierścieni mocujących, ponadto sworzeń
królewski może być mocowany w dwóch położeniach – daje
to możliwość sprzęgania z ciągnikami 3-osiowymi.

jakość, cały proces produkcyjny odbywa
się zgodnie ze standardami Schmitz Cargobull. Do końca 2021 r. w tureckich zakładach Koluman Otomotiv Endüstri ma
powstawać ok. 1000 pojazdów rocznie.

Nowe w rodzinie
Nowe produkty Schmitz Cargobull to
trzy typy wyposażonych w łabędzią szyję
naczep podkontenrowych: S.CF Gooseneck 40′ LX, S.CF Gooseneck 45′ Euro
Light oraz S.CF Gooseneck 45′ Euro.
Wszystkie pojazdy charakteryzują się prostotą obsługi, niewielkim nakładem czynności konserwacyjnych oraz dostępnością.
W maksymalnym stopniu wykorzystano
własne komponenty, zwłaszcza w układzie jezdnym.
Istotną cechą naczep z rodziny S.CF
Gooseneck jest wysokość przewężenia ramy (łabędziej szyi), która wynosi 130 mm.
Oznacza to, że nawet przy transportowaniu kontenerów o dużej wysokości
z łącznikiem o wysokości 1100 mm przestrzegana jest całkowita wysokość 4 m.

Mechanizm Step Lock
przy przewożeniu kontenerów
40- lub 45-stopowych bez tunelu
pozwala na wyrównanie różnicy
wysokości między ramą
a łabędzią szyją

© D. Piernikarski

S.CF 45′ Euro Light
Naczepa podkontenerowa S.CF 45′ Euro Light to
najlżejszy z zaprezentowanych pojazdów, który
sprawdzi się, gdy w większości operacji transportowych będą wykorzystywane kontenery o rozmiarze 40′ lub 45′ z tunelem. Zoptymalizowane
pod względem ładowności i masy własnej podwozie waży zaledwie 4250 kg, diagonalne wzmocnienia zwiększają wytrzymałość ramy. Podwozie
może być opcjonalnie wyposażone w adaptery
do przenoszenia kontenerów 40-stopowych bez
tunelu. Kontenery 45-stopowe z krótkim tunelem
lub prostymi krawędziami mogą być transportowane z zaświadczeniem o zwolnieniu.
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Klapp Lock po rozłożeniu
pozwala na mocowanie tylnej
części przedniego kontenera
20-stopowego przy
podwójnym załadunku
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Wysuw części tylnej
zapewnia dobrze chroniony cylinder pneumatyczny; obok widoczne
przestawiane wsporniki
ustalające do kontenerów 40-/45-stopowych
bez tunelu
© D. Piernikarski

Opcjonalnie
naczepy S.CF
można wyposażyć w dwie
pary promowych pierścieni
mocujących

Dzięki powłoce antykorozyjnej wykonanej w technologii KTL podwozia są wyjątkowo odporne na korozję.
Tylne przedłużenie (napęd pneumatyczny) z belką centralną umożliwia łatwą
i bezbłędną regulację żądanych pozycji
kontenera. Tłoczysko wysuwającego się
cylindra pneumatycznego jest chronione
wewnątrz centralnej rury w taki sposób,
że jego żywotność znacznie się wydłuża.
Posadowienie kontenera w skrajnej tylnej

pozycji bez żadnych przeszkadzających
elementów z tyłu naczepy umożliwia bezpośrednie dokowanie na rampie załadowczej. W przypadku transportu kontenerów 45-stopowych można wysunąć tylną
belkę ochronną. Zderzaki ochronne są
umieszczone na tylnej belce. Stalowa
osłona, która rozciąga się na całą szerokość pojazdu, zapobiega uszkodzeniom
podczas załadunku od tyłu za pomocą
wózka widłowego.

reklama

Belki o przekroju otwartym zapobiegają gromadzeniu się wody, a tym samym
zmniejszają ryzyko powstania rdzy. Profil zoptymalizowany za pomocą obliczeń
MES pozwala na większe ugięcia belek,
gdy kontener jest umieszczony we właściwym położeniu, skutecznie zapobiegając pęknięciom podwozia.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Schmitz Cargobull
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„Budowlanka”
– dylematy wyboru
Dariusz Piernikarski

Różnorodność konstrukcji
Biorąc pod uwagę wymagania techniczne oraz typowe warunki eksploatacji w szeroko rozumianym transporcie
budowlanym, samochody ciężarowe segmentu ciężkiego (dmc. > 18 t) można podzielić na 5 typowych grup.

© D. Piernikarski

Specyfika realizacji określonych zadań w transporcie
budowlanym narzuca preferowany typ pojazdu –
dotyczy to podwozia i jego zabudowy. Przeanalizujmy
zatem, na czym polegają największe różnice.

akimi samochodami ciężarowymi
wożącymi materiały luzem jeździ
tzw. budowlanka? W kontraktach
infrastrukturalnych będzie to wysokoobjętościowa wywrotka half-pipe jako efektywny środek transportu dużych ilości
urobku czy kruszywa. Na dłuższych trasach i w lepszych warunkach – ciągnik siodłowy z naczepą samowyładowczą. W budowlanych zadaniach miejskich sprawdzi
się bardziej uniwersalna wywrotka trójstronna, a przy realizacji różnych zadań
remontowo-budowlanych można sięgnąć
po samochód z zabudową hakową lub
bramową.
W dalszej części artykułu przedstawimy najważniejsze zagadnienia ogólne
związane z prawidłowym doborem samochodu budowlanego, który ma przewozić materiały sypkie i inne ładunki luzem
– skoncentrujemy się przede wszystkim
na wywrotkach, zerkniemy jednak również na hakowce i bramowce.

Mercedes-Benz Arocs w wersji Grounder 8×8 lub 8×6 to samochód przeznaczony
do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach terenowych – maksymalna masa
techniczna pojazdu to 41 t. Na zdjęciu Arocs 4148 Grounder 8×8 wyposażony
w turbosprzęgło z retarderem, z półokrągłą wywrotką tylnozsypową
KH-kipper W1U do transportu ciężkiego
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Wciąż można spotkać się z opinią, iż pojazdy wykorzystywane w transporcie budowlanym, te tzw. woły robocze, w niewielkim zakresie podlegają wpływom nowych rozwiązań technologicznych, które np. w przypadku ciągników siodłowych
mają olbrzymi wpływ na efektywność użytkowania. Nic bardziej mylnego. Zarówno producenci podwozi, jak i producenci
zabudów stale doskonalą swoje produkty, aby móc zaoferować narzędzia optymalnie dostosowane do zadań realizowanych przez klientów, a do tego ekonomiczne w użytkowaniu,
wytrzymałe i bezpieczne pod względem obsługowym.

Wywrotka wywrotce nie równa

Wielkotonażowa wywrotka tylnozsypowa 1WR firmy Skibicki Technika
Transportowa – na zdjęciu zabudowana na podwoziu Volvo FMX 8×4
– może mieć skrzynię o pojemności od 16 do 22 m3. Długość skrzyni
przy podłodze w zależności od pojemności zawiera się w przedziale
5200–6200 mm, wysokości burt to 1430, 1560 lub 1700 mm.
Podłogę skrzyni wykonano ze stali Hardox (Raex) 450 o grubości 8 mm,
burty ze stali Domex o grubości 6 mm. Wzmacniana tylna rynna zsypowa stanowi przedłużenie podłogi. Burta tylna z górnymi zawiasami
jest otwierana automatycznie, zamknięta w całości chowa się
w skrzyni. Producent stosuje siłowniki hydrauliczne stabilizowane firm
Hyva lub Penta. Do wyposażenia standardowego należy m.in. zaczep
mocujący skrzynię do ramy pośredniej (Hyfix, Bodyfix). Na ścianie
przedniej znajduje się wciągarka z uchwytem do koła zapasowego,
plandeka okrywająca skrzynię jest zwijana na bok.
Masa własna zabudowy to ok. 4300 kg

W przypadku wywrotek podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest określenie, w jakim terenie będą się one poruszać, jakie ładunki będą wozić pod względem masy i rodzaju
oraz na jakich dystansach. Pod względem kubatury i ładowności zawsze większe możliwości ma zestaw ciągnik–naczepa,
ale zdecydowanie przegrywa on pod względem trakcyjnym.
Nawet ciągnik 4×4 połączony z naczepą nie jest w stanie pokonać trasy w trudnym terenie, tak jak to bez większych
kłopotów zrobi wywrotka zbudowana na podwoziu 8×8, 6×6,
a nawet 8×4.
Na budowach spotyka się najczęściej wieloosiowe podwozia z gamy ciężkiej (dmc. > 18 t), z układem napędowym o konfiguracji pozwalającej na pewne poruszanie się w trudnym terenie (np. 6×4, 6×6 lub 8×4, 8×6, 8×8). Układ napędowy ma
dodatkowe elementy zwiększające dzielność terenową po-

reklama

Są to:
1. Wywrotki zabudowywane na wieloosiowych podwoziach
(typowo 3 lub 4 osie) z różnymi konfiguracjami układu napędowego (6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8). W tej grupie są wywrotki tylnozsypowe i dwu- oraz trójstronne, ze stalowymi
(przeważnie) skrzyniami prostokątnymi i/lub półokrągłymi
typu rynna (tzw. half-pipe).
2. Wieloosiowe podwozia z zabudowami różnego typu, w których decydującym parametrem jest ładowność, a więc jak
najniższa masa własna kompletnego pojazdu. Dobrym
przykładem są tu betonomieszarki budowane zazwyczaj na
podwoziach 8×4 lub 6×4.
3. Podwozia wieloosiowe z zabudowami hakowymi lub bramowymi – w zależności od ładowności będą to wersje lekkie
(podwozia 4×2) lub ciężkie (6×2, 6×4).
4. Ciągniki siodłowe (4×2, 6×2, 6×4) łączone przeważnie
z naczepami samowyładowczymi różnych typów.
5. Samochody ciężarowe z otwartą zabudową skrzyniową
wykorzystywane do zaopatrywania placów budów w materiały – zazwyczaj będą to podwozia 3-osiowe (6×2
z różnymi wariantami drugiej tylnej osi: wleczoną, pchaną,
ewentualnie skrętną) typowo z możliwością łączenia w zestawy z przyczepami. Częstą praktyką jest wyposażanie tych
samochodów w żurawie załadowcze (tzw. HDS-y) mocowane za kabiną lub na tylnym zwisie.
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Podstawowym samochodem budowlanym w ofercie
Iveco jest Trakker. W ramach oferty Order & Drive można
zamówić kompletny pojazd wraz z zabudową – na zdjęciu Trakker 6×4 z wielkotonażową wywrotką trójstronną
3WBH firmy Skibicki Technika Transportowa. Skrzynia
ładunkowa może mieć pojemność 14–15 m3. Długość
skrzyni przy podłodze w zależności od pojemności to
5000 lub 6000 mm, wysokości burt 1000 mm. Podłogę
skrzyni wykonano ze stali Hardox (Raex) o grubości 6 mm,
burty ze stali Domex (Optima) o grubości 4 mm. Burta
boczna lewa jest otwierana hydraulicznie, burta prawa –
stała lub uchylna, burta tylna jest otwierana automatycznie podczas wywrotu do tyłu. Producent stosuje
siłowniki hydrauliczne stabilizowane firm Hyva lub Penta.
Plandeka okrywająca skrzynię jest zwijana na bok, tylna
belka przeciwwjazdowa jest regulowana. Zapewniono
również wyprowadzenie hydrauliki do przyczepy

© Meiller Kipper

Podczas konfigurowania pojazdu podstawowym pytaniem jest to, w jakim
zakresie wywrotka będzie poruszać się
po drogach publicznych. Jeśli przewiduje
się, że udział jazd po nawierzchniach
utwardzonych będzie znaczny, konieczne
staje się określenie dopuszczalnych nacisków na oś i w pewnym sensie wstępna
optymalizacja ładowności polegająca na
ustaleniu, czy potrzebne będzie podwozie 3- czy 4-osiowe, a zabudowa ma
mieć wywrot trójstronny lub dwustronny
lub czy będzie to wywrotka tylnozsypowa
– prostokątna lub z muldą półokrągłą,
czyli half-pipe. Fundamentalną sprawą

jazdu, takie jak blokady mechanizmów
różnicowych osi i mechanizmów międzyoosiowych czy zwolnice planetarne
w piastach kół. Istotne są również parametry podwozia pozwalające na pokonywanie przeszkód terenowych, takie jak prześwit, kąt natarcia, zejścia
i kąt rampowy. Stosowane są również zabezpieczenia zwiększające odporność na
uszkodzenia, takie jak stalowe zderzaki
czy osłony chroniące kluczowe elementy
podwozia i światła.

© DAF Trucks

Zabudowy bramowe typowo montowane są na podwoziach 2- lub 3-osiowych – wykorzystuje się je na
mniejszych placach budowy czy podczas remontów
lub prac porządkowych w ciasnej zabudowie miejskiej – na zdjęciu zabudowa bramowa Meiller Kipper AK 16 o obciążeniu nominalnym 18 t zabudowana
na 3-osiowym podwoziu MAN TGS 26.440 – system
i.s.a.r. pozwala na zdalne sterowanie przebiegiem zai rozładunku z odległości do 30 m

DAF w swoich podwoziach budowlanych CF FAD 8×4 stosuje zespoły dwóch osi napędzanych
ze zwolnicami. W modelu tym moduł oczyszczania spalin EAS, dzięki swoim niewielkim wymiarom, może zmieścić się w całości pomiędzy obiema przednimi osiami – zmniejsza to masę
własną podwozia o 115 kg i zwiększa ilość miejsca na podwoziu na dodatkowe komponenty
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Firma King na podwoziach 3-osiowych zabudowuje urządzenia hakowe HZ-20. Nominalna moc
załadunkowa to 20 000 kg, wysokość haka wynosi 1570 mm, ma on teleskopowane ramię
główne. Masa własna urządzenia to 2330 kg, zabudowa ma długość 6500 mm, można na niej przewozić kontenery o długości od 4600 do 7000 mm.
Rama zabudowy hakowej jest wykonana z wysokogatunkowej certyfikowanej stali z otworami
wycinanymi laserowo, rolki zapewniają stabilność prowadzenia kontenera. Sterowanie w kabinie oraz z zewnątrz pojazdu – manualne awaryjne. Kontener ma blokadę hydrauliczną, hak
wyposażono w samoczynną. Producent zapewnia przeprowadzenie procedury UDT, zabudowa
jest homologowana. W opcjach wyposażenia
znajdziemy m.in. kosz na siatkę, skrzynkę narzędziową, zdalne sterowanie radiowe, kamerę cofania, hydrauliczną rolkę podporową. Na życzenie klienta możliwe jest wyprowadzenie hydrauliki
do zasilania innych urządzeń. Pojazd może być wyposażony również w ostrzegawczą belkę świetlną
na dachu pojazdu, oświetlenie robocze i oświetlenie ostrzegawcze (LED) oraz centralne smarowanie i automatyczny tryb pracy przyspieszonej
King Power

© King
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jest również określenie, jakiego rodzaju
materiały sypkie będą stanowiły typowy
ładunek. Niekiedy bierze się również
pod uwagę ewentualność przewozu materiałów spaletyzowanych – wtedy lepszym rozwiązaniem będzie z pewnością
prostokątna skrzynia ładunkowa (do rozważenia jest zabudowa żurawia HDS za
kabiną).

reklama

Jeśli pojazd będzie poruszać się w dużej mierze poza drogami publicznymi, to
ważna staje się ogólna wytrzymałość
konstrukcji – zapewne nie da się uniknąć
przeładowywania. W tym kontekście zastosowany hydrauliczny siłownik wywrotu powinien mieć duże rezerwy siły
podnoszenia. Praca na podłożu nieutwar-
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Przygotowując pojazdy
specjalistyczne, firma King
współpracuje z innymi
dostawcami wyposażenia
hydraulicznego. Na zdjęciu
2-osiowe Renault wyposażone w zabudowę
hakową King oraz
żuraw Fassi

koparki lub ładowarki, istotnym parametrem staje się w tym kontekście wysokość
załadunku – jeśli będzie zbyt duża, nie
każda maszyna da sobie z tym radę.

Remont lub budowa:
hakowiec lub bramowiec
Do załadunku kontenerów lub innych
zunifikowanych jednostek ładunkowych
można wykorzystać dźwigniki o ruchu
nieprostoliniowym, potocznie nazywane
urządzeniami hakowymi lub bramowymi.
Tak wyposażone samochody to oczywiście hakowce lub bramowce, wykorzystywane głównie w branży komunalnej,
gospodarce odpadami oraz w firmach
budowlanych.

© Skibicki

dzonym oznacza, że wywrotka powinna
mieć dobrą stabilność, zwłaszcza podczas
rozładunku. Jednym ze sposobów na jej
poprawę jest jak najniżej położony środek ciężkości oraz odpowiednio dobrana
konfiguracja układu jezdnego, zwłaszcza
rozstawy osi.
Wielu przedsiębiorców nie ma tak
sprecyzowanych zleceń transportowych,
które pozwoliłyby na dokładne określenie
rodzaju przewożonego ładunku. Zatem
należy rozważyć, czy potrzebny będzie
pojazd o maksymalnej uniwersalności,
np. wywrotka trójstronna z hydraulicznie
otwieraną lewą burtą, czy też maksymalnie wyspecjalizowany, np. ciężka tylnozsypowa wywrotka do przewozu materiału skalnego z hydraulicznie unoszoną
klapą tylną. Niezależnie od zastosowania samochód musi zostać załadowany.
W procesie tym najczęściej wykorzystywane są maszyny budowlane takie jak
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We wszechstronnych możliwościach
przetwarzania odpadów i innych materiałów przewożonych luzem żadne inne
rozwiązanie nie pokona hakowca. Możliwość upuszczania i załadunku wszystkich
rozmiarów i typów kontenerów w prawie każdym środowisku operacyjnym
daje hakowcom ogromną przewagę operacyjną. W wielu przypadkach pojawia
się możliwość wykorzystania ciężarówki
z urządzeniem hakowym również jako
konwencjonalnej wywrotki. Niezależnie
od tego, czy pojazdy te będą wykorzysty-

Firma Skibicki Technika Transportowa może zaoferować swoim klientom zabudowy hakowe.
Na zdjęciu prezentujemy zabudowę HKS-20/6200
do przewozu pojemników o długości zewnętrznej
do 7000 mm przygotowane na 3-osiowym podwoziu DAF CF. Nominalna moc załadunkowa to
20 t, maksymalna techniczna moc załadunkowa
wynosi 22 t. Teleskopowane ramię główne ma
długość teleskopowania ok. 1400 mm, hak zgodny
z DIN 30722 o wysokości 1570 mm. Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym to 300 bar.
Urządzenie ma masę własną ok. 2100–2500 kg.
Do unieruchamiania kontenera służy zewnętrzna
blokada hydrauliczna. Pneumatyczny system sterowania funkcjami roboczymi zapewnia odporność
na warunki zewnętrzne, sterowanie odbywa się
z zewnątrz i z kabiny kierowcy. Tylne rolki urządzenia są łożyskowane na łożysku ciężkiego zastosowania wykonanego z brązu (SKF), ślizgowe
tuleje na przegubach przechyłu haka wykonane
są z kompozytu poliformaldehydu (SKF). Zastosowano również zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem
ładunku w przypadku uszkodzenia lub przeciążenia
zabudowy. Urządzenie ma cywilne oraz wojskowe
uprawnienia UDT

© Volvo Trucks
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Volvo Trucks w swoich podwoziach budowlanych stosuje system automatycznego załączania
napędu osi przedniej w przypadku, gdy tylne koła tracą przyczepność na śliskim lub miękkim
podłożu. Automatyczny system kontroli trakcji Volvo należy do standardowego wyposażenia
modelu FMX w konfiguracjach 4×4, 6×6 oraz 8×6; jazdę wspomaga zautomatyzowana
skrzynia biegów I-Shift z biegami pełzającymi

reklama

wane na wysypiskach śmieci, składowiskach odpadów w sortowniach, miejscach
rozbiórki, przy remontach komunalnych
czy nawet w transporcie niebezpiecznych
odpadów przemysłowych, hakowiec jest
prawdziwym rozwiązaniem uniwersalnym. Ważne jest zawsze to, aby pojazdy
te odpowiadały oczekiwaniom klientów
w zakresie wytrzymałości, odporności
na często brutalne warunki eksploatacji,
trwałości i bezwzględnie – bezpieczeństwa użytkowania.
Z kolei urządzenia bramowe zaprojektowane są do nieco węższego zakresu
zastosowań niż hakowce. Obsługują kontenery używane zwykle do usuwania gruzu
i odpadów ogólnych. Zaletą systemu bramowego jest przede wszystkim to, że pojemniki z ładunkiem – poza zamierzonym
wysypywaniem z nich zawartości (wywrotem) zawsze przemieszczane są w położeniu poziomym. Poza tym do załadunku i odstawienia kontenera bramowiec
potrzebuje zdecydowanie mniej miejsca
niż hakowiec.
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Nieprawidłowe funkcjonowanie
sprzęgła w Mercedesie Tourismo
Do działu technicznego Schaeffler Polska wpłynęło zgłoszenie naprawcze
dotyczące autobusu Mercedes-Benz Tourismo RHD o pojemności silnika
11 957 cm3 i mocy 300 kW (408 KM) wyprodukowanego w 2008 r.

łaściciel pojazdu zgłosił problemy
związane z szarpaniem pojazdu
podczas ruszania i jego drżeniem
w czasie jazdy przy prędkości obrotowej silnika
około 1100 obr/min. Drgania podczas jazdy występowały przy przyśpieszaniu i ustalonej prędkości
pojazdu, natomiast przy lekko lub całkowicie odpuszczonym nacisku na pedał przyspieszenia zgłoszonego efektu nie było. Wspomniane objawy
wystąpiły po wymianie silnika i tarczy sprzęgła.
W chwili wymiany pojazd miał ok. 700 000 km
przebiegu. Przy poprzednim silniku i poprzedniej
zużytej tarczy sprzęgła opisane problemy nie występowały. Silnik, układ paliwowy i układ rozruchu,
elementy zawieszenia zespołu napędowego i wał
napędowy zostały sprawdzone, nie stwierdzono
w nich nieprawidłowości. Wszystko więc wskazywało na nieprawidłowości w zespole sprzęgła.
W celu zdiagnozowania i ewentualnej wymiany
sprzęgła przystąpiono do jego demontażu. Pierwszym krokiem było odłączenie akumulatorów,
spuszczenie płynu chłodzącego i odkręcenie wału
napędowego od strony retardera. Następnie podparto silnik, a skrzynię biegów posadowiono i przymocowano do dźwignika hydraulicznego. W dalszej kolejności zdemontowano rozrusznik, siłownik
sprzęgła, odłączono elementy wybierania biegów
i przewody płynu od retardera. Potem odkręcono
śruby łączące silnik ze skrzynią biegów i odłączono
skrzynię biegów od elementów elastycznych jej

Fot. 1. Odsunięta skrzynia biegów, sprzęgło
przykręcone do koła zamachowego

Fot. 3. Łożysko podporowe (pilotujące)
wałka sprzęgłowego

Fot. 2. Koło zamachowe –
powierzchnia cierna

Fot. 4. Dźwignia sprzęgła (łapa) i tuleja
prowadząca łożyska oporowego

zawieszenia, tzw. poduszek. Po przeprowadzeniu
tych działań odsunięto zespół retarder–skrzynia biegów w stronę przodu pojazdu i zdemontowano
elementy sprzęgła [fot. 1].
Poddano weryfikacji docisk, tarczę, łożysko oporowe
sprzęgła, tuleję prowadzącą łożysko oporowe, stan
wielowypustu i łożyskowania wałka sprzęgłowego
oraz dźwigni tzw. łapy sprzęgła i tłoczyska siłownika
sprzęgła. Ponadto skontrolowano stan powierzchni
ciernej koła zamachowego i łożyska podporowego
(pilotującego) wałka sprzęgłowego. Podczas oględzin nie stwierdzono wycieków z uszczelniacza
wałka sprzęgłowego i wału korbowego.

Biorąc pod uwagę stan powierzchni ciernej koła
zamachowego z niewielkimi odchyłkami kształtu
i chropowatości, adekwatnymi do przebiegu pojazdu, stwierdzono, że koło zamachowe może podlegać dalszej eksploatacji. Łożysko pilotujące ma
luz i widoczne wycieki smaru, musi więc zostać
wymienione [fot. 2 i 3].
Niewielki stopień zużycia powierzchni tulei prowadzącej łożysko oporowe kwalifikuje ją do dalszej
eksploatacji. Stan łożyskowania dźwigni sprzęgła
i jej punktów połączenia z łożyskiem oporowym
i siłownikiem sprzęgła bez uwag eksploatacyjnych
[fot. 4]. Siłownik sprzęgła bez śladów zużycia eks-
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Fot. 5. Kliny wielowypustu
wałka sprzęgłowego

smar

ślizgów sprzęgła. Nie stwierdzono jednak przebarwień na docisku i kole zamachowym, świadczących
o przegrzaniu. Tarcza sprzęgła bez śladów zużycia
okładzin i wielowypustu jej piasty (element krótko
po wymianie). Elementy sprężyste tłumika drgań
skrętnych i ich gniazda bez uszkodzeń [fot. 8, 9].
Po przeprowadzeniu analizy technicznej stwierdzono, że główną przyczyną szarpania podczas
ruszania autobusu było zużycie powierzchni ciernej płyty dociskowej i smar na tulei wewnętrznej
łożyska. Współpraca nowych okładzin tarczy sprzęgła
z nierówną powierzchnią płyty dociskowej dawała
efekt krótkotrwałego zrywania przyczepności,
a w połączeniu z oporami przemieszczenia się
łożyska oporowego względem tulei prowadzącej
mogła powodować szarpanie podczas ruszania.

Fot. 6. Łożysko
oporowe, tuleja
wewnętrzna
łożyska z tworzywa
sztucznego

Podczas montażu sprzęgła w tym autobusie należy:
1. odtłuścić powierzchnie cierne docisku sprzęgła
i koła zamachowego (stan koła nie kwalifikował go jeszcze do toczenia i wymiany),
2. posmarować niewielką ilością smaru litowego wielowypust wałka sprzęgłowego,
a następnie przesunąć kilka razy po nim tarczę sprzęgła, pozostały na piaście tarczy nadmiar smaru usunąć,
3. nie smarować tulei wewnętrznej łożyska
oporowego,
4. posmarować niewielką ilością smaru litowego
punkty styku dźwigni sprzęgła z łożyskiem
oporowym i trzpieniem siłownika sprzęgła,
5. ustawić tarczę sprzęgła w osi wału korbowego,
6. docisk dokręcić do koła zamachowego wymaganym momentem i w wymaganej kolejności,
7. po dokręceniu docisku wyjąć blokady transportowe [fot. 10].

Fot. 8. Tarcza sprzęgła
z tłumikiem drgań skrętnych
Fot. 10. Zabezpieczenie transportowe –
przy nitach znajdują się zabezpieczenia
wykonane z drutu, które demontujemy
po przykręceniu docisku
Fot. 7. Docisk sprzęgła – powierzchnia
płyty dociskowej i końcówki sprężyny
talerzowej
ploatacyjnego. Kliny wielowypustu wałka sprzęgłowego bez śladów nadmiernego zużycia, luz na łożyskowaniu wałka sprzęgłowego prawidłowy.
Łożysko oporowe sprzęgła zostało zużyte, ma duży
luz – zostaje wymienione. Ponadto stwierdzono
smar na tulei wewnętrznej łożyska oporowego.
Jest ona wykonana z tworzywa sztucznego i nie
może być smarowana [fot. 6]. Smar sprzyja gromadzeniu się zabrudzeń, co przy tworzywie sztucznym
skutkuje silnym ograniczeniem przemieszczania się
łożyska po tulei prowadzącej. Powoduje to brak
płynnego zaciśnięcia tarczy sprzęgła, a to generuje
poślizg i szarpanie przy zmianach biegów.
Powierzchnia płyty dociskowej docisku sprzęgła
z dużymi widocznymi, adekwatnymi do przebiegu,
śladami zużycia pod kątem kształtu i chropowatości. Końcówki sprężyny talerzowej wytarte
w miejscu współpracującym z talerzem pomocniczym łożyska oporowego (ślad zgodny z przebiegiem pojazdu) [fot. 7].
W dalszej kolejności docisk sprzęgła zostaje wymieniony. Na powierzchni ciernej płyty dociskowej
i koła zamachowego widać ślady delikatnych po-

Fot. 9. Tarcza sprzęgła
z tłumikiem drgań skrętnych
Natomiast drżenie pojazdu podczas jazdy w zakresie prędkości 1100 obr/min spowodowane
było nieprawidłowym doborem tarczy sprzęgła. Gabaryty zdemontowanej tarczy o numerze referencyjnym 343020210, tj. średnica – 430 mm, profil
klina wielowypustu 2, liczba klinów (zębów) 10,
odpowiadają tarczy przeznaczonej do tego silnika
i skrzyni biegów o numerze referencyjnym 343018210,
jednak tłumik drgań ma inną charakterystykę.
Niewłaściwa charakterystyka tłumika drgań skrętnych powodowała obserwowane wibracje, a dodatkową przyczyną szarpania podczas ruszania pojazdu z miejsca mogła być także inna sztywność
sprężyn tłumika.
Po zamontowaniu zestawu sprzęgła o numerze referencyjnym 643331500 i złożeniu zespołu napędowego w kolejności odwrotnej do demontażu, ze
zwróceniem uwagi na technologię montażu sprzęgła
LuK, zgłoszone nieprawidłowości ustąpiły.

Jak można zauważyć, bardzo ważny jest prawidłowy dobór części, szczególnie w autobusach,
które są często konfigurowane pod odbiorcę. Na
przykład w tym przypadku zastosowano tarczę
sprzęgła, którą fizycznie da się zamontować, jednak miała ona odmienną charakterystykę tłumika
drgań skrętnych. Typ tłumika może odpowiadać
krańcowym parametrom silnika, tzn. momentowi
maksymalnemu, ale może być przeznaczony do
innego przebiegu wartości momentu obrotowego
w funkcji prędkości obrotowej, obciążenia danego
silnika w danym pojeździe.
Ponadto tak jak przewiduje to technologia Schaeffler (LuK), elementy sprzęgła zużywają się tak
samo, w związku z tym wymieniamy je kompletami, zwłaszcza jeśli mają znamiona zużycia eksploatacyjnego.
Aby dobrane części funkcjonowały prawidłowo,
należy również przestrzegać procesów technologicznych zalecanych przez producenta pojazdu
lub zespołu napędowego. W przypadku dodatkowych pytań można skorzystać z porad i informacji technicznych LuK zamieszczonych na portalu
REPXPERT.
Zdjęcia: © Schaeffler
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Jakość ma znaczenie – klocki
hamulcowe TRW Proequip
Bardzo ważną część asortymentu TRW Proequip, serii produktów z portfolio
koncernu ZF Aftermarket, stanowią klocki hamulcowe. Elementy te są projektowane
i wykonywane zgodnie z surowymi wymaganiami, jakie stawiane są producentom
części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów.
locki hamulcowe TRW produkowane są
z najwyższej jakości materiałów ciernych,
gwarantujących idealną mieszankę cierną.
Uwzględniają one specyficzne warunki pracy, bardzo odmienne od tych spotykanych w przypadku
pojazdów osobowych.
„Zdajemy sobie sprawę, jak istotnym zagadnieniem w zakresie eksploatacji pojazdów ciężarowych jest bezpieczeństwo, zarówno bierne, jak
i czynne. Dlatego staramy się działać na rzecz
jego nieustannej poprawy i tak dużą wagę przywiązujemy do jakości produkowanych przez nas
części” – wyjaśnia Michał Głażewski, menedżer
ds. technicznych i szkoleń w ZF Aftermarket.

Opatentowane rozwiązania
W konstrukcji klocka hamulcowego można wymienić poszczególne elementy jego budowy, takie
jak płytka tylna, materiał cierny oraz sprężyny dociskowe. Zadaniem pierwszego z nich, czyli płytki
tylnej, jest utrzymywanie klocka hamulcowego we
właściwym położeniu względem tarczy hamulcowej. Zaprojektowana przez inżynierów TRW płytka
tylna produkowana jest we własnych zakładach
i charakteryzuje się odpowiednią sztywnością
oraz bardzo dokładnym wykonaniem.

Konstrukcja TRW obejmuje również opatentowaną
budowę sworzni, które znajdują się na płytce po
stronie materiału ciernego. Mają one charakterystyczny stożkowy kształt, a ich umiejscowienie
pozwala na lepsze połączenie płytki tylnej z materiałem ciernym. Zastosowanie takiego rozwiązania
pozwoliło firmie zwiększyć o ok. 30% siłę ścinającą, co przekłada się na znacznie lepszą wydajność
hamowania.
Drugim istotnym elementem w budowie klocka
hamulcowego jest materiał cierny, który ma bezpośrednią styczność z tarczą hamulcową. W przypadku produktów marki TRW w konstrukcji klocków przeznaczonych do pojazdów ciężarowych
nigdy nie stosuje się zmodyfikowanego materiału
wykorzystywanego w częściach stosowanych w samochodach osobowych czy dostawczych. Opracowana specjalna z myślą o pojazdach ciężarowych
mieszanka materiałów to efekt wielu lat prac badawczo-rozwojowych.
Trzecim elementem konstrukcji klocka hamulcowego jest sprężyna, której zadaniem jest zarówno
utrzymywanie klocka w odpowiednim położeniu, jak
i przeciwdziałanie powstawaniu wibracji. W klockach TRW Proequip stosowane są sprężyny, zapro-

jektowane w taki sposób, by ułatwić pracę mechaników w trakcie montażu i demontażu elementów
z zacisku, zapewniając przy tym odpowiednią charakterystykę sprężystości.

Wieloetapowe badanie
i rozwój konstrukcji
Wszystkie klocki przeznaczone do pojazdów ciężarowych podlegają testowaniu zarówno w stanowiskowym teście dynamometrycznym, jak i w czasie
testów drogowych. Testy dynamometryczne rozpoczynają się w fazie opracowywania produktu i dają
możliwość kontrolowania na tym etapie siły hamowania, zużycia oraz określenia podatności na zjawisko fadingu, czyli odporności na nagłą utratę siły
hamowania w wyniku zniszczenia materiału ciernego
na skutek działania wysokiej temperatury.
Kontrolowana jest również skuteczność hamulców
w wysokiej temperaturze podczas serii testów prowadzonych przy temperaturze roboczej układu od
100°C do 500°C. Testy drogowe uzupełniane są
próbą weryfikującą działanie hamulców podczas
zjazdu z góry, kiedy samochód testowany jest holowany, a jego zadaniem jest utrzymanie założonej
siły hamowania.
Zdjęcie: © TRW
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Centralny magazyn części zamiennych
Krone w Herzlake jest odpowiedzią na obecne i przyszłe zapotrzebowanie na
części w sektorze pojazdów użytkowych

„Sprytna” cyfrowa
logistyka Krone
Dariusz Piernikarski
„Clever Connections”, czyli inteligentne
połączenie świata transportu i stworzenie
pierwszorzędnej wartości dodanej – tak brzmiało
motto firmy Krone na ubiegłorocznych targach
pojazdów użytkowych IAA.

zakres oferty związanej z cyfrowymi i połączonymi rozwiązaniami transportowymi Krone
wchodzi szereg usług okołoproduktowych
działających na platformie cyfrowej, takich jak pełny zakres kontraktów obsługowo-naprawczych, logistyka zaopatrzenia w części zamienne oraz inteligentne
rozwiązania telematyczne. Wykorzystanie
oferty Krone pozwoli operatorom transportowym na optymalizację czasów operacyjnych i redukcję całkowitego kosztu
własności i użytkowania TCO. W ten
sposób powstaje istotna z punktu widzenia podnoszenia rentowności i konkurencyjności operatorów transportowych firm wartość dodana w codziennej
rutynie działań logistycznych.
Krone przygotowuje swoje naczepy
na nadchodzące wyzwania ery cyfrowego
i połączonego transportu. Kontrola stanu
technicznego pojazdu Smart Trailer zapewnia optymalne warunki transportu
jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Wygodny przegląd wolnych mocy przewozowych (w zakresie ładowności i pojemności przestrzeni ładunkowej zapewnia
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Ralf Faust

,
dyrektor działu obsługa klientów, serwis,
telematyka Krone Nutzfahrzeug Gruppe,
a także członek zarządu Fahrzeugwerk
Bernard Krone GmbH & Co. KG

„Samochody Specjalne”: Czy w świecie
naczep cyfryzacja jest czymś nieuniknionym? Jak długo 3-osiowe podwozie
z zabudową będzie stanowiło o jakości
biznesu i pozycji jego producenta?
Ralf Faust: Jeśli spojrzymy na historię
systemów telematycznych i baz danych,
to zauważymy, że w początkowym okresie wszyscy mówili o samochodach ciężarowych. Obecnie rozwiązania te wkraczają w świat naczep, ponieważ to naczepa
w większym stopniu niż ciągnik siodłowy
jest elementem systemu logistycznego
i łańcucha dostaw.
Oczywiście naczepa z konstrukcyjnego,
technicznego punktu widzenia jest urządzeniem bardzo prostym. Jej użytkownik
jednak chce dysponować strumieniem
danych pochodzących właśnie z naczepy,
aby mieć komplet informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji procedur logistycznych. Coraz więcej klientów
potrzebuje coraz większej ilości danych
dotyczących naczepy i przewożonego na
niej ładunku.
Co w tym obszarze jest bardziej poszukiwane – dane dotyczące stanu technicznego naczepy, czy stanu przewożonego ładunku?
Myślę, że są to procesy równoległe. Klienci
chcą mieć oba rodzaje informacji: chcą
wiedzieć, co się dzieje z ładunkiem i analizują informacje dotyczące samej naczepy. Aby poprawić efektywność całego zestawu ciągnik–naczepa, konieczne staje
się uwzględnienie także naczepy. Wiąże
się to z kontrolą jej stanu technicznego,

regularną obsługą okresową i wykonywaniem codziennych czynności obsługowych,
takich jak np. sprawdzanie ciśnienia
w ogumieniu. Wciąż wielu producentów ciężarówek wskazuje na możliwości
poprawy efektywności, obniżenia zużycia
paliwa i zaoszczędzenia pieniędzy, zapominając jakby o tym, że w tym działaniu musi być również uwzględniona
naczepa. Nawet jeśli ciągnik będzie
w optymalnym stanie, to ciśnienie w jednej z opon naczepy niższe o 1 bar od wymaganego może zrujnować całe starania o efektywność.
Z perspektywy Krone co wydaje się
ważniejsze – dostarczenie klientom wystarczającej ilości danych czy wykorzystanie tychże do własnych celów,
takich jak np. usprawnienie pracy serwisów i zarządzanie produkcją i dostawami części zamiennych?
Myślę, że jest to coś pośredniego. My
także chcemy dysponować danymi na
temat naczepy – potrzebuje ich chociażby nasza sieć serwisowa, ale te same
bazy danych możemy wykorzystać, aby
lepiej współpracować z naszymi klientami, lepiej im doradzać. Wiedząc, co
klient robi z naczepą, jesteśmy w stanie
ocenić, czy dany typ pojazdu jest naprawdę tym, czego on potrzebuje. Na
przykład na podstawie analizy obciążeń
osi jesteśmy w stanie ocenić średni ciężar
przewożonego ładunku i przekonać klienta, że niekoniecznie potrzebuje naczepy 3-osiowej – bo do jego potrzeb
wystarczy naczepa na 2 osiach. Klient
oszczędzi na cenie zakupu, a także na
opłatach autostradowych.
Na podstawie tych baz danych chcemy
stworzyć coś na kształt usługi konsultingowej i zaoferować klientom właściwą
naczepę do właściwej pracy. Użytkownik
natomiast, bazując na danych zebranych
z eksploatowanych naczep, może wygenerować profil transportowy swojej
firmy i zwrócić się do nas z prośbą o dobranie optymalnego środka transportu.
Jak Pana zdaniem rozwija się systemowa
integracja ciągnika i naczepy? Gdzie
tkwią najważniejsze problemy?
Wydaje mi się, że producenci ciężarówek
woleliby w pewnym sensie działać na

46 | MARZEC 2019 | Transport – Technika – Biznes

wyłączność. Nie koncentrują się na naczepie. Dla nas – producentów naczep
– tworzy to pewną barierę do pokonania. Chociaż wszyscy bazujemy na standardzie transmisji danych FMS, korzystamy z magistrali CAN, to w dalszym
ciągu mamy problemy z dostępem do
wyświetlaczy komputerów pokładowych
umieszczonych w kabinach ciągników.
Producenci samochodów ciężarowych bardzo chętnie udostępniają swoje portale
i możliwości analizy danych zebranych
z ich pojazdów, lecz już zdecydowanie
mniej entuzjastycznie podchodzą do koncepcji, aby wśród tych danych znajdowały się również informacje dotyczące
naczepy.
Ciągnik siodłowy i naczepa generują
dwa odrębne zbiory danych i nie ma tu
jakiejkolwiek konkurencji. Informacje
dotyczące ciągnika dotyczą kilku kluczowych kwestii, takich jak np. analiza
czasu pracy kierowcy, styl jazdy kierowcy i poziom zużycia paliwa, ocena
stanu technicznego i diagnostyka zapobiegawcza. W ujęciu logistycznym większość informacji pochodzi z naczepy.
Jestem pewien, że w najbliższej przyszłości uda się nam zintegrować dane
z obu źródeł.
Czy istnieje jakaś bazowa liczba zestawów we flocie, powyżej której wejście
w technologie związane z gromadzeniem
i przetwarzaniem danych cyfrowych
staje się i konieczne, i opłacalne?
Rzeczywiście na obecnym etapie rozwoju
tych cyfrowych rozwiązań są one być
może zbyt drogie dla małych firm transportowych dysponujących mniej licznymi
flotami. W wielu przypadkach te małe firmy działają jako podwykonawcy na rzecz
potentatów logistycznych. Ci z kolei,
chcąc mieć dostęp do danych operacyjnych całej swojej floty, mogą zażądać,
aby ich podwykonawcy również wyposażyli się w rozwiązania cyfrowe. Często
również zleceniodawcy chcą mieć możliwość dostępu do szczegółowych informacji dotyczących tego, co dzieje się
z ich ładunkiem w trakcie przewozu.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

| TRANSPORT |
system wykrywania przestrzeni ładunkowej Smart Scan. Z kolei efektywną i elastyczną współpracę z giełdami transportowymi i optymalne wykorzystanie wolnej
przestrzeni umożliwia system Smart Capacity Management. Wszystko to jest
połączone z portalem telematyki Krone
i sprawia, że transport staje się jeszcze
bardziej wydajny – właśnie w „sprytny”
sposób.

Nowa koncepcja dystrybucji
Istotnym elementem przyszłościowej
koncepcji działania Krone jest nowe centrum logistyczne, które zaczęło swoją
działalność operacyjną jeszcze w lutym
2018 r. Centralny magazyn części zamiennych w Herzlake jest odpowiedzią
na obecne i przyszłe zapotrzebowanie na
części w sektorze pojazdów użytkowych.

W hali magazynowej centralnego magazynu części zamiennych
Krone w Herzlake o rozmiarach 100×85×25 m na stanie znajduje się ok. 25 000
różnych części

Cyfrowe
i połączone
rozwiązania
transportowe
w naczepach
Krone

Inwestycja w centrum dystrybucyjne
kosztowała producenta ok. 8,5 mln euro.
Powstał gigantyczny obiekt magazynowy
o łącznej powierzchni 38 000 m2. Zadaszony magazyn o powierzchni 8400 m2
ma 12 poziomów składowania. Zmieszczą
się w nim komponenty rozłożone w sumie
na 17 500 europalet i 16 000 skrzyniopalet na mniejsze części. Obecnie ok.
50 pracowników pracujących w centrum
na 2 zmiany realizuje co miesiąc ponad
23 000 zamówień na szybką wysyłkę,

dziennie jest to ok. 200–250 dostaw, co
oznacza ok. 1000 pobrań z magazynu.
Wszystkie części są wysyłane w ciągu
jednej nocy lub w określonym przedziale
czasowym. Średni czas dostawy części
do odbiorcy to 1,8 dnia.
Odbywa się tu scentralizowana dystrybucja części z różnych zakładów produkcyjnych Krone, ponadto główne centrum części zamiennych Krone w Herzlake
zaopatruje kluczowe regionalne magazyny Krone w Stambule, Budapeszcie,

Lyonie, Skandynawii i regionie Morza
Bałtyckiego w części do naczep i przyczep, zabudów, podwozi podkontenerowych, a także do produkowanych przez
Krone zabudów typu KEP wykorzystywanych w dostawach kurierskich i osi naczepowych marki Krone. Znajdziemy tu
komponenty, które można zastosować
w pojazdach wyprodukowanych nawet
10 lat temu.

Zdjęcia: Krone
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Zabudowa
POWER, czyli ciężki
holownik pomocy drogowej HDRV przeznaczony
do najtrudniejszych
akcji drogowych

Zabudowy
specjalne
TEVOR
Firma TEVOR to wysoko wyspecjalizowana firma działająca w branży motoryzacyjnej.
Jej głównymi obszarami działalności są produkcja, dystrybucja i serwis zabudów
do pomocy drogowej, zabudów transportowych oraz zabudów holowniczych.

szystkie zabudowy marki TEVOR
mają znak CE (zgodny z normami
Unii Europejskiej). Ich producent
jest właścicielem europejskiej homologacji całopojazdowej na pojazdy typu „pomoc drogowa” na
podwoziu Iveco Daily o dmc. 6000–7200 kg oraz
Mercedes-Benz o dmc. 7490–11 990 kg. Spółka
ma również wiele homologacji cząstkowych na
poszczególne elementy zabudów. Prowadzi też
sprzedaż, dystrybucję i serwis wciągarek hydraulicznych oraz elektrycznych, oświetlenia, a także
różnego rodzaju komponentów stosowanych do
budowy układów hydraulicznych w pojazdach użytkowych. Producent może się również pochwalić
systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015
oraz AQAP 2110:2016, zakład produkcyjny pracuje
zgodnie z certyfikowaną technologią spawania

według normy PN/EN ISO 3834-3. Wszystkie konstrukcje zabudów projektowane są w firmowym
biurze konstrukcyjnym, produkcja zabudów realizowana jest na powierzchni 5500 m2, sprzedażą
produktów zajmuje się dział handlowy lub partnerzy
handlowi odpowiedzialni za dane rynki eksportowe.
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EFFECT to specjalistyczne platformy dużej i średniej ładowności
na podwoziach 3- i 4-osiowych
z wysięgnikiem holowniczym.
Na zdjęciu model ZP100-C1
z wysięgnikiem WU-10000

| PROMOCJA |

Do zadań specjalnych

SMART to uniwersalne zabudowy niezastąpione
w każdej firmie. Na zdjęciu model ZP50-C1
o długości zabudowy 6100 mm, szerokości
2450 mm, zamontowany na pojeździe
o 18 t dmc.

Do najcięższych zadań
Ciężka zabudowa holownicza POWER marki TEVOR
służy do usuwania skutków wypadków drogowych
z udziałem samochodów ciężarowych, autobusów,
zestawów drogowych oraz ratownictwa drogowego. Na ramie pomocniczej zabudowy zamontowane jest ramię główne (tzw. boom), z wysuwną
belką dźwigową. W tylnej części zamontowano wysięgnik holowniczy z podwójnym wysuwem hydraulicznym regulowanym w trzech płaszczyznach,

zakończony wielofunkcyjną trawersą holowniczą
z możliwością zamontowania dodatkowego osprzętu.
Karoseria zabudowy wykonana została z blachy
aluminiowej. Zabudowę zaprojektowano z myślą
o maksymalnym wykorzystaniu powierzchni międzyosiowej. Ma ona szafki przeznaczone do rozmieszczenia rozdzielacza hydraulicznego, wyposażenia holowniczego i dodatkowego wyposażenia, jak
agregat prądotwórczy, kompresor, nożyce hydrauliczne, zestaw ratowniczy R1 i moduły holownicze.

reklama

Zabudowy typu EFFECT i SMART marki TEVOR to
platformy uchylane i zsuwane tylną krawędzią do
podłoża za pomocą siłowników hydraulicznych.
Wykonane są ze stali o wysokiej jakości i wytrzymałości. Zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Kształt platformy zapobiega
przedostawaniu się płynów eksploatacyjnych z holowanych pojazdów do gruntu. Platformę można
wyposażyć m.in. w dodatkowe najazdy hydrauliczne, dodatkową wyciągarkę w tylnej części pojazdu, blokady pod koła transportowanych pojazdów lub belkę przestawną, hak na płycie wyciągarki
do transportu przyczepy na platformie, barierę
ochronną niską lub do wysokości dachu kabiny,
rolkę zwrotną z otworem w końcowej części platformy, skrzynkę sterowniczą i narzędziową. Oprócz
tego dostępne są także: hak kulowy do ciągnięcia przyczepy wraz ze złączem elektrycznym, wyciągarka hydrauliczna z przesuwem poprzecznym,
oświetlenie robocze i ostrzegawcze, możliwość
zamontowania wysięgnika holowniczego. Dodatkowe wyposażenie można zamontować na
życzenie klienta.
Zdjęcia: © TEVOR
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AdBlue – cichy bohater
Dariusz Piernikarski

iorąc pod uwagę redukcję zawartości toksycznych składników spalin emitowanych przez pojazd,
można mówić o dwóch bazowych podejściach. Pierwsze z nich polega na zminimalizowaniu emisji (zawartości składników
toksycznych) w spalinach opuszczających
silnik (tzw. spaliny surowe) – co często
wiąże się z podwyższeniem zużycia paliwa – i maksymalnym uproszczeniu konstrukcji znajdującego się za silnikiem
układu oczyszczania spalin. W drugim
przypadku dąży się do uproszczenia konstrukcji silnika, maksymalizacji osiągów
i zminimalizowania zużycia paliwa przy

© Scania

Ze względu na szkodliwość oddziaływania na człowieka za najbardziej
niebezpieczne toksyczne składniki spalin uważane są cząstki stałe PM
oraz tlenki azotu NOx. Do eliminacji tych ostatnich stosuje się
powszechnie systemy selektywnej redukcji katalitycznej SCR.

Układ oczyszczania spalin to całkiem spora „fabryka chemiczna”, której elementy
składowe zostały ciasno upakowane w obudowie razem z tłumikiem wydechu (na zdjęciu
silnik Scania DC13 z układem wydechowym). Poza czysto mechanicznymi komponentami
o złożonym kształcie pozwalającym na umieszczenie w jak najmniejszej obudowie tłumika
mocowanego do ramy podwozia jest jeszcze szereg czujników monitorujących parametry
pracy układu i pozwalających na optymalne sterowanie jego pracą

© MAN Truck & Bus

Schemat przepływu strumienia
spalin w układzie oczyszczania
spalin zabudowanym w kompaktowym tłumiku samochodu
ciężarowego MAN

jednoczesnym wykorzystaniu sprawnego
układu oczyszczania spalin. W obu przypadkach warunkiem koniecznym jest
zapewnienie wymaganej trwałości i niezawodności wszystkich komponentów.

Układ oczyszczania spalin
Analizując charakterystyki techniczne
najnowszych silników spełniających wymagania normy Euro VI i ich układów
oczyszczania spalin, można łatwo zauważyć, iż ogólna struktura układów oczyszczania spalin, wykorzystywane techno-
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© Eberspächer
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Schematyczne przedstawienie systemu oczyszczania spalin
proponowanego przez firmę Eberspächer – wiodącego dostawcy
rozwiązań tego typu na rynku

logie oraz szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne są do siebie
bardzo podobne. Różnice wynikają między innymi z rodzaju i jakości użytych materiałów do budowy poszczególnych podzespołów, rozmieszczenia elementów czy też sposobu sterowania.
Typowo zatem w skład układu oczyszczania spalin wchodzić
będzie katalizator utleniający DOC (Diesel Oxydation Catalyst),
katalityczny filtr cząstek stałych DPF (Diesel Particulate Filter)
oraz katalizator SCR redukujący tlenki azotu (Selective Catalytic Reduction) połączony z katalizatorem – neutralizatorem
amoniaku ASC (Ammonia Slip Catalyst). Aby umożliwić aktywną
regenerację filtra DPF (utlenianie cząstek stałych wykorzystujące nadmiar tlenu w spalinach), niezbędne jest podniesienie temperatury filtra. Można w tym celu dostarczyć dodatkową dawkę paliwa odrębnym urządzeniem ulokowanym
przed katalizatorem DOC lub poprzez odpowiednie modyfikacje przebiegu dawkowania paliwa w silniku. Przed katalizatorem SCR znajdować się musi moduł dawkujący reduktor,
czyli wodny roztwór mocznika (AdBlue).

Mówiąc o skuteczności redukcji katalizatora SCR, należy
zwrócić uwagę, że równie ważnym komponentem funkcjonalnym jest instalacja odpowiedzialna za doprowadzenie AdBlue
przed katalizator SCR. W jej skład wchodzi zazwyczaj izolowany, plastikowy zbiornik, w którym umieszczono kilka czujników, izolowane termicznie przewody, pompa, wtryskiwacz
dawkujący precyzyjnie odmierzone ilości AdBlue oraz układy
elektroniczne odpowiadające za sterowanie. Jest jeszcze kontroler odpowiadający za sterowanie pracą układu oczyszczania
spalin połączony za pośrednictwem magistrali CAN z głównym
sterownikiem silnika – obie jednostki współpracują ze sobą
tak, aby uzyskać maksymalną sprawność pracy katalizatorów, a jednocześnie utrzymać osiągi silnika, w tym i zużycie
paliwa, na pożądanym poziomie.

Dawkowanie AdBlue – nie taka prosta sprawa…
Ilość wtryśniętego AdBlue musi precyzyjnie odpowiadać
zapotrzebowaniu na reduktor, jakim jest powstający w wyniku
hydrolizy amoniak, co z kolei zależy od ilości tlenków azotu
napływających do katalizatora i wydajności konwersji NOx
w danych warunkach pracy. Jeżeli ilość amoniaku jest niewystarczająca, część NOx nie zostanie zredukowana do pary
wodnej H2O i azotu N2, co obniży sprawność konwersji. Z kolei jeśli ilość amoniaku (a więc ilość wtryśniętego AdBlue) będzie większa niż mogłaby być zużyta w reakcjach SCR, pojawią się niedopuszczalne resztki amoniaku. Za ich neutralizację
(utlenianie z powrotem do NO) odpowiada katalizator ASC.

reklama

Reduktor potrzebny od zaraz
Układy SCR wykorzystują selektywną redukcję katalityczną do eliminacji ze spalin toksycznych tlenków azotu. Do
strumienia spalin wtryskiwany jest wodny roztwór mocznika
– AdBlue (jest to zarejestrowany przez VDI znak towarowy),
który ulegając hydrolizie, zamienia się w amoniak NH3, ten
zaś jest silnym reduktorem. Katalizator SCR może zredukować nawet od 75% do 95% NOx obecnych w spalinach, w zależności od rozwiązania dawkowanie AdBlue to 5–7% chwilowego zużycia paliwa przez pojazd.
Własności AdBlue – jego skład i wymagania jakościowe
określa wiele norm, m.in. norma ISO 22241:2019, DIN 70070
(AUS32), DIN V 70081 czy norma ISO 22141-1. AdBlue to roztwór mocznika (wzór strukturalny CH4N2O) o stężeniu 31,8–
33,2% w chemicznie czystej wodzie. Jest to płyn bezbarwny,
bez zapachu, nietoksyczny i biodegradowalny, jego ciężar
właściwy powinien zawierać się w przedziale 1,087–1,093
g/cm3. AdBlue krystalizuje w temperaturze –11,1°C, ma także
własności korozyjne wobec aluminium.
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PHU AGROLA jest od 2008 r. autoryzowanym dystrybutorem NOXy
w Zakładach Azotowych „Puławy”, które jako pierwsze w Polsce uzyskały
licencję na produkcję i sprzedaż NOXy (AdBlue) oraz są wiodącym
producentem tego płynu w Polsce i Europie. Transport produktu
odbywa się w cysternach przystosowanych do dystrybucji
NOXy lub w paletopojemnikach o pojemności 1000 l

Aby zmaksymalizować konwersję NOx,
najbardziej wyrafinowane algorytmy dawkowania AdBlue muszą uwzględniać nie
tylko emisję NOx z silnika, ale także amoniak obecny w płaszczu katalizatora. NH3
magazynowany w płaszczu – którego ilość
zmienia się dynamicznie w zależności od
warunków pracy – odgrywa ważną rolę
w ogólnym bilansie reduktorów. Ponieważ nie jest łatwo precyzyjnie modelować
przechowywanie i uwalnianie amoniaku
w warunkach przejściowych, kontrola SCR
nie jest trywialnym zadaniem.
Nawet jeśli ilość wtryskiwanego AdBlue odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu na amoniak, należy zapewnić
równomierny rozkład przepływu i dokładne wymieszanie mocznika/amoniaku z ga-

zami spalinowymi, aby osiągnąć jak najwyższy stopień konwersji NOx. W wielu
systemach SCR, zwłaszcza w silnikach
o dużej mocy, roztwór mocznika miesza
się ze sprężonym powietrzem przed wejściem do dyszy wtryskowej, aby poprawić
jego rozpylenie w strumieniu spalin.
Temperatura spalin i katalizatora SCR
jest kolejnym ważnym parametrem, który
wpływa na działanie układu SCR. Ponieważ sprawność konwersji NOx maleje wraz
ze spadkiem temperatury, dawkowanie
mocznika należy odpowiednio zmniejszyć, aby zapobiec emisjom amoniaku
i innych produktów rozkładu mocznika.
Innym problemem związanym ze zbyt
niską temperaturą jest pojawianie się
w katalizatorze zanieczyszczeń związanych z krystalizacją mocznika do postaci
stałej, jak również produktów powstają-

©
AGR
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W ofercie firmy
AGROLA znajdują się
m.in. jednopłaszczowe
zbiorniki o pojemności 5000 l
przeznaczone do magazynowania i dystrybucji
AdBlue (NOXy)
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cych w wyniku niepełnego rozkładu mocznika. Przyjmuje się, że temperatury pracy
katalizatora SCR (wtrysku AdBlue) nie
powinny spadać poniżej 200–250°C, w bardziej zaawansowanych systemach SCR
dopuszcza się wtrysk mocznika nawet
przy temperaturach ok. 180°C. Jednakże
nawet jeśli zapewniony jest całkowity
rozkład mocznika, przedłużone działanie
SCR w niskich temperaturach może spowodować nagromadzenie innych niepożądanych osadów w postaci stałej.

Rozwój trwa
Technologie selektywnej redukcji katalitycznej SCR są już powszechnie stosowane nie tylko w silnikach wysokoprężnych dużej mocy, ale także montowanych
w samochodach osobowych. Systemy te
są stale doskonalone: dąży się do uzyskania jak najwyższej sprawności samego
silnika, jak najwyższych stopni konwersji
katalizatora przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszego zużycia paliwa.
Rosnąca sprawność konwersji NOx
w systemach SCR może ostatecznie umożliwić wyeliminowanie innych metod ograniczania emisji tlenków azotu. Dotyczy to
zwłaszcza recyrkulacji spalin EGR w samym silniku, której zastosowanie wiąże
się z koniecznością zwiększenia zużycia
paliwa celem utrzymania osiągów na pożądanym poziomie. Brak EGR zapewnia
większą elastyczność w optymalizacji
silnika pod względem osiągów i oszczędności paliwa.
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Zabezpieczanie stali
przed korozją

Dariusz Piernikarski

Optymalne zabezpieczenie stali przed korozją zapewniają
wszystkie procesy związane z ochroną powierzchniową: metody
wstępnego przygotowania powierzchni do lakierowania, takie jak
śrutowanie i piaskowanie, a także lakierowanie wielowarstwowe,
galwanizacja zanurzeniowa oraz cynkowanie ogniowe.

Śrutowanie – klucz do sukcesu
Pierwszym etapem w walce z korozją
jest mechaniczne oczyszczenie powierzchni
– najczęściej jest to śrutowanie. Poprzez
śrutowanie następuje usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, skutków dotychczasowej korozji i nierówności powierzchni. Przygotowanie (śrutowanie)
powierzchni może odbywać się zarówno
przy użyciu śrutu staliwnego w przypadku detali ze stali zwykłej, jak również
za pomocą materiałów nieżelaznych, takich jak korund, w przypadku detali ze
stali nierdzewnej lub ocynkowanej.

© Faymonville

abezpieczenie przed korozją poszczególnych elementów stalowych
tworzących pojazdy użytkowe jest
niezbędne. Jest to najważniejsza ochrona,
zwłaszcza gdy mowa o elementach podwozia, wydłuża się w ten sposób ich
trwałość. Zazwyczaj skuteczne zabezpieczenie to proces wieloetapowy, wymagający ochrony praktycznie każdej części.
Ma to istotną zaletę: w efekcie zostaje
zapewniona efektywna ochrona każdego
komponentu i pojazdu (jego elementów
stalowych) jako całości.

Śrutowanie to etap
niezbędny do uzyskania
efektu, jakim jest skuteczne
zabezpieczenie antykorozyjne;
w tej operacji następuje usunięcie zanieczyszczeń, skutków
dotychczasowej korozji i nierówności powierzchni

Komponenty po śrutowaniu muszą
być poddane oczyszczaniu. Daje to pewność, że na powierzchniach nie pozostaną jakiekolwiek drobiny – pozostałości
po procesie śrutowania, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na jakość nanoszonych powłok zabezpieczających.

Klasyka – wielowarstwowe
powłoki lakiernicze
Powłoki lakiernicze stosowane w pojazdach użytkowych muszą charakteryzować się dużą trwałością zarówno barwy,
jak i połysku, powinny mieć największą
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odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz spełniać najsurowsze
wymagania dotyczące wytrzymałości chemicznej i mechanicznej (odporność na
uszkodzenia, działanie wilgoci i ścieranie). Pożądaną ich cechą jest również
obecność dodatków antykorozyjnych oraz
filtrów UV, zapobiegających utlenianiu
i matowieniu.
Malowanie (nanoszenie powłok lakierniczych) jest jednym z najpopularniejszych
sposobów zabezpieczania stali przed korozją. Powłoki lakiernicze różnią się ilością i rodzajem występujących w nich
warstw. Pokrywanie przedmiotu pierwszą warstwą farby to gruntowanie. War-

| TECHNIKA |
W zabezpieczaniu przed korozją istotne jest to, aby
możliwy był dostęp do wszystkich zakamarków zabezpieczanych komponentów – zazwyczaj uzyskuje się to przez
odpowiednie umieszczenie części i zagwarantowanie
pełnego dostępu ze wszystkich stron

© Broshuis

chroniący pokryte nim inne materiały lakiernicze przed erozją, chemicznym oddziaływaniem czynników zewnętrznych
i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Polakierowane komponenty muszą
przejść przez proces suszenia – umieszcza się je w komorach grzewczych, w których warstwa lakieru zostaje utwardzona
i uzyskuje ostateczne właściwości adhezyjne i wytrzymałościowe.
stwa podkładowa (gruntująca) łączy się
bezpośrednio z podłożem i zapewnia dobrą
przyczepność całej powłoki do podłoża
oraz zabezpiecza jego powierzchnię przed
wpływem czynników zewnętrznych.
Gdy warstwa podkładowa wyschnie
i utwardzi się, można rozpocząć proces
lakierowania natryskowego. Na zabezpieczane powierzchnie nanoszone są różnokolorowe lakiery wieloskładnikowe –
powstaje zewnętrzna warstwa ochronna.

Barwny bazowy lakier nawierzchniowy
może być jedynym elementem decydującym o walorach estetycznych powłoki
(tzw. malowanie standardowe), ale może
stanowić również tło dla kolejnej, półprzezroczystej warstwy dekoracyjnej (lakiery
metalizujące, perłowe itp.). W stosowanych obecnie w motoryzacji powłokach
lakierniczych (zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych) ostatnią zewnętrzną warstwą jest twardy lakier bezbarwny,

reklama

Gruntowe powłoki metaliczne
Jedną z metod ochrony przed korozją,
wydłużającą okres użytkowania produktów, jest nanoszenie powłok gruntowych
w procesie powlekania metalicznego. Produkty powlekane metalicznie przeznaczone są do zastosowań, które muszą
sprostać różnym środowiskom korozyjnym i wydłużają okres użytkowania produktów końcowych, chroniąc stal przed
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Zastosowana technologia lakierowania powinna
spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska,
np. przez zastosowanie lakierów wodorozcieńczalnych

Wielowarstwowe lakierowanie,
jak np. czterowarstwowy system
Hi-Class do lakierowania samochodów użytkowych oferowany
przez firmę Spies Hecker, jest
stosowane w przypadku elementów nadwozi, m.in. ze względu
na efekty specjalne kolorów
(metalika, perła)

© Spies Hecker

korozją. Prawidłowo wybrana powłoka
metaliczna ułatwia obróbkę powlekanego
produktu, np. w odniesieniu do późniejszego formowania, spawania i malowania. Powłoki metaliczne uzyskuje się za
pomocą platerowania, elektrolizy, zanurzania w kąpielach metalowych i natryskiwania. Powłoki metaliczne spełniają
tylko wtedy swe zadanie, gdy są ścisłe
i szczelne.
W motoryzacji stosuje się elektrolityczne (galwaniczne) powlekanie powłokami ochronnymi, polegające na zanurzeniu dobrze oczyszczonych z brudu
i tłuszczu przedmiotów w odpowiednim
elektrolicie zawierającym sole metalu
odpornego na korozję, przy czym przedmioty powlekane są połączone z biegunem
ujemnym (katodą). Na nich osadza się cieniutka powłoka wydzielonego podczas
elektrolizy metalu ochronnego. Grubość
takiej powłoki wynosi od kilku tysięcznych
do kilku setnych milimetra. Metody elektrolityczne są bardzo często stosowane ze
względu na uzyskanie równomiernych
i cienkich powłok oraz estetycznego wyglądu przedmiotów powlekanych.
Wśród najczęściej stosowanych metod metalizacji znajduje się cynkowanie
ogniowe – na powierzchnię nanoszona
jest warstwa roztopionego cynku (tzw.
cynkowanie ogniowe). Powłoka cynkowa
nałożona po obu stronach wydłuża czas
użytkowania produktu końcowego dzięki
zabezpieczeniu stali przed korozją. Ciągły
proces cynkowania ogniowego zapewnia
wysoki poziom ochrony oraz ścisłe połączenie powłoki i stali. Cechy te sprawiają,
że powłoki cynkowe są odpowiednie do
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Zabezpieczanie antykorozyjne elementów stalowych
naczep w procesie metalizacji łukowej polega na nanoszeniu ochronnych powłok metalicznych na bazie cynku
i aluminium o grubości 35 μm każda

dalszego formowania elementów stalowych oraz środowisk o dużej korozyjności.
Odporność na korozję wynikająca z zastosowania powłoki cynkowej jest wprost
proporcjonalna do grubości powłoki. Dzięki
właściwościom cynku powłoka zapewnia
ochronę przed korozją w miejscach, w których powierzchnia stali jest narażona na
uszkodzenia, np. krawędzie czy już powstałe zarysowania lub wgłębienia powłoki. Pełne zabezpieczenie przed korozją
osiągnięte jest również w miejscach intensywnego formowania, ponieważ ścisła
i cechująca się niskim współczynnikiem
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tarcia powłoka nie wykazuje tendencji do
łuszczenia się. Powłoka cynkowa zapewnia dobre podłoże do malowania, jeśli
powierzchnia jest dobrze przygotowana
i używane są odpowiednie lakiery. Oprócz
nadania pożądanego koloru produktowi
finalnemu malowanie zwiększa jeszcze
jego odporność na korozję.
Innym ze sposobów nanoszenia metalicznych powłok ochronnych jest metalizacja natryskowa, polegająca na nakładaniu powłoki na chronioną powierzchnię
za pomocą natryskiwania roztopionego
metalu pod ciśnieniem. Do metalizacji

KTL – skuteczność gwarantowana
Obecnie za jedną z bardziej skutecznych metod nanoszenia powłok ochronnych uważa się kataforetyczne
malowanie zanurzeniowe KTL (niem. Katodische Tauch
Lackierung, kataforeza). W zjawisku elektroforezy
przedmiot jest zanurzony w koloidalnym roztworze
farby oraz podłączony do odpowiedniej elektrody.
Uważa się, że zabezpieczanie w procesie KTL jest skuteczniejszą metodą ochrony w porównaniu z innymi
metodami, jak np. malowanie natryskowe.
Powierzchnia ma pełne zabezpieczenie z zachowaniem odporności chemicznej oraz odporności mechanicznej. Proces malowania kataforetycznego gwarantuje m.in. uzyskanie szerokiego wachlarza grubości
powłok (od 10 do 50 μm), jednolitość i – co najważniejsze – trwałość oraz doskonałą wytrzymałość
antykorozyjną (do 1000 h w komorze solnej). Powłoka
zachowuje walory estetyczne bez zacieków i zmarszczeń oraz ma dużą jednorodność. Kataforeza jest również doskonałą bazą dla innych powłok nanoszonych
przez malowanie proszkowe czy natryskowe.
Proces malowania kataforetycznego składa się
z odrębnych następujących po sobie etapów. Każdy
z nich odgrywa bardzo ważną rolę i tylko prawidłowe
ich przeprowadzenie gwarantuje uzyskanie powłoki
dającej optymalne zabezpieczenie antykorozyjne. Istotną zaletą malowania zanurzeniowego KTL jest to,
że możliwe jest skutecznie pokrycie warstwą ochronną
bardzo skomplikowanych kształtów wraz z zakamarkami i szczelinami. W procesie KTL powstaje bazowa
warstwa zabezpieczająca, do uzyskania pełnej ochrony
konieczne jest jeszcze ostateczne zabezpieczenie zewnętrznymi powłokami lakierniczymi, np. w procesie
malowania proszkowego.
Po procesie KTL konieczne jest dalsze malowanie
(lakierowanie), może nim być lakierowanie proszkowe.
Proces polega na elektrostatycznym naniesieniu suchego, sproszkowanego lakieru na zabezpieczane
powierzchnie. Następnie lakierowane elementy są
przenoszone do pieca, podlegają wyżarzaniu przez
kilkadziesiąt minut w temperaturze ok. 180–190°C –
lakier żeluje i równomiernie rozpływa się po całej powierzchni, uzyskując wymaganą twardość i odporność
na uszkodzenia. Polakierowane elementy mogą wreszcie trafić na linię montażową, gdzie kompletowane jest
np. podwozie naczepy czy ciężarówki.

reklama

używa się pistoletów natryskowych – w pistoletach
gazowych roztapianie metalu odbywa się za pomocą
płomienia acetylenowo-tlenowego, są również pistolety elektryczne, w których metal jest roztapiany
łukiem elektrycznym. Metal doprowadza się do pistoletu albo w postaci drutu, albo proszku metalicznego. Roztopiony metal zostaje rozpylony przez strumień sprężonego powietrza i wydmuchiwany pod
ciśnieniem przez dyszę.

| PROMOCJA |

Dwa w jednym,
czyli NOVORUST 2290 HYBRID
Zabezpieczenie antykorozyjne jest
niezbędne w przypadku konstrukcji stalowych.
Zastosowanie w tym celu gruntoemalii poliuretanowej zapewnia zarówno ochronę stali,
jak i efekt dekoracyjny w postaci koloru.
Co ważne, to wszystko w jednej warstwie.

Nowatorski produkt
NOVORUST 2290 HYBRID opracowano na bazie
żywicy poliaspartanowej (jest to odmiana żywicy
polimocznikowej), która gwarantuje znakomitą

Nazwa operacji
Przygotowanie materiału gruntowego
Lakierowanie gruntem
Czas odparowania do nałożenia
farby nawierzchniowej
Czas mycia sprzętu
Przygotowanie farby nawierzchniowej
Czas nakładania farby nawierzchniowej

Tabela. Porównanie lakierowania konstrukcji stalowej –
ramy samochodu ciężarowego – w technologii epoksyd
+ poliuretan oraz z zastosowaniem gruntoemalii.
Zestawienie obejmuje czasy operacyjne lakierowania dla
dwóch systemów dla środowiska „C3 krótkie”. Zakładane
grubości dla systemu EP+PU to 80 μm + 40 μm,
dla systemu NOVORUST 2290 HYBRID 120 μm
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Czas schnięcia systemu w 20°C
SUMA
Zawartość części stałych (%)
Wymagane wygrzewanie w 60°C
Wysoki połysk

szczelność powłoki oraz idealną przyczepność do
stali. Specjalnie wyselekcjonowana, najwyższej jakości żywica zapewnia produktowi dobrą odporność mechaniczną i chemiczną oraz bardzo dobrą
elastyczność. NOVORUST 2290 HYBRID zawiera
aktywne dodatki antykorozyjne na bazie tlenków
glinu, cynku i fosforu, które zapewniają skuteczne
zabezpieczenie antykorozyjne. O innowacyjnym
charakterze tego produktu świadczą aktywne filtry, które chronią powłokę przed promieniowaniem
UV i umożliwiają eksploatację w trudnych warunkach atmosferycznych. Najważniejszą zaletą tego

System EP + PU
15 min
60 min
60 min
5 min
15 min
40 min
12 h
15 h 15 min
60%
TAK
TAK

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

Nowatorski produkt w tej dziedzinie wprowadziła
na rynek firma NOVOL. Jest to gruntoemalia polimocznikowa NOVORUST 2290 HYBRID. Produkt
ten w jednej powłoce daje zabezpieczenie antykorozyjne, efekt dekoracyjny koloru oraz odporność
na promieniowanie UV.

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

praktyce antykorozyjnej zabezpieczenie konstrukcji stalowych polega najczęściej na zastosowaniu
systemów dwuwarstwowych, tzn. podkładu i farby
nawierzchniowej, które ze względu na klasę korozyjności mają określone grubości. Najczęściej
stosowanym rozwiązaniem służącym do zabezpieczenia konstrukcji stalowych jest system na bazie podkładu epoksydowego i farby nawierzchniowej poliuretanowej. Z punktu widzenia jakości
powłoki system ten jest jak najbardziej poprawny.
Jednak ze względu na technologiczność operacji,
m.in. nakładanie dwóch powłok, czasy schnięcia
i odparowania, jest to system bardzo wymagający
i czasochłonny.
Rozwiązaniem znacznie bardziej efektywnym i o tym
samym poziomie jakościowym jest zastosowanie
wyrobów „direct to metal” typu gruntoemalia.
Powłoki na bazie takich wyrobów cechuje połączenie właściwości antykorozyjnych gruntów oraz
właściwości dekoracyjnych farb nawierzchniowych.

NOVORUST 2290 HYBRID
15 min
60 min
Brak
5 min
Brak
Brak
2h
3 h 15 min
85%
NIE
TAK
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wyrobu jest jednak jego bardzo szybki czas schnięcia, tj. 15 min w 60°C, oraz objętościowa zawartość części stałych na poziomie 85%.
Produkt dostępny jest w pełnym połysku, tj. 90%.
Ze względu na zastosowanie nowatorskich środków tiksotropowych produkt możemy nakładać
w bardzo grubych warstwach – do 250 μm w jednym przejściu.

14 l

Grubości
zakładane
120 μm

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

Rama

Ilość zużytej
mieszaniny

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

NOVORUST 2290
HYBRID – RAL 7021

Gdzie
nakładany

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

Nazwa
produktu

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

Przykładowe koszty lakierowania
– NOVORUST HYBRID 2290 UHS.
Razem koszty materiałów lakierniczych wyniosły 990 zł

Czas lakierowania
(1 osoba)
90 min

produktu NOVORUST 2290 HYBRID pozwala pięciokrotnie skrócić czas produkcyjny. Dodatkowe
korzyści przy używaniu produktów typu gruntoemalia to: minimalizacja pomyłek podczas przygotowania wyrobu (jeden produkt, stała proporcja mieszania), mniejsze zużycie sprzętu (jedna
operacja), mniejsze zużycie rozcieńczalników do
przepłukiwania pompy, mniejsze obciążenie filtrów
w kabinie.
Zastosowanie produktu NOVORUST 2290 HYBRID
przynosi bardzo wiele korzyści. Zaliczyć do nich
można: znakomite zabezpieczenie antykorozyjne,
powłokę antykorozyjną w jednej warstwie, oszczędności w czasie lakierowania. Wszystko to powoduje, że lakierowany detal jest perfekcyjnie zabezpieczony antykorozyjnie przy niskich nakładach
finansowych.

Szybko i oszczędnie
Najważniejszą zaletą NOVORUST 2290 HYBRID jest
możliwość otrzymania powłoki antykorozyjnej za
pomocą jednego produktu. Pozwala to zaoszczędzić ok. 70% czasów technologicznych. W porównaniu systemów (patrz tabela) zastosowanie

reklama

Zdjęcia: © NOVOL

Więcej
informacji
o produkcie

| BIZNES |

Kässbohrer na baumie

Na firmowym stoisku odwiedzający targi będą
mogli obejrzeć m.in. silosy, wywrotki, naczepy
niskopodwoziowe (m.in. K.SLL 3, czyli najniższą
naczepę niskopodwoziową o prześwicie 100 mm),
cysterny (model K.STS wyróżniony nagrodą Trailer Innovation 2017 w kategorii pojazdów bezpiecznych
do przewozu masy bitumicznej) oraz platformy K.SPS (jeden z najcięższych pojazdów
w segmencie pojazdów ciężarowych o dużej ładowności).

news

Oprócz tego podczas targów będzie można zobaczyć: rozsuwalną,
3-osiową naczepę platformę o dużej ładowności K.SPA M, wywrotkę aluminiową K.SKA
o lekkiej konstrukcji, a także nowatorską naczepę

© Kässbohrer

Firma Kässbohrer na tegorocznych targach
bauma zaprezentuje szeroką gamę produktów
przeznaczonych dla przemysłu budowlanego.

silos K.SSL 35 (nominowaną do nagrody Trailer
Innovation 2019 w kategorii pomysł, z cyfrowym
modułem kontroli przyczepności DTC).
Kässbohrer swoim klientom z branży budowlanej
oferuje również szeroki wachlarz usług posprzedażowych, m.in. 4 lata gwarancji rozszerzonej na
wiele swoich wyrobów, w tym na prezentowane na
targach bauma 2019 pojazdy K.SSL 35 i K.SPA M.
Dzięki pakietom serwisowym K-Advance Care oraz
czynnej 24 h 7 dni w tygodniu dostępnej w 27 krajach i 23 językach telefonicznej infolinii posprzedażowe usługi firmy Kässbohrer są dostosowane
do potrzeb klienta.

reklama

Dodatkowe informacje na temat produktów prezentowanych na baumie można znaleźć na stronie
bauma.kaessbohrer.com, która jest dostępna w języku angielskim i niemieckim. Stanowi ona praktyczny
przewodnik po ofercie Kässbohrera na targach
bauma i zawiera informacje o pojazdach na stoisku
oraz kompletną ofertę produktów dla branży budowlanej. Za jej pomocą można też będzie umówić
spotkanie z zespołem firmy Kässbohrer.
(RP)

Dodatkowe informacje
na temat produktów
prezentowanych
na baumie
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zewnętrznymi oraz budowanie relacji z mediami.
Jest związany z Grupą Volkswagen od 2004 r. Swoją pracę rozpoczął
w centralnym dziale PR, następnie był odpowiedzialny za marketing
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Obecnie odpowiedzialna zarówno za komunikację marketingową, jak i PR
marki Volkswagen Samochody Użytkowe, czyli za całokształt komunikacji
marki, kampanie reklamowe, marketing dealerski, działania sponsoringowe
i eventowe. W tym roku do jej zadań należeć będzie również wprowadzenie
na rynek odświeżonego modelu T6 oraz trzech modeli elektrycznych
– Craftera, Caddy i Transportera.
Z branżą motoryzacyjną jest związana od ponad 8 lat. Doświadczenie
zdobywała w różnych działach Volkswagen Group Polska, m.in. w obszarach
sprzedaży flotowej, obsługi posprzedażnej i marketingu. Od września 2017 r.
pełni funkcję kierownika komunikacji marketingowej marki Volkswagen
Samochody Użytkowe.
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składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt
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