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Transport nienormatywny
Silosy: przewóz materiałów sypkich
°Celsineo – agregat Krone i Liebherr
Scania R 450 z zabudową kubaturową
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Ponadgabaryty na baumie

Kwietniowe targi bauma zgromadziły liczne
grono przedstawicieli szeroko rozumianej branży
budowlanej. Wśród nich nie mogło zabraknąć
producentów pojazdów wykorzystywanych
w transporcie nienormatywnym.
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Mocniejszy, lżejszy, bardziej
zrównoważony świat

7 marca br. około 130 przedstawicieli producentów oraz SSAB, w tym prezes SSAB
Martin Lindqvist, spotkało się w centrum serwisowym SSAB Shape w Obornikach. Po inspirujących seminariach i zwiedzaniu zakładu
uczestniczyli oni w prezentacji nowej maszyny
do cięcia laserowego…
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– czas na silos

Ogólna definicja mówi, że silosy to pojazdy
z nadwoziem zbiornikowym przystosowane
do przewozu luzem materiałów sypkich i suchych, w tym produktów spożywczych (jak
mąka, cukier, kasze), mączki kostnej, soli, tlenków, granulatów tworzyw sztucznych, nawozów, cementu itp.
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°Celsineo:
narodziny gwiazdy?

°Celsineo to opracowany przez firmy Liebherr
i Krone nowy agregat chłodniczy, który dzięki
swej modułowej budowie ma sprostać rosnącym wymaganiom klientów zarówno dziś, jak
i w przyszłości.
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Scania Polska udostępniła do testów interesujący zestaw składający się z samochodu ciężarowego Scania R 450 6×2 spiętego z centralnoosiową przyczepą. Na obu pojazdach
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Bauma: fachowcy
poszukiwani
Monachijska bauma to coś więcej niż wiodące na świecie targi
branżowe, to bicie serca branży. Jego wystawcy nadają tempo,
dynamizują rynek i kierują biznesem. Przyświeca im jeden
nadrzędny cel: zawsze być o krok z przodu.

N

ie chodzi tu tylko o indywidualne perspektywy,
ale o wielki obraz – przemysłu budowlanego,
maszyn górniczych i oczywiście szeroko rozumianego transportu budowlanego w pełnym
wymiarze.
Uważam, że bauma to wyjątkowa na świecie wystawa, która reprezentuje sektor budowlany szeroko i głęboko. Nie ma innego wydarzenia, które pozwala wystawcom osiągnąć
taką międzynarodową widoczność, gdyż bauma
to właściwie targi, gdzie powstają nowe partnerstwa biznesowe, na których podstawie buduje się przyszłość, wprowadzając najnowsze
technologie.
Wśród niezliczonych ekspozycji oczywiście
największą uwagę przykuwają gigantyczne
maszyny – budowlany laik czasami może mieć
trudności z określeniem, do czego one mogą
być wykorzystywane. Specyfika targów powoduje, że wśród zwiedzających dominującą
grupę stanowią fachowcy związani z branżą –
począwszy od wysoko postawionych przedstawicieli producentów i firm budowlanych, a na
operatorach maszyn skończywszy.
Znaczący udział mają wystawcy związani
z transportem budowlanym. Są zatem producenci samochodów ciężarowych i zabudów:
wywrotek, naczep samowyładowczych, hakowców, bramowców, pomp i gruszek do betonu
oraz takiego osprzętu, jak żurawie hydrauliczne – to przykłady tych najliczniej obecnych.
Mocne wejście na baumie ma nieodmiennie
grupa producentów związana z transportem
nienormatywnym pokazująca najważniejsze
pojazdy i akcesoria ze swojej oferty. Niekiedy
są to pojazdy i akcesoria imponujące swą wielkością czy złożonością techniczną.

Liczba nowości w obszarze techniki może
przyprawić o zawrót głowy. Pojazdy – czy to
ciężarówki, czy naczepy, zmieniają się by zaoferować użytkownikom jeszcze większą efektywność eksploatacji – słowem: więcej, lepiej,
taniej. W tle od wielu lat chodzi o ekologię
i obniżanie wpływu transportu na efekt cieplarniany. W tym kierunku podąża branża.
Z wielu rozmów, jakie udało mi się przeprowadzić na targach, wynika jeden, nieco
smutny wniosek. Przemysł rozwija się w swoim
tempie, dążąc do tego, by w jak największym
stopniu spełniać oczekiwania użytkowników,
oferując im produkty ekonomiczne w eksploatacji, możliwie uniwersalne w zastosowaniach,
a jednocześnie proste w obsłudze. To właśnie
prostota obsługi w coraz większym stopniu
staje się czynnikiem o decydującym znaczeniu.
Wynika to z faktu, że odczuwalny staje się brak
wykwalifikowanej siły roboczej – kierowców
czy operatorów maszyn. Ci, którzy zaczynają
swoją przygodę w branży, to pokolenie niekoniecznie chcące narażać się na rzeczywiste
trudy pracy – oni wolą korzystać z narzędzi
znanych im z życia codziennego, takich jak
smartfony. Co z tego wynika? Należy im
umożliwić obsługę wywrotki, silosu czy systemu skrętu osi w naczepie niskopodwoziowej
za pomocą aplikacji w smartfonie. To zrozumieją i potrafią.
Jak widać, żyjemy w ciekawych czasach.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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NACZEPOMANIA 2019
aczepomania to wystawa przeznaczona
dla producentów i dystrybutorów pojazdów ciężarowych (naczep, przyczep,
ciągników), a także komponentów, akcesoriów
i usług związanych z szeroko rozumianą branżą
transportową. To doskonałe miejsce branżowych
spotkań, podczas których odwiedzającym przekazywane będą informacje na temat nowości produktowych, nowych technologii i wiedzy technicznej.
Wydarzenie będzie miało miejsce 8 czerwca (sobota) w godzinach 10.00–23.00 w hali Atlas
Arena w Łodzi. Organizatorzy zapraszają osoby zawodowo związane z branżą pojazdów ciężarowych oraz sympatyków i pasjonatów transportu
wraz z rodzinami. W tym roku wejście jest otwarte
dla wszystkich zainteresowanych.
Oprócz bogatej oferty branżowych pojazdów w czasie tegorocznej Naczepomanii dostępna będzie
również ciekawa oprawa rozrywkowa. W programie dnia znajdą się widowiskowe pokazy Monster
Trucka z możliwością odbycia przejażdżek, symulator jazdy samochodem ciężarowym czy liczne
konkursy organizowane przez polskich Strongmanów. Biesiadę wieczorną uświetni koncert
znanej z programu „Mam talent” grupy Me Myself
and I, która tworzy muzykę bez użycia instrumentów muzycznych, oraz after party z DJ-em pod
gwiazdami. Całość poprowadzi Andrzej Borowczyk,
znany komentator F1.
(RP)

© Iveco

N

IVECO PREZENTUJE
ODŚWIEŻONE DAILY
aprezentowane niedawno nowe Iveco
Daily stanowi znaczny postęp w obszarze jazdy autonomicznej i bezpieczeństwa. Oprócz tego samochód ma niższe zużycie
paliwa (nawet do 10% w stosunku do poprzednika) oraz podnosi poprzeczkę w zakresie łączności z siecią, co przekłada się na wymierne korzyści dla klienta.

Z

Nowy Daily jest wyposażony w silnik F1A o pojemności 2,3 l i mocy znamionowej od 116 do
156 KM (dostępny w wersji z homologacją
Light Duty i Heavy Duty), a także wysoko wydajny silnik F1C o pojemności 3 l dostępny
w trzech wersjach o mocy znamionowej w zakresie od 160 do 210 KM, jak również w wersji
na sprężony gaz ziemny (Natural Power). Nowy
Daily jako pierwszy pojazd w swojej klasie
spełnia normy emisji Euro 6-d (samochody do
3,5 t) i Euro VI-D (samochody ciężarowe).

Udoskonalony model wyposażony jest w szeroką gamę zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy ADAS, poprawiających bezpieczeństwo jazdy. Należą do nich m.in. system
hamowania awaryjnego i City Brake PRO przeciwdziałające kolizjom przy prędkościach poniżej
50 km/h, a także system Queue Assist, który
dostosowuje jazdę w korku do pojazdu znajdującego się z przodu. Jest to pierwszy pojazd
o masie 7,2 t, który ma funkcje Queue Assist
i City Brake PRO.
Nowy Daily w ramach szerokiej ścieżki cyfrowej transformacji rozpoczętej w 2016 r. wraz
z wprowadzeniem aplikacji Daily Business UP
(wzbogaconej w kolejnych latach dzięki współpracy z Microsoft) został wyposażony w platformę Microsoft Azure działającą w chmurze.
Portal MyDaily, dostępny również w aplikacji MyDaily, umożliwia właścicielom codzienne monitorowanie ich pojazdów na komputerze stacjonarnym lub na urządzeniach mobilnych. (RP)

ojazd na okładce to nowa niskopodwoziowa naczepa z obniżonym pokładem Goldhofer
typu STZ-VP (285). Jej cechą charakterystyczną jest wózek jezdny o specjalnej konstrukcji,
pozwalający na eksploatację w trudnych warunkach terenowych. Wyposażenie przedniego wózka jezdnego w osie z rodziny MPA-K oraz tylnego w osie THP daje temu solidnemu pojazdowi dużą wszechstronność i elastyczność w zakresie rozbudowy i dostosowania floty do przyszłych wymagań transportowych. Maksymalne obciążenie sprzęgu wynosi 52 t (30 t). Producent
przewidział szeroką gamę akcesoriów pozwalających na maksymalną elastyczność wykorzystania: naczepę można wyposażyć w płaski pokład ładunkowy, pokład do przewozu koparek czy też
ramę przęsłową do transportu ładunków o przekroju kolistym. Długość pokładu można regulować
w szerokim zakresie – w stanie złożonym jest to 8000 mm, po rozsunięciu maksymalna długość
wynosi 12 400 mm. Długość naczepy w stanie złożonym to 19 935 mm. Szerokość wnęki na ramię koparki to 1060 mm. Kąt skrętu osi o nośności 12 t wynosi 60°, co pozwala na uzyskanie
optymalnych własności manewrowych. Skok zawieszenia to aż 600 mm (±300 mm).

P
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ZF FRIEDRICHSHAFEN
ŁĄCZY SIĘ Z WABCO

ZAKŁADY MAN W NIEPOŁOMICACH
„FABRYKĄ ROKU”

godnie z umową ZF Friedrichshafen przejmie wszystkie akcje
Wabco za 136,50 USD za akcję w transakcji gotówkowej o wartości ponad 7 mld EUR. Transakcja zbliży dwóch globalnych liderów technologicznych obsługujących producentów OEM i floty w branży
motoryzacyjnej, łącząc możliwości Wabco w zakresie bezpieczeństwa i wydajności pojazdów użytkowych, w tym technologie związane z kontrolą
dynamiki pojazdów, systemami aktywnego zawieszenia pneumatycznego
i systemami zarządzania flotą z wiodącą rolą ZF w technologii układów
napędowych i podwozi dla samochodów i pojazdów użytkowych.

o sukcesie w 2016 r. MAN ponownie został zwycięzcą konkursu
„Fabryka roku”. Zakłady MAN Trucks w Niepołomicach, gdzie od
2007 r. montowane są pojazdy ciężarowe typoszeregów TGS i TGX,
zapewniły sobie pierwsze miejsce w kategorii „Doskonała produkcja seryjna”.

Z

„Mamy za sobą udaną współpracę z ZF, w tym prototypowanie pierwszych w branży technologii, a strategiczne dopasowanie naszych dwóch
firm jest przekonujące. Po dokładnej analizie z przyjemnością ogłaszamy
ostateczną umowę, która naszym zdaniem leży w najlepszym interesie
akcjonariuszy Wabco” – powiedział Jacques Esculier, CEO i prezes Wabco.

Nagroda została przyznana przez ekspertów specjalistycznego czasopisma „Produktion” i firmy doradczej AT Kearney, którzy docenili wysoką
ekonomiczność procesów charakteryzujących się kulturą stałego doskonalenia (Kaizen) oraz perfekcyjny podział na fazy linii montażowej, która
mimo dużej wariantowości pojazdów i związanej z tym konieczności wykonywania różnorodnych operacji na poszczególnych stanowiskach zapewnia
pracownikom odpowiednią elastyczność umożliwiającą produkcję wysokiej jakości elementów.
Jury przekonał m.in. wdrożony w 2017 r. proces produkcji modułowej. „Produkcję elementów wariantowych i fazy szczytowego obciążenia pracą przenieśliśmy w większym stopniu do odcinka montażu wstępnego, dzięki czemu
udało nam się wyeliminować okresy niepełnego wykorzystania lub przeciążenia poszczególnych faz linii montażowej. Utworzenie modułów na etapie montażu wstępnego umożliwiło nam przeniesienie zadań z głównej linii”
– mówi Heiko Kayser, kierownik zakładu MAN Truck. Rozwiązanie to pozwoliło odciążyć pracowników i zapewniło im wysokiej jakości stanowiska pracy, także pod względem ergonomicznym. Zdaniem jury jest to
jeden z powodów wyjątkowo niskiej fluktuacji wśród załogi krakowskiego
zakładu oraz wzorowego wskaźnika absencji.
(RP)

© DAF Trucks Polska

„Dla ZF pozyskanie specjalisty i lidera w dziedzinie układów hamulcowych
do pojazdów użytkowych oznacza dodanie stabilnego i rozwijającego się
segmentu biznesowego i umożliwia naszemu istniejącemu działowi pojazdów użytkowych poszerzenie wiedzy w zakresie kontroli dynamiki pojazdów. Stworzy to podstawę dla ZF do zaoferowania naszym klientom
kompleksowych systemów bezpiecznych i zautomatyzowanych rozwiązań
w zakresie mobilności pasażerów i towarów” – powiedział Wolf-Henning
Scheider, dyrektor generalny ZF.
(DP)

P

DAF WANICKI DEALEREM ROKU DAF 2019
ósmej edycji konkursu organizowanego przez DAF Trucks Polska tytuł
Dealera roku DAF 2019 wywalczyli
pracownicy rzeszowskiego oddziału firmy Wanicki.

W

W tym roku nagrody Dealer roku DAF 2019 wręczano podczas uroczystej gali, która odbyła się 21 marca

2019 r. w hotelu Bristol w Rzeszowie. Drugie miejsce
zajął oddział ESA Trucks z Konina, a nagroda za
trzecie miejsce trafiła także do firmy Wanicki – za
sprawą wyników ich lubelskiego oddziału.
W konkursie Dealer roku DAF ocena dotyczy działań bezpośrednio wpływających na satysfakcję
klientów. Wśród kategorii, w których przyznawane
są punkty, są następujące: poprawność wykonania
usługi za pierwszym razem, wzrost satysfakcji klienta z obsługi w serwisie, wydajność obsługi w ra-
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mach serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów obsługowo-naprawczych DAF Multisupport, realizacja
planów sprzedaży nowych pojazdów i części oraz
jakościowe szkolenia z ekonomicznej jazdy. Kolejne punkty dealerzy mogli otrzymać także za
ponadstandardowy udział w akcjach specjalnych
DAF, jak Welcome Home (oferta zniżek na wybrane
usługi serwisowe i części dla pojazdów starszych
niż 3 lata) oraz zdobycie wyższych niż wymagane
poziomów w szkoleniach (Standard of Excellence)
przez mechaników.
(DP)
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SOLARIS – KOLEJNY
ROK WZROSTU

Sprzedaż autobusów elektrycznych w Europie
w 2018 r. w podziale na producentów
(dane w %; źródło: CME Solutions/Solaris)

2018 r. firma Solaris Bus & Coach
dostarczyła swoim klientom w Polsce i za granicą 1226 autobusów
i trolejbusów (łączna wartość obrotów w minionym roku wyniosła prawie 1,9 mln zł). Z tej grupy
do polskich odbiorców trafiły 402 pojazdy, co
oznacza, że Solaris został liderem krajowego rynku
autobusów niskopodłogowych (już po raz 16.
z rzędu), osiągając 33-procentowy udział w rynku.

W

Polski rynek niskopodłogowych autobusów miejskich
> 8 t dmc. w 2018 r. (ujęcie procentowe)
Do klientów spoza Polski Solaris dostarczył w minionym roku łącznie 824 pojazdy. Najwięcej z nich,
bo 162, trafiło na Litwę, 153 do Niemiec, 141 do
Czech i 113 do Włoch. Największymi kontraktami zrealizowanymi w minionym roku przez spółkę
były dostawy do Wilna – 149 autobusów Solaris
Urbino 12 i Urbino 18, do Rzymu – 90 autobusów
Solaris InterUrbino 12, do Brukseli – 63 Solarisy
Urbino 12 hybrid i do Düsseldorfu – 54 autobusy
Solaris Urbiono 18.
Jak pokazują dane, coraz większą rolę w strukturze sprzedażowej i produktowej Solarisa odgrywają autobusy z napędami alternatywnymi,
w tym w szczególności hybrydowymi oraz elektrycznymi. W 2018 r. aż 36% wszystkich zrealizowanych przez firmę kontraktów stanowiły dostawy
pojazdów typu low lub zero-emission. W minionym roku 107 autobusów z napędem bateryjnym
zostało dostarczonych do klientów z Belgii, Czech,
Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii,
Słowacji, Szwecji i Włoch. Oznacza to, że Solaris z udziałem 17% znalazł się w czołówce europejskich firm aktywnych w obszarze e-mobility.
Należy dodać, że wzrost znaczenia autobusów

Sprzedaż autobusów >8 t dmc. w Polsce w 2018 r.
(dane w szt.; źródło: Solaris/JMK Analizy Rynku Autobusów)

elektrycznych w strukturze sprzedażowej Solarisa jest zgodny z długofalową strategią rozwoju
spółki oraz całej Grupy CAF, do której należy 100%
akcji Solarisa.
W 2018 r. zadebiutowały na rynku nowe produkty marki Solaris. Jednym z nich był Solaris
Urbino 12 LE lite hybrid, który zaprezentowany został na ubiegłorocznych targach Transexpo w Kielcach. Charakterystyczne dla tego modelu jest niskie zużycie paliwa i mniejsze koszty eksploatacji
w porównaniu z analogicznymi konstrukcjami dostępnymi na rynku. Celem inżynierów pracujących
nad stworzeniem tego autobusu było takie opracowanie konstrukcji pojazdu, by w teście SORT 2
uzyskiwał zużycie paliwa na poziomie 30 l na 100 km.
W roku bieżącym Solaris planuje kolejne premiery
produktowe. Jedną z nich będzie Solaris Urbino
12 hydrogen. Premierę tego autobusu o długości
12 m z napędem elektrycznym i z wodorowym
ogniwem paliwowym zaplanowano na czerwiec
2019 r. Będzie to pierwszy 12-metrowy autobus
marki Solaris z wodorowym ogniwem paliwowym.
Drugim pojazdem, którego premierowy pokaz od-
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będzie się na październikowych targach Busworld
w Brukseli, jest Solaris Trollino 24. Prototypowy
trolejbus to pierwszy w historii Solarisa dwuprzegubowy pojazd z dwoma osiami napędowymi
o ponadnormatywnej długości 24 m. Docelowo
konstrukcja będzie platformą dla trolejbusów,
autobusów bateryjnych i hybrydowych.
„W rok 2019 wkraczamy z niezwykle ambitnymi
celami, ale także dużą liczbą już potwierdzonych
zamówień na ten rok. Co bardzo ważne, znaczną
część z nich stanowią pojazdy z alternatywnymi
napędami, w których projektowaniu i produkcji Solaris jest europejskim ekspertem. Ogromną wagę
przywiązujemy też do obsługi posprzedażowej
naszych klientów i skupiamy się na dalszym rozwoju tego obszaru. Z każdym rokiem oczekiwania rynku względem innowacyjnych rozwiązań
przynoszą nam nowe wyzwania. Solaris jest jednak organizacją doskonale do tego przygotowaną
i potrafi zarówno reagować na potrzeby swoich
klientów, jak też kreować nowe trendy na rynku,
szczególnie w obszarze e-mobility” – podsumował
plany na rok 2019 Javier Calleja, prezes zarządu
firmy Solaris.
(RP)
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Ponadgabaryty na baumie
Dariusz Piernikarski

roducenci naczep i modułów transportowych wykorzystywanych w przewozach nienormatywnych przygotowali wiele premier i modernizacji swoich
produktów. Proponujemy przegląd nowości pokazanych na tegorocznej Baumie przez kilku wiodących producentów: Cometto, Faymonville, Goldhofer,
Kässbohrer, Nooteboom oraz Scheuerle
(Grupa TII).

Cometto
Należąca do grupy Faymonville firma
Cometto specjalizuje się w produkcji sterowanych elektronicznie samobieżnych
modułów transportowych i to właśnie one

6-osiowy moduł transportowy Cometto Evo 3 ma linie osiowe o nośności 70 t, co pozwala
na realizację najtrudniejszych zadań transportowych i przewóz najcięższych ładunków
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stanowiły główną część ekspozycji tego
producenta na targach bauma. Adapter do
przewozu łopat BladeMAX, pokazany przez
Faymonville, był zamocowany właśnie na
6-osiowym module Cometto MSPE 48 t.
Interesującym rozwiązaniem proponowanym przez Cometto jest 6-osiowy
moduł transportowy wyposażony w moduł napędowy (tzw. power-pack) z serii
Evo3. Pojazd ten stanowi punkt odniesienia w tym segmencie transportowym
ze względu na unikatową na rynku nośność linii osiowych wynoszącą 70 t. Moduł napędowy ma najwyższe na rynku
osiągi, co pozwala na realizację najtrudniejszych zadań transportowych i przewóz najcięższych ładunków.

© Faymonville Group

Kwietniowe targi bauma
zgromadziły liczne grono
przedstawicieli szeroko
rozumianej branży
budowlanej. Wśród nich
nie mogło zabraknąć
producentów pojazdów
wykorzystywanych
w transporcie
nienormatywnym.
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samym pozwolić na załadunek najcięższych i najdłuższych łopat. Zapewnia to
bezpieczny i efektywny transport w obszarach zabudowanych lub zalesionych,
a także na krętych drogach, gdy jedynie
podniesienie końca łopaty ku górze pozwala na pokonanie przeszkód na trasie.
Łopaty po zamocowaniu w adapterze
mogą zostać podniesione niemal do kąta

Adapter Faymonille BladeMAX,
służący do mocowania łopat, jest
w stanie przenieść obciążenie momentem wynoszącym 650 mt –
można go zamocować na module
Cometto MSPE

Oprócz ładowności samobieżne moduły transportowe MSPE imponują elastycznymi możliwościami konfiguracji i doskonałą manewrowością. Zaawansowany
elektroniczny system sterujący i specjalne
oprogramowanie Cometto pozwala na
uzyskanie skrętu osi w zakresie ±135°.
Każdy korpus osi działa niezależnie, a dzięki ich interakcji moduł MSPE może być
przemieszczany dosłownie w każdym
kierunku.
Napędowe power-packi oferowane
są w 3 klasach mocy, a samo kierowanie modułem może być bardziej komfortowe po zamontowaniu opcjonalnej kabiny operatora. Oczywiście producent ma
bogatą ofertę wyposażenia dodatkowego,
jak np. przekładki dystansowe.

©
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Faymonville
Premierę na targach bauma miał BladeMAX – nowe rozwiązanie transportowe
firmy Faymonville, służące do mocowania i transportu łopat turbin wiatrowych
nowej generacji. Adapter BladeMAX należy obecnie do najmocniejszych tego
typu urządzeń na rynku – jest bowiem
w stanie przenieść obciążenie momentem wynoszącym 650 mt (metroton), a tym

reklama

90°, adapter pozwala również na ich obrót
wokół własnej osi o 360°. Sam adapter
może być zamontowany na module samobieżnym lub między modułami transportowymi. Opatentowane rozwiązanie
Roto-Translation jest na rynku unikatowe.
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Uwagę zwracały nowe wersje znanych
pojazdów i rozwiązań transportowych.
Wśród nich można wymienić naczepę
ARCUS PK, pokazaną po raz pierwszy na
ubiegłorocznych targach IAA, a także
inteligentne rozwiązanie do transportu
łopat turbin wiatrowych VENTUM działające w połączeniu z adapterem BLADEX. VENTUM to pięciokrotnie rozsuwana naczepa o całkowitej długości do
72 m. Razem z adapterem do montażu
łopat BADEX powstaje system, który przy
transporcie wyjątkowo długich łopat daje
możliwość rozwijania na trasie wyższych
prędkości średnich, skraca również czasochłonność procesów za- i rozładunku.
Ten pojazd o nowej koncepcji ma stworzyć całkowicie nowy wymiar w zakresie precyzji działania, bezpieczeństwa
i efektywności.

dułów samobieżnych PST. Dopełnieniem
był następca słynnego adaptera przęsłowego – teraz FAKTOR 5.5 zastępuje
FAKTOR-a 5, co oznacza 10-procentowe
zwiększenie jego nośności.

Kässbohrer K.SLL
Bazę konstrukcyjną zmodernizowanej rodziny naczep Kässbohrer K.SLL stanowi moduł jezdny wyposażony w 2 lub
3 linie osiowe ze skrętem hydraulicznym
i zawieszeniem pneumatycznym. Moduł
można uzupełnić o tylne rampy najazdowe.
W standardowym wyposażeniu naczepa

© Goldhofer

Zastosowano w nim specjalny układ wyważający, dzięki któremu środek ciężkości
pozostaje w znacznie bardziej stabilnym
położeniu, gdy łopata jest przemieszczana z położenia pionowego do poziomego, niż w przypadku innych rozwiązań
konwencjonalnych. Opatentowany system kontroli stabilności daje też większą
pewność podczas manewrowania. Interakcja układów elektronicznych i hydraulicznych w połączeniu z kontrolą wizualną
operatora zwiększa poziom bezpieczeństwa, gdy środek ciężkości przemieszcza
się podczas zmiany położenia łopaty. BladeMAX działa bez użycia przeciwciężarów (balastów), ważących typowo kilkanaście ton.
Największym eksponatem z gamy pojazdów Faymonville, pokazanych na Baumie, była naczepa CombiMAX 4+6 z pokładem do przewozu koparek. Naczepy
CombiMAX już jakiś czas temu ugruntowały swoją wiodącą pozycję na rynku
przewozów nienormatywnych w segmencie ładowności do 120 t. Jest to wy-

nik optymalnej kombinacji masy własnej
i możliwości konfiguracji dzięki bardzo
przemyślanej strukturze pojazdu. Specjalny pokład ładunkowy naczepy CombiMAX pozwala na przewóz największych
koparek gąsienicowych Caterpillar w pozycji wiszącej z zachowaniem minimalnego prześwitu. Rozsuwane teleskopowo
obniżone łoże zostało całkowicie przeprojektowane – podpory mogą być wysuwane niewielkim wysiłkiem, pozwalając
na pozycjonowanie ładunku na dwóch
różnych poziomach.

Goldhofer
Premiery światowe i uznana jakość
to wizytówka ekspozycji spółki Goldhofer. Produktem numer jeden na targach
było nowe rozwiązanie, które uczyni ciężki
transport jeszcze bardziej zrównoważonym, efektywnym i prostym. Niestety,
w momencie przygotowania tego artykułu producent nie udostępnił jeszcze
materiałów na temat tej premiery – napiszemy o tym nowym produkcie w odrębnej relacji.

VENTUM to 5-krotnie rozsuwana naczepa
o całkowitej długości do 72 m. Razem
z adapterem do montażu łopat BADEX
powstaje system, który przy transporcie
wyjątkowo długich łopat daje możliwość
rozwijania na trasie wyższych prędkości
średnich, skraca też czasochłonność
procesów za- i rozładunku

ARCUS STZ-PK 8 to naczepa niskopodwoziowa z obniżonym pokładem, wyposażona w precyzyjny układ skrętu tworzony przez osie wahadłowe samoskrętne
i ze skrętem wymuszonym. Układ ten zapewnia precyzję manewrowania niezależnie od długości zestawionej kombinacji.
Samobieżny moduł transportowy ADDRIVE pokazany po raz pierwszy na poprzedniej baumie w 2016 r. doczekał
się modernizacji. W połączeniu z adapterem do transportu łopat turbin wiatrowych FTV 500 klienci otrzymują przekonujące rozwiązanie typu 3 w 1.
Na ekspozycji Goldhofera nie mogło
zabraknąć zoptymalizowanych wersji naczep modułowych z rodziny THP oraz mo-
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K.SLL ma również możliwość załadunku
od przodu – łabędzia szyja jest odczepiana. Uzupełnienie pojazdu o kolejne
linie osiowe nie stanowi problemu, ponieważ układ jezdny w części tylnej ma
budowę modułową.
Obniżony pokład ładunkowy ma 7 m
długości i można go wydłużyć o kolejne
5,5 m w krokach co 0,5 m. Jeśli naczepa
zostanie wyposażona w zamki do mocowania kontenerów (twist locks), można
przewozić również kontenery 40-stopowe.
W standardowym wykonaniu pokład ma
grubość 200 mm i tworzy nierozłączną
całość z wózkiem jezdnym (połączenie
spawane). Dodatkową opcją pozwalającą
na zwiększenie możliwości przewozowych
są pokłady o grubości 225 mm lub 250 mm.
Pokład może być również połączony z modułem jezdnym za pomocą sworzni –
wtedy można stosować dodatkowe elementy wyposażenia, jak np. dołączane
platformy (długości 3 m lub 5 m).
Dołączane pokłady (platformy) pośrednie (1 lub 2) pozwalają na przewożenie długich ładunków. Pokład ma noś-
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ność 15 t i układa się go na kłonicach
wtykanych w kieszenie (50×100 mm) na
zewnątrz ramy głównej. Jeśli chodzi o zabezpieczenie ładunku, naczepa K.SLL wyposażona bardzo bogato. W sumie ma 17
par pierścieni mocujących o wytrzymałości 13 400, 8000 lub 10 000 daN. Zatem
temat „brakujące punkty kotwiczenia”,
który często jest problemem w nacze-

© Kässbohrer

W wersji podstawowej
wielofunkcyjnej naczepy
Kässbohrer K.SLL2/2H
na obniżonym pokładzie,
który po wysunięciu ma
długość 12,3 m, można
przewieźć ładunek
o masie do 28,5 t

pach niskopodwoziowych, z pewnością
nie dotyczy tego pojazdu. Ponadto naczepa K.SLL jest wyposażona w składane
kratownice, które wydłużają szerokość
załadunku do 3 m.
Zaletą obniżonego pokładu ładunkowego jest drewniana podłoga podzielona na 3 segmenty zamocowane za pomocą 4 pierścieni mocujących. Jest to

reklama

ogromna zaleta, gdy przewozi się łodzie
lub ładunki o przekroju kolistym. Po zdjęciu podłogi pokład zamienia się w pokład
przęsłowy. Dzięki tym akcesoriom niskopodwoziowa naczepa K.SLL jest wielofunkcyjna: można ją wykorzystać do
transportu maszyn, długich materiałów,
niewielkich ładunków skupionych, a także
kontenerów budowlanych.
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Podczas jazdy prześwit wynosi od
300 mm do 340 mm. 8 cylindrów hydraulicznych obsługuje mechanizm podnoszenia oraz skrętu osi. Naczepa K.SLL
ma funkcję automatycznej regulacji wysokości zawieszenia do jazdy (reset-toride), jeśli zawieszenie pneumatyczne było
przestawiane podczas za- lub rozładunku
funkcja działa od prędkości 15 km/h.
W wersji standardowej skręt osi jest obsługiwany za pomocą pilota kablowego,
opcjonalnie dostępny jest pilot zdalnego
sterowania. Ma to zawsze sens, jeśli kierowca ma szybciej sterować z kabiny.
Maksymalne wychylenie kół wynosi 42°
(montowane w standardzie osie BPW
Airlight z hamulcami bębnowymi) lub
38° (osie SAF).

Od czasu wprowadzenia 6-osiowej
naczepy balastowej Manoovr w połowie
ubiegłego roku coraz więcej firm wynajmujących żurawie wybiera ten pojazd zamiast tradycyjnej balastowej naczepy
platformowej. Jednym z głównych czynników decydujących o wyborze właśnie
takiego rozwiązania – a jest to naczepa
typu MPL-97-06 – jest pokład ładunkowy o wysokości wynoszącej jedynie
780 mm, co czyni go bezpieczniejszym
podczas pracy. Innymi ważnymi czynnikami są osie o nośności 12 t, zawieszenie o skoku 500 mm oraz kąt skrętu
osi 60° – tak doskonałe parametry są
możliwe do uzyskania dzięki zastosowaniu osi wahadłowych.

Nooteboom Manoovr
MPL-97-06

Dzięki bardzo nisko położonemu pokładowi i 12-tonowym osiom wahadłowym
niskopodwoziowa naczepa balastowa Manoovr MPL-97-06 coraz częściej zastępuje
naczepę platformową OVB-95-07. Dopuszczalna maksymalna masa dla pojazdu
6-osiowego MPL-97-06 wynosi 72 t. To
o 2 t więcej niż w przypadku 7-osiowej naczepy platformowej OVB-95-07 wypoHaegens Kraanverhuur była jedną z pierwszych
firm, która zakupiła żuraw Liebherr LTM1450,
decydując się jednocześnie na naczepę Nooteboom Manoovr MPL-97-06. Naczepa służy do
transportu zarówno części żurawia, jak i jego
balastu, ale także do przewozu wszelkiego
rodzaju innych ładunków. Na zdjęciu Haegens
wykorzystuje naczepę balastową Manoovr
do transportu 64-tonowego kotła
przemysłowego HKB Ketelbouw

© Nooteboom Trailers

Na stoisku Nooteboom atrakcją była
największa w historii tego producenta niskopodwoziowa naczepa EURO-PX, była
też niskopodwoziowa naczepa Manoovr
z wnęką na łyżkę koparki i rampami
o nośności 80 t. Pokazano również 2 rozwiązania do transportu balastów żurawi
w ramach 100-tonowego limitu legislacyjnego: balastową naczepę platformową z przeciwbieżnym układem skrętu osi
OVB-95-07 oraz najnowszą balastową
naczepę niskopodwoziową MPL-97-06
z rodziny Manoovr.

© TII Group

Adapter Scheuerle do mocowania łopat może je unieść
pod kątem do 70° – jest to już trzecia generacja tego
urządzenia, o udźwigu podniesionym do 610 mt
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sażonej w osie o nośności 10 t. Pozwala to na uzyskanie lepszego rozkładu masy, gdyż łatwiej jest równomiernie rozłożyć
balast na pokładzie ładunkowym. Krótsza kombinacja ułatwia
manewrowanie naczepą Manoovr na placach budowy. W połączeniu z 4-osiowym ciągnikiem możliwe jest nawet transportowanie balastu oraz części żurawia za pomocą 5-osiowej
wersji tej naczepy w ramach zestawu o masie brutto 100 t.
Dla firm wynajmujących żurawie opisywana naczepa Manoovr ma jeszcze więcej zalet. Ponieważ podłoga ładunkowa
jest o około pół metra niższa niż w naczepie platformowej OVB95-07, sekcje balastu i wysięgnika żurawia można ładować
jedna na drugiej. Elastyczność zastosowania to obecnie ważna
zaleta każdego pojazdu: na naczepie Manoover można przewozić zarówno części żurawia, jak i ciężkie maszyny budowlane lub elementy konstrukcji stalowych.

Grupa TII
Jako światowy lider w segmencie pojazdów do transportu
ciężkiego z hydraulicznymi osiami wahadłowymi Grupa TII
(Scheuerle, Kamag, Nicolas oraz Tiiger) zademonstrowała
szereg innowacji produktowych i usługowych.
Dla firm specjalizujących się w transporcie komponentów
turbin wiatrowych Grupa TII pokazała kilka ciekawych propozycji. Najważniejszym eksponatem był adapter Scheuerle
do mocowania łopat pozwalający na ich uniesienie do kąta 70°.
Jest to już trzecia generacja tego urządzenia, o udźwigu podniesionym do 610 mt (metroton). Modernizując adapter, wzięto
pod uwagę to, że powstają turbiny wiatrowe o coraz wyższych
mocach i rozmiarach. Producent oferuje adapter jako część
kompletnego rozwiązania transportowego do przewozu szczególnie długich łopat (do 80 m), zapewniającego maksymalną
manewrowość, niską masę własną i skalowalnego pod kątem
przyszłych rozwiązań, które mogą pojawić się na rynku producentów energii wiatrowej. Adapter skonstruowano zgodnie
z zasadą „plug & play”, czyli sposób jego instalacji oraz konfigurowanie funkcjonalne można uznać za uproszczone.
Doskonałym urozmaiceniem ekspozycji statycznej były
pokazy działania samobieżnych modułów transportowych
SPMT oraz SPMT Light. Pojazdy te poradzą sobie niemal
z każdym, nawet najtrudniejszym zadaniem transportowym,
począwszy od lekkich ładunków, a skończywszy na gigantycznych, ważących nawet 17 tys. t (tak: siedemnaście tysięcy
ton!). Modułowa zasada budowy pojazdów SPMT daje maksymalne możliwości zastosowania w sektorze budowlanym,
przemyśle gazowym i naftowym, a także stoczniowym oraz
przy budowie różnych instalacji przemysłowych. Poszczególne moduły transportowe można ze sobą łączyć w zależności
od potrzeb. Można je spinać mechanicznie, ale też mogą
współdziałać dzięki więzi wytworzonej wyłącznie przez sterowanie elektroniczne.
Moduły SPMT Light dostępne są również z napędem elektrycznym. Wprowadzając całkowicie elektryczny moduł transportowy na rynek, Grupa TII ustanowiła nowy standard w zakresie e-mobilności w ciężkim transporcie, stając się jednym
z głównych światowych dostawców tego typu rozwiązań, wykorzystywanych zarówno do transportu w terenie otwartym, jak
i pod dachem. Moduł SPMT Light ma ładowność 86 t, napędzany
jest bezemisyjnie i przy minimalnym poziomie hałasu.

Szkolenia ZF Aftermarket powracają
Tegoroczna edycja ZF Aftermarket Tech Adventure, która odbędzie się w dniach 10–15 czerwca 2019 r. na torze w Bednarach, to udoskonalona (w porównaniu z poprzednimi edycjami)
formuła szkoleń warsztatowych i wiedzy technicznej przekazywanej przez ekspertów ZF.
W programie przewidziano m.in. szkolenia teoretyczne i praktyczne, jazdy
torowe z udziałem najnowszych modeli samochodów, próby sprawnościowe na płycie poślizgowej czy szkolenie z bezpiecznej jazdy.
W tym roku Tech Adventure skierowane jest do warsztatów serwisujących
pojazdy osobowe, ciężarowe oraz jednoślady, korzystających z oryginalnych części marek koncernu ZF: Lemförder, SACHS i TRW. Nowa
formuła szkoleń nie wyklucza nikogo i równocześnie promuje
program lojalnościowy ZF [pro]Points. By wziąć udział
w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie
www.zf-propoints.com i w okresie promocyjnym aktywnie rejestrować swoje zakupy, zbierając punkty,
które można wymieniać na atrakcyjne nagrody.

news

W trakcie eventu będzie można obejrzeć m.in. prezentację technologii COTEC, w którą wyposażone są
wszystkie klocki hamulcowe z oferty TRW. Nowością
będzie zestawienie jej z oferowaną przez ZF w klockach hamulcowych technologią DTEC. Premierę w tej części Europy będą
miały również klocki hamulcowe Electric Blue, przeznaczone do pojazdów z napędem elektrycznym. Zapewniają one o wiele niższą emisję
hałasu przy zachowaniu takich samych właściwości i wydajności.
Nowością będzie również moduł szkoleniowy High Voltage poświęcony serwisowaniu samochodów hybrydowych i elektrycznych. Uczestnicy ZF Tech Adventure będą mieli również możliwość poznania konceptu warsztatowego ZF [pro]Tech oraz technologii dostarczanych
przez ZF Race Engineering (departament ZF wykonujący podzespoły dla
motorsportu, w tym Formuły 1, Fomuły E, cyklu rajdowego WRC czy
wyścigowego DTM).
(RP)
Zdjęcie: © ZF
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Nacisk osi – koniec zamieszania
na polskich drogach?
Maciej Wyrzykowski

21 marca br. Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej wyrokiem w sprawie
oznaczonej sygnaturą C-127/17 uznał,
że Polska naruszyła prawo wspólnotowe
regulujące kwestie nacisków osi.

godnie z przepisami na terenie
państw wspólnoty dopuszczalny
nacisk na oś wynosi 11,5 t. Jakie
będą konsekwencje tego orzeczenia dla
polskich firm transportowych?

Przewoźnikom nie było łatwo
Wchodząc do Unii Europejskiej 1 maja
2004 r., Polska zobowiązała się dostosować sieć dróg do nacisków osi pojedynczej na poziomie 11,5 t. Wyznaczono
w tym celu okres przejściowy. W konsekwencji zasadą powinno być dopuszczenie do ruchu bez specjalnych zezwoleń pojazdów o nacisku pojedynczej osi
napędowej nieprzekraczającym tej wartości. Praktyka była jednak zgoła odmienna. Do niedawna jeszcze jedynie
na niewielkiej (ok. 3%) części terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczony
był ruch pojazdów o takim właśnie nacisku pojedynczej osi napędowej. Pozostałe 97% dróg stanowiły „wyjątki” od tej
zasady. Zabiegami legislacyjnymi, a dokładnie kolejnymi wersjami rozporządzenia wykonawczego Ministra Infrastruktury
i Budownictwa, doprowadzono w ostatnich latach do pewnego ograniczenia

Maciej
Wyrzykowski,
specjalista ds. odwołań
od kar administracyjnych
w Kancelarii Prawnej
Iuridica

sieci owych „wyjątkowych” dróg o nośności dla pojedynczej osi napędowej niższej niż 11,5 t. Niemniej jednak w dalszym ciągu drogi 8- i 10-tonowe stanowią
zdecydowaną większość, a przewoźnicy
z dużą konsekwencją są karani przez
uprawnione organy za przekroczenie na
pojedynczej osi napędowej nacisku 8 czy
też 10 t. Dzieje się tak w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym. Załącznik do
tego aktu prawnego określa parametry
odpowiednie dla siedmiu różnych kate-
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gorii zezwoleń wydawanych na przejazd
pojazdem nienormatywnym. W przypadku przekroczenia nacisku dozwolonego na danej drodze pojazd klasyfikowany jest do jednej z tych kategorii,
a kara nakładana za brak tego właśnie
konkretnego zezwolenia.
Z praktyki działania naszej kancelarii
można wyciągnąć wniosek, że najwięcej
kar nałożonych zostało za brak zezwolenia kategorii IV oraz VII właśnie w takich sytuacjach, w których jedyną sporną
kwestią był nacisk pojedynczej osi napędowej. Trzeba też zauważyć, że „pułapka”
zastawiona na przewoźników w przepisach krajowych była oczywista. Nawet
uzyskanie zezwolenia odpowiedniej ka-
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tegorii na przejazd daną drogą w związku
z przekroczeniem dopuszczalnego na niej
nacisku osi niewiele zmienia w sytuacji prawnej większości transportowców.
Zgodnie z polskim prawem zezwolenia
„nie działają” w przypadku przewozu
ładunku podzielnego. Przewoźnicy zatem,
nie mogąc w istocie w żaden sposób
ustalić rzeczywistego nacisku osi napędowej swojego pojazdu opuszczającego
magazyn załadowcy, płacili kary w wysokości 5000 zł czy nawet 15 000 zł. Pozostawało więc kwestionować sposób
ważenia i liczyć na przychylność sądów
administracyjnych.

Co zmienia orzeczenie?
21 marca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że Rzeczpospolita Polska naruszyła prawo unijne
poprzez ograniczenie możliwości ruchu
pojazdów o nacisku osi do 11,5 t na
większości traktów. Zasadą we wspólnocie ma być bowiem dopuszczenie na
drogi bez żadnych specjalnych zezwoleń
pojazdów, których nacisk osi napędowej
nie przekracza 11,5 t. Tym samym w sprawach, w których przewoźnicy płacili kary
za przejazd drogą o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej na poziomie 10
czy 8 t, warto pomyśleć o zrewidowaniu
wydanych decyzji. Nie będzie to jednak
czynność automatyczna, tzn. samo wydanie omawianego tu wyroku TSUE nie
będzie powodowało zwrotu zapłaconych
przez przewoźników kar. Chcąc je odzyskać, trzeba będzie złożyć do odpowiedniego organu żądanie wznowienia postępowania. Szansę na odzyskanie wydanych
pieniędzy będą mieli jednak przewoźnicy,
którym decyzję o nałożeniu kary doręczono w ostatnich pięciu latach.

Trzeba też zauważyć, że
„pułapka” zastawiona na przewoźników w przepisach krajowych była oczywista. Nawet
uzyskanie zezwolenia odpowiedniej kategorii na przejazd
daną drogą w związku z przekroczeniem dopuszczalnego na niej
nacisku osi niewiele zmienia
w sytuacji prawnej większości
transportowców. Zgodnie z polskim prawem zezwolenia „nie
działają” w przypadku przewozu
ładunku podzielnego.

Ważne: termin jednego miesiąca
Należy pamiętać, że żądanie wznowienia postępowania trzeba wnieść w terminie jednego miesiąca od wydania orzeczenia z dnia 21 marca 2019 r. Przekroczenie
tego terminu pozbawia w istocie przewoźnika szans na powodzenie misji odzyskania pieniędzy z nałożonej wcześniej
kary. Warto więc się pospieszyć. Wspomnieć trzeba także, że każdy przypadek
jest inny. W ocenie specjalistów z naszej
kancelarii szansa na odzyskanie pieniędzy w sposób zasadniczy wzrasta w tych
sprawach, w których Inspekcja Transportu Drogowego czy też organy celne
nałożyły karę, a sporny był jedynie nacisk
pojedynczej osi napędowej, mieszczący

się w limicie do 11,5 t, choć wyższy niż
8 lub 10 t (zależnie od rodzaju drogi). Maleją one w sytuacji, w której temu przekroczeniu towarzyszyło jednoczesne przekroczenie masy całkowitej czy też innych
parametrów pojazdu. Warto także przemyśleć ewentualne wznowienie postępowania nawet w sytuacji, w której kara
nałożona była za brak zezwolenia kategorii VII przy przekroczeniu nacisku osi
nawet powyżej poziomu 11,5 t – może się
bowiem okazać, że jest szansa na zwrot
części zapłaconej organom kary.

Kiedy szanse rosną
Z pewnością zdecydowanie większe
szanse mają przewoźnicy, na których
kara nałożona została w związku z przekroczeniem nacisku pojedynczej osi w czasie wykonywania przewozu międzynarodowego. Kary administracyjne nałożone
w toku wykonywania przejazdów krajowych wydają się trudniejsze do odzyskania – trudniej jest bowiem w naszej
ocenie zmienić tego rodzaju decyzję administracyjną.
Warto na zakończenie dodać, że Naczelny Sąd Administracyjny zawieszał już
postępowania do chwili wydania komentowanego niniejszym orzeczenia TSUE
(zobacz np. sygnaturę sprawy: II GSK
3198/16). Fakt ten wydaje się stanowić
pewną wskazówkę co do przyszłej linii
orzeczniczej – także w tych sprawach,
w których nastąpi wznowienie postępowania. Gwarancji odzyskania pieniędzy
z nałożonych z naruszeniem prawa unijnego kar za przejazd pojazdami nienormatywnymi bez zezwolenia tradycyjnie
jednak dać nie można.

Zdjęcie: © Iuridica

reklama
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Bezpieczeństwo nade wszystko
Dariusz Piernikarski
Transport nienormatywny wymaga nie tylko użycia specjalnych pojazdów,
lecz także zapewnienia bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu oraz
stanu dróg. Wiąże się to z koniecznością zastosowania specjalistycznych
systemów mocowania ładunku i oznakowań.

Przygotowanie ładunku do transportu
niezależnie od jego ciężaru i rozmiarów
wiąże się z jego odpowiednim zamocowaniem na przewożącym go pojeździe.
Dzięki temu ładunek nie spowoduje zagrożeń w ruchu drogowym lub uszkodzeń
otoczenia, a w niezmienionej formie
(kształcie, wymiarach, geometrii) dotrze
do miejsca przeznaczenia. W transporcie nienormatywnym ładunki mogą mieć
niestandardowe wymiary i ciężar, co
powoduje, że często stosuje się niekonwencjonalne rozwiązania w postaci
specjalnych, indywidualnych systemów
i konstrukcji mocujących opartych na
obliczeniach wytrzymałościowych, usta-

Norma PN-EN 12195-3:2003 Mocowanie
ładunków – Bezpieczeństwo – Część 3:
Odciągi łańcuchowe określa wymagania,
jakie powinny być spełnione przez odciągi
łańcuchowe stosowane typowo do zabezpieczania ładunków w transporcie
nienormatywnym

leniu położenia środka ciężkości, rozłożenia ciężaru nacisków jednostkowych.
To zaś wymaga sporej wiedzy eksperckiej. Potrzebne są również świadectwa
zgodności dla lin, pasów, ściągaczy i szakli.
Szczegółowe wytyczne zawierają odpowiednie normy (m.in. PL-EN 12640, PL-EN
12195-1 do 4).
To, jak należy rozmieścić ładunek na
pojeździe i jak go później zamocować,
określa tzw. plan rozmieszczenia ładunku. Uwzględnia on takie dane, jak masa
brutto, wymiary ładunku, położenie środka
ciężkości, maksymalny ciężar całkowity
pojazdu, maksymalna nośność pojazdu,
ciężar rozładowanego pojazdu, naciski na
osie pojazdu, maksymalne dopuszczalne
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© K. Biskupska

Ciężki i duży, ale koniecznie
zabezpieczony

© Broshuis

rzejazd pojazdem nienormatywnym może wiązać się z powstaniem utrudnień w ruchu drogowym.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom
stosuje się zasady odpowiedniego oznakowania pojazdu (samego lub z ładunkiem), a w niektórych przypadkach wymagane jest również jego pilotowanie
przez dodatkowe pojazdy.

Wszystkie środki
wykorzystywane
do zabezpieczania
ładunku (liny, pasy,
ściągacze, szekle
itp.) powinny mieć
odpowiednie świadectwa zgodności

naciski na osie, minimalne naciski na
osie pojazdu, ich rozstaw, odległość między osią przednią a najdalej wysuniętym
do przodu punktem ściany przedniej
oraz długość platformy ładunkowej.
Punkty mocowania ładunku rozmieszcza się parami naprzeciwlegle wzdłuż
osi pojazdu. W transporcie drogowym
umieszcza się je w odstępach 0,7 –1,2 m
i co najwyżej 0,25 m od ścian bocznych
pojazdu. Każdy z tych punktów powinien
wytrzymać zależne od dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu siły rozciągające.
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Pojazd lub zespół pojazdów przekraczające
wymiary szerokości lub długości ogólnie
dopuszczalne w transporcie drogowym
muszą być oznakowane światłami, reflektorami i tablicami ostrzegawczymi

© D. Piernikarski

© Nooteboom

Jeśli ładunek wystaje poza obrys pojazdu,
należy go oznaczyć tablicami ostrzegawczymi;
na tablicy po lewej stronie pasy powinny schodzić skosem z góry do dołu w lewo, po prawej
– pasy skosem do dołu w prawo

Oznakowanie i pilotaż –
bezpieczeństwo przede wszystkim
Konieczność dodatkowego oznakowania pojazdu przewożącego ładunek
ponadgabarytowy powstaje w sytuacjach, gdy ładunek ten wystaje poza obrys przewożącego go pojazdu. Wówczas
należy stosować się do zasady, że ładunek ten nie może wystawać poza płaszczyznę obrysu pojazdu więcej niż 2 m.
Jeżeli wystaje na odległość większą niż
0,5 m, należy go oznaczyć białymi i czerwonymi pasami umieszczonymi na ładunku bądź na tablicy umieszczonej na
ładunku w obszarze tylnej jego płaszczyzny, przy czym liczba pasów musi
wynosić min. 2 z każdego koloru. Na
tablicy po lewej stronie pasy powinny
schodzić skosem z góry do dołu w lewo
(na zewnątrz), po prawej – pasy skosem

do dołu w prawo. Istotne są również tablice oznakowania pojazdu z ładunkiem
ponadgabarytowym. Tablica tylna powinna być wyposażona w okrągłą lampę
(okrągła lub prostokątna) i odblask czerwony oraz przewód zasilający.

Zgodnie z zasadami w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych pojazd pilotujący powinien być wyposażony
w odpowiednie oznakowanie, do którego należy obowiązkowo tablica oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie oraz dwa światła błyskowe barwy
żółtej, a opcjonalnie dodatkowe światło
barwy białej lub żółtej z napisem „PILOT”
oraz dodatkowe światło zamocowane
w sposób umożliwiający zmianę kierunku
świetlnego. Pojazd taki powinien mieć
również łączność radiową z kierowcą pojazdu pilotowanego oraz urządzenia nagłaśniające. Tablica umieszczana jest na
początku oraz na końcu powstałego ciągu
pojazdów, czyli w przypadku dwóch pilotów – z przodu kabiny pojazdu pilotującego jadącego na początku kolumny
oraz z tyłu pojazdu pilotującego jadącego
na jej końcu.

reklama
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To, jak należy rozmieścić ładunek na pojeździe i jak go
później zamocować, określa tzw. plan rozmieszczenia
ładunku – w transporcie nienormatywnym może to
być skomplikowane i wymagać wiedzy eksperckiej

© Zarzecki Transport

© Wikiwand

Zgodnie z zasadami w sprawie pilotowania pojazdów
nienormatywnych pojazd pilotujący powinien być wyposażony w odpowiednie oznakowanie, do którego należą
obowiązkowo tablica oznakowania pojazdu wykonującego
pilotowanie oraz dwa światła błyskowe barwy żółtej

© D. Piernikarski

Pojazd lub zespół pojazdów przekraczające wymiary szerokości lub długości ogólnie dopuszczalne w transporcie drogowym muszą być
oznakowane światłami i reflektorami

Światła – dajmy się zobaczyć
Pojazd lub zespół pojazdów przekraczające wymiary szerokości lub długości
ogólnie dopuszczalne w transporcie drogowym muszą być oznakowane światłami
i reflektorami. Światła skierowane do
przodu oraz oznakowanie mogą być przymocowane do ładunku, pojazdu ciągnącego lub pojazdu przewożącego ładunek.
Światła skierowane do tyłu i oznakowanie muszą być umieszczone na najszerszej części z tyłu ładunku. W pojazdach
lub przyczepach dopuszczonych do obsługiwania nienormatywnego transportu
drogowego wyposażonych w światła i reflektory nie ma konieczności uwzględniania szerokości przestrzeni ładunkowej
podczas umieszczania świateł i reflekto-

rów stanowiących oznakowanie przestrzeni ładunkowej lub szerokości ładunku.
Po obu stronach długiego ładunku stosowane są urządzenia wykorzystywane
do tworzenia widocznego oznakowania.
Są to światła boczne lub zapewniające
dużą widoczność boczne taśmy odblaskowe (barwy bursztynowej, białej lub
żółtej).
Pojazd silnikowy, którego szerokość
i długość przekraczają ogólnie dopuszczalne wymiary w transporcie drogowym,
oraz pojazd ciągnący przyczepę obsługującą nienormatywny transport drogowy muszą być również wyposażone co
najmniej w dwa błyskowe światła ostrzegawcze barwy żółtej lub panel świetlny
z co najmniej dwoma światłami barwy
żółtej. Błyskowe światła ostrzegawcze
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należy umieścić w taki sposób, aby co
najmniej jedno światło było widoczne
ze wszystkich kierunków, nawet gdy pojazd jest załadowany. Jeżeli ze względu
na konstrukcję pojazdu lub ładunek pojazdu ciągnącego jego błyskowe światło
ostrzegawcze nie jest widoczne z tyłu pojazdu, błyskowe światło ostrzegawcze
należy umieścić z tyłu transportowanego ładunku.

Safety first
Oczywiście zaprezentowane w artykule informacje zaczerpnięte z obowiązujących przepisów nie wyczerpują tematu
oznakowania pojazdów nienormatywnych ani kwestii związanych z pilotażem
czy zabezpieczaniem ładunku. Materiał
ten miał za zadanie wskazać czytelnikom,
jak bardzo ważnym zagadnieniem jest
przygotowanie pojazdu i jego nienormatywnego ładunku, aby transport mógł być
realizowany w bezpieczny sposób.
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© DEMARKO Special Trailers

Naczepy specjalne
DEMARKO
Naczepa
ST do transportu
maszyn budowlanych

DEMARKO Special Trailers to firma ze Świętochłowic z zakładem
produkcyjnym w Bytomiu, wytwarzająca pojazdy specjalistyczne
od blisko 30 lat. W ofercie znajdziemy typowe oraz nietypowe
naczepy i przyczepy wykorzystywane w transporcie maszyn
budowlanych oraz ładunków nienormatywnych.
elem producenta jest optymalne spełnianie wymogów branży transportowej, projektowanie innowacyjnych konstrukcji
i realizowanie ich w sposób technicznie niezawodny, wspólnie z firmami partnerskimi.
W ofercie DEMARKO znajdują się naczepy niskopodwoziowe z serii ST oferowane w opcjach od
2 do 10 osi i różnych wariantach konstrukcyjnych.
Z kolei naczepy z obniżonym pokładem ładunkowym, tworzące serię LD, mogą zostać wyposażone
maksymalnie w 5 osi jezdnych. Naczepy te w zależności od rodzaju transportowanych ładunków
dostępne są w dwóch rodzinach. Naczepy LDR mają
odczepianą łabędzią szyję i są wykorzystywane
tam, gdzie zachodzi potrzeba załadunku z przodu.
Z kolei rodzina LDF – ze stałą szyją – stanowi
idealny kompromis pomiędzy ceną a możliwościami
wykorzystania. Naczepy serii LD standardowo są
wyposażone w zawieszenie pneumatyczne oraz
opcjonalny hydrauliczny układ skrętu osi w znaczący sposób ułatwiający manewrowanie.

Firma produkuje również naczepy platformowe
z serii PL, dostępne w dwóch wariantach: PLM
(od 2 do 4 osi) oraz PLF (od 2 do 6 osi). Obie rodziny wykorzystywane są do transportu szczególnie
długich ładunków. Transport mniejszych maszyn
budowlanych można realizować, korzystając z produkowanych przez DEMARKO Special Trailers przyczep niskopodwoziowych – największe modele to
5-osiowe przyczepy z 2-osiową obrotnicą.
Do transportu maszyn budowlanych producent proponuje 3-osiową naczepę ST. Dwubelkową ramę
pojazdu wykonano ze stali S690QL (Domex 650),
z żebrami poprzecznymi wspawanymi do giętego
na zimno ceownika w zewnętrznej części ramy.
Tylna część ramy jest pochylona ukośnie, po rozłożeniu najazdów ułatwia to załadunek. W środku
znajduje się wnęka na ramię koparki o wymiarach
ok. 2950×600×220 mm. Naczepę wyposażono również w zagłębienia na koła o głębokości 190 mm.
Bezpieczeństwo załadunku zwiększają opuszczane
manualnie tylne nogi podporowe. Pojazd porusza
się na pneumatycznie zawieszonych 3 osiach o noś-

ności 11 t, pierwsza oś jest podnoszona, ostatnia
jest skrętną osią nadążną. Łabędzia szyja może mieć
boczne burty aluminiowe o wysokości 400 mm,
a pokład naczepy można również uzbroić w wysuwane teleskopowo poszerzenia (do 3000 mm).
Najazdy o długości 5000 mm są opuszczane i podnoszone hydraulicznie, również hydraulicznie jest
realizowany ich przesuw boczny. Podłoga drewniana umiejscowiona wzdłuż belek centralnych,
wzmacniana profilami typu omega, nad osiami
blacha ryflowana.
Obszerna lista wyposażenia dodatkowego obejmuje m.in. stalową pojemną i praktyczną skrzynkę
narzędziową z przodu naczepy (umieszczona jako
ściana przednia), magazynek na kłonice montowany
pod pokładem ładunkowym lub z przodu szyi.
DEMARKO jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu
Nienormatywnego (OSPTN). Firma ma własne
zaplecze konstrukcyjne i zakład produkcyjny, dzięki
czemu może produkować naczepy skrojone na
miarę potrzeb swoich klientów.
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Mocniejszy, lżejszy, bardziej
zrównoważony świat

Dariusz Piernikarski

7 marca br. około 130 przedstawicieli producentów oraz SSAB, w tym prezes
SSAB Martin Lindqvist, spotkało się w centrum serwisowym SSAB Shape
w Obornikach. Po inspirujących seminariach i zwiedzaniu zakładu uczestniczyli
oni w prezentacji nowej maszyny do cięcia laserowego oraz zaawansowanej
prasy krawędziowej, które zaczęły swoją pracę w IV kwartale 2018 r.

Martin Lindqvist, CEO SSAB
Bliskie partnerstwa umożliwiają nam ustanowienie nowych standardów w przemyśle stalowym w zakresie zrównoważonego rozwoju
i wydajności oraz lepszej konstrukcji produktu, użyteczności, efektywności energetycznej i trwałości. To, co staramy się robić,
to rozwijanie aplikacji, różnych gatunków
stali i rozwiązań – robimy to wspólnie
z klientami, realizując ich projekty. To nas
odróżnia od naszych konkurentów, którzy koncentrują się głównie na produkcji
stali. SSAB jest raczej dostawcą rozwiązań,
choć oczywiście jesteśmy również producentem stali. Wszystko co robimy, staramy
się robić razem z klientami. Każdy nowy
gatunek stali opracowujemy, słuchając naszych klientów.

ocniejszy, lżejszy, bardziej zrównoważony świat (A stronger,
lighter and more sustainable
world) – wizję tę SSAB traktuje bardzo
poważnie. Pomoc klientom w produkcji
lżejszych i bardziej wydajnych produktów
z zaawansowanych stali o podwyższonej
wytrzymałości jest dziś największym wkładem, jaki SSAB może wnieść w redukcję
emisji CO2. Wynika to z oczywistych ustaleń: w przypadku typowego ciężkiego
samochodu ciężarowego emisja CO2 w fazie użytkowania jest znacznie wyższa
(90%) niż emisja wygenerowana podczas
produkcji tej ciężarówki i wykorzystanych w niej materiałów (10%).

SSAB to nie tylko AHSS
W globalnych działaniach firma SSAB
koncentruje się na swoich kluczowych
produktach – są nimi zaawansowane
stale o podwyższonej wytrzymałości
AHSS (Advanced High Strength Steels).
SSAB przetwarza co roku 115 tys. t stali,
95% sprzedaży to stal typu AHSS. W skali
globalnej SSAB jest małym producentem
stali, ale tam gdzie firma jest obecna –

a jest to ponad 80 krajów na świecie
(w 50 krajach SSAB ma swoje przedstawicielstwa, centra usługowe lub zakłady
produkcyjne) – ma zazwyczaj silną pozycję rynkową. Główne miejsca produkcji
to 3 fabryki w Szwecji oraz po 2 fabryki
w Finlandii i w Stanach Zjednoczonych.
Chyba najbardziej znanym produktem
SSAB w skali światowej jest stal Hardox
– nazwa ta stała się synonimem stali
trudnościeralnej. Firma oferuje również
wysokowytrzymałe stale konstrukcyjne,
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takie jak Strenx, czy wykorzystywaną
w branży motoryzacyjnej walcowaną na
zimno stal martenzytyczną Docol – tu
SSAB jest liderem światowym. Oczywiście nie wyczerpuje to oferty producenta, są bowiem jeszcze stale narzędziowe Toolox, stale pancerne Armox, odporne
na działanie warunków zewnętrznych
blachy Greencoat czy optymalizowane
rodziny stali Domex, Boron, Laser Plus
i wiele innych – jest to w sumie 1950
różnych gatunków.
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Centrum Serwisowe SSAB Shape w Obornikach
oferuje wszechstronne usługi projektowania, obróbki
i prefabrykacji stali producentom, którzy chcą tworzyć
nowe i innowacyjne rozwiązania, skrócić czas montażu
oraz wykorzystać w pełni zalety, jakie dają wybrane
przez nich gatunki stali

Priorytet SSAB:
troska o środowisko

SSAB chce być również dla swoich klientów wiodącym dostawcą usług o wartości dodanej. Co wyróżnia tego szwedzkiego producenta na tle konkurencji? Są
to najbardziej elastyczne operacje, sprawna organizacja oraz doskonała znajomość
klienta. Oferta SSAB ma na celu pomóc
klientom w podnoszeniu wydajności i konkurencyjności kosztowej – kluczem do sukcesu jest wspólna realizacja projektów
(co roku SSAB angażuje się w 350–400
wspólnych projektów z klientami).
Dopełnieniem oferty stali jest zróżnicowana oferta usług. SSAB Knowledge
Service Center wspiera klientów w tworzeniu ich aplikacji, centra produkcyjne
SSAB Shape International realizują zlecenia w zakresie obróbki stali, globalna

sieć centrów Hardox Wearparts zajmuje
się zaopatrzeniem użytkowników w części, które podlegają zużyciu eksploatacyjnemu. Klienci są zaopatrywani w materiały dostarczane bezpośrednio z hut,
ale SSAB w wielu krajach dysponuje również gęstą siecią lokalnych magazynów
i centrów zaopatrzenia. Na rynkach, na
których firma SSAB jest obecna, działają
również punkty wsparcia technicznego.
Wykorzystanie specjalizowanych narzędzi warsztatowych (jak np. frezy i wiertła)
oraz materiałów eksploatacyjnych (jak
elektrody, drut spawalniczy) ułatwia zastosowanie stali AHSS. Produkty te są
przygotowywane pod kątem obróbki konkretnych gatunków stali – obróbka jest
łatwiejsza i bardziej wydajna.

Producenci stali odpowiadają za 7%
emisji CO2 na świecie. Wyprodukowanie
1 t stali w technologii wielkopiecowej
oznacza emisję ok. 1,5 t CO2. Dla firmy
SSAB jednym z priorytetowych projektów jest wdrożenie metod produkcji stali,
którym towarzyszyłaby minimalna emisja
dwutlenku węgla. Wielkie piece działające w zakładach SSAB należą do najbardziej wydajnych na świecie pod względem
ograniczania emisji CO2. Obecnie SSAB,
produkując stal, wytwarza ok. 10 mln t
CO2 rocznie. Około 90% z tego powstaje
w produkcji stali na bazie rudy żelaza
w zakładach w Lulea° , Oxelösund i Raahe,
a 98% tych emisji jest związanych z procesami metalurgicznymi, tj. z użyciem
koksu i węgla jako środków redukujących. Gazy cieplarniane produkowane
w skandynawskiej produkcji stali wchodzą w zakres europejskiego systemu
handlu uprawnieniami do emisji. Dla
porównania: w USA bezpośrednia emisja
CO2 z produkcji stali na bazie złomu
w 2017 r. wyniosła 0,7 mln t.

reklama
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Nowa prasa krawędziowa pozwala na formowanie części
z maksymalnie małym promieniem – zastosowane rozwiązania umożliwiają zwiększenie promienia gięcia o 50%, co pozwala
na produkcję komponentów
o wymiarach zbliżonych do tych,
jakie uzyskiwane są w procesie
walcowania; system FlexiCrown
to pełna kontrola ugięcia obrabianych elementów

Uruchomiona w Obornikach prasa krawędziowa
o nacisku 2000 t to największe tego typu urządzenie w Europie; można na niej formować grubsze
materiały (arkusze blach) o długości do 12,2 m

W perspektywie krótkoterminowej
celem SSAB jest, aby już od 2020 r. coroczna redukcja emisji CO2 dzięki stosowaniu lżejszych i bardziej paliwooszczędnych produktów była tak duża, jak
całkowita roczna emisja CO2 przez SSAB.
W 2020 r. ma to przynieść klientom łączne zmniejszenie emisji CO2 o 20 mln t.
Wiąże się to z jak najbliższą współpracą
z klientami i wspólną realizacją ich najważniejszych projektów.

Nowa wycinarka laserowa
jest wyposażona w elastyczną głowicę 3D, mocny
laser o mocy 6 kW oraz stół
o wymiarach 14×4,1 m,
można na niej ciąć blachy
o grubości od 0,5 mm
do 25 mm, pozwala też
na fazowanie laserowe
blach o grubości
do 15 mm

Projekt HYBRIT ogranicza
emisję CO2
W 2016 r. firmy SSAB, LKAB i Vattenfall utworzyły wspólne przedsięwzięcie (HYBRIT Development AB) w celu
znalezienia rozwiązania pozwalającego
na produkcję stali bez udziału paliw kopalnych. Skrót HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) to przełomowa technologia produkcji żelaza
z udziałem wodoru. Projekt ten ujrzy
wkrótce światło dzienne w jednej z fabryk SSAB w północnej Szwecji, która ma
rozpocząć pilotażową produkcję w 2024 r.
Na razie perspektywy są niezwykle obiecujące: SSAB stanie się pierwszym na
świecie producentem stali, który w procesach wytwarzania nie korzysta z paliw kopalnych, a więc produkcja odbywać się będzie bez towarzyszącej temu
emisji CO2.

Centrum Serwisowe SSAB Shape
w Obornikach
Głównym ośrodkiem usługowym SSAB
w tej części Europy jest Centrum Serwisowe SSAB Shape w Obornikach. Zakład
ten oferuje wszechstronne usługi projektowania, obróbki i prefabrykacji stali
producentom, którzy chcą tworzyć nowe
i innowacyjne rozwiązania, skrócić czas
montażu oraz wykorzystać w pełni zalety, jakie dają wybrane przez nich gatunki stali. Najnowsze inwestycje w park
maszynowy, który do dyspozycji klientów oferuje Centrum w Obornikach, pozwolą przedstawić szerszą paletę produktów oraz stworzą nowe możliwości
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rozwoju innowacyjnych rozwiązań. W połączeniu z usługami projektowania konstrukcji powierzenie SSAB obróbki stali
umożliwi klientom szybszy rozwój produktów i ich wprowadzenie na rynek.
Nowa prasa krawędziowa o maksymalnym nacisku 2000 t jest optymalnym
narzędziem do formowania grubszych
materiałów (arkuszy blach) o długości do
12,2 m. Zaawansowane systemy kontroli
numerycznej CNC umożliwiają zachowanie wysokiej dokładności tolerancji
produktu końcowego. Na prasie można
formować części z maksymalnie małym
promieniem – zastosowane rozwiązania
pozwalają na zwiększenie promienia gięcia o 50%, co umożliwia produkcję komponentów o wymiarach zbliżonych do

© D. Piernikarski
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Przykładem stali AHSS oferowanych
przez SSAB, dzięki którym pojazdy użytkowe
stają się bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne,
jest wykorzystywana np. w konstrukcji ram
nośnych stal Strenx oraz stosowana
np. w budowie skrzyń wywrotek stal
trudnościeralna Hardox

tych, jakie uzyskiwane są w procesie walcowania. System FlexiCrown zapewnia
pełną kontrolę ugięcia. System sterowania prasy umożliwia zmniejszenie zużycia
energii aż do 90% w porównaniu z tradycyjną maszyną. Wynika to z prostego
faktu: jedynie 15–20% czasu operacyjnego prasy to właściwe gięcie, zatem
istnieją spore możliwości ograniczenia
poboru prądu.
Maszyna do cięcia laserowego doskonale uzupełnia dostępne już metody
cięcia, tj. cięcie plazmowe i płomieniowe,
stanowiąc lepszy wybór w przypadku
cieńszych arkuszy stali AHSS i umożliwiając zachowanie wąskich tolerancji oraz
wysokiej jakości krawędzi. Maszyna uruchomiona w Obornikach jest wyposażona
w elastyczną głowicę 3D, mocny laser
o mocy 6 kW oraz stół o wymiarach
14×4,1 m, można na niej ciąć blachy o grubości od 0,5 mm do 25 mm.
Warto wspomnieć o pozostałych maszynach do obróbki stali, które pracują
w Centrum Serwisowym SSAB Shape
w Obornikach. Wśród nich jest prasa krawędziowa o nacisku 1500 t pozwalająca
na obróbkę blach o długości do 10,5 m

reklama

oraz prasa o nacisku 400 t, na której
można obrabiać detale o długości do 4 m.
Do wycinania detali w arkuszach blach
wykorzystywane są 2 maszyny do cięcia
(wycinania) tlenowego, 3 wycinarki plazmowe, w tym jedna 3D. Klienci mogą
również zlecać śrutowanie blach, a także
wiercenie/gwintowanie otworów o średnicy do 50 mm/M30. Realizowane jest
również wzdłużne cięcie blach stalowych
w zwojach oraz przycinanie stali odwijanej ze zwoju na arkusze o długości od
300 do 6000 mm.
Krótka prezentacja sprzętu działającego w Centrum Serwisowym SSAB
Shape w Obornikach potwierdza to, jak
wszechstronne usługi projektowania,
obróbki i prefabrykacji stali oferowane
są przez SSAB producentom, którzy chcą
tworzyć nowe i innowacyjne rozwiązania, skrócić czas montażu oraz wykorzystać w pełni zalety, jakie dają wybrane przez nich gatunki stali.

Zdjęcia: © SSAB
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Daimler Trucks
rośnie i elektryfikuje
Dariusz Piernikarski
Rok 2018 był najbardziej udanym rokiem w historii
Daimler Trucks, z rekordową sprzedażą, przychodami
i zyskami. Wyniki podsumowano na lutowej konferencji,
na której zaprezentowano kolejny krok we
wprowadzaniu na rynek elektrycznych wersji
ciężarówek Mercedes-Benz.

Konstrukcja eActrosa bazuje na ramie konwencjonalnej ciężarówki Mercedes-Benz
Actros. W układzie napędowym wykorzystano architekturę opartą całkowicie na napędzie elektrycznym. Napęd pochodzi z dwóch
silników elektrycznych umieszczonych w pobliżu piast kół na tylnej osi. Każdy z nich ma
moc 126 kW i generuje maksymalny moment obrotowy 485 Nm. Z piastami silniki
łączy przekładnia, generując moment obrotowy na kołach rzędu 11 000 Nm – jest to
na porównywalnym poziomie z ciężarówką
z silnikiem Diesla. Maksymalny dopuszczalny
nacisk na oś to 11,5 t. Energia jest przechowywana w akumulatorach litowo-jonowych
o pojemności 240 kWh. W zależności od
dostępnej pojemności ładowania pełne ładowanie trwa od 2 do 11 godzin (odpowiednio przy 150 lub 20 kW).
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przedaż pojazdów użytkowych
produkowanych przez Daimler
Trucks w 2018 r. wzrosła o 10%
do 517 300 szt. (2017 – 470 700 szt.),
a na głównych rynkach, takich jak region
NAFTA, Brazylia i Indie, odnotowano
dwucyfrowe tempo wzrostu. Przychody
w wysokości 38,3 mld euro były również
znacznie wyższe niż w poprzednim roku
(2017 – 35,8 mld euro). Zysk (EBIT) dywizji osiągnął w ubiegłym roku kolejny
rekordowy poziom 2 753 mln euro, co
oznacza wzrost o 16% r/r. Rentowność
sprzedaży wyniosła 7,2% (2017 – 6,7%).
Ten pozytywny trend był wynikiem
głównie wyższej sprzedaży jednostkowej
w regionie NAFTA i systematycznego
wdrażania poprawy efektywności.
Daimler Trucks patrzy z ostrożnym
optymizmem na rok 2019: jako producent numer jeden w branży pojazdów
użytkowych firma przewiduje niewielki
wzrost sprzedaży przy założeniu, że ogólna
sytuacja na rynku pozostanie korzystna
na całym świecie. W bieżącym roku podatkowym firma ma na celu osiągnięcie
rentowności na poziomie 7–9%.
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Mercedes-Benz stawia
na elektryczne eActrosy

Martin Daum,
członek zarządu Daimler AG
odpowiedzialny za samochody
ciężarowe i autobusy

Tak zwana flota innowacyjna eActros
wyjechała na drogi we wrześniu 2018 r.
Obecnie 20 klientów dysponuje seryjnie
wyprodukowanymi eActrosami o dopuszczalnej masie całkowitej 18 t lub 25 t, wykorzystując je w rutynowych operacjach
i testując ich przydatność do codziennego
użytku. Wszyscy klienci testowi działają
w dystrybucji na niewielką odległość,
a tych pojazdów używają do zadań, które
w przeciwnym razie byłyby wykonywane
przez konwencjonalne pojazdy z silnikiem Diesla.

Rok 2018 był najbardziej udanym rokiem w historii Daimler Trucks. Skorzystaliśmy z dobrej koniunktury na
kluczowych rynkach i osiągnęliśmy nowe
maksima sprzedaży jednostkowej, przychodów i zysków. Nasze wyniki za 2018 r. dowodzą,
że posiadamy odpowiednie produkty i usługi dla najbardziej zróżnicowanych rynków i regionów. Nasi klienci
poruszają się po świecie, a naszym wspólnym zadaniem
w Daimler Trucks & Buses w 2019 r. będzie zapewnienie im możliwie najlepszego wsparcia.

Stefan Buchner,
szef Mercedes-Benz Trucks

Nasz eActros jest na drogach publicznych
od czerwca 2018 r. i przejechał już ponad
30 tys. km dzięki napędowi akumulatorowo-elektrycznemu. Wspólnie z klientami zbieramy
doświadczenia z eksploatacji eActrosa w regularnych codziennych operacjach od września 2018 r.
Zasięg 200 km okazał się całkowicie realistyczny. eActros wykonuje swoje zadania transportowe niezależnie od trasy lub innych czynników. Wydatki związane z instalacją jednej stacji
ładującej w bazie klienta są stosunkowo niskie. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej drodze dzięki naszej koncepcji
urzeczywistnionej w modelu eActros. Naszym celem od 2021 r.
jest to, aby lokalnie w miastach dysponować bezemisyjnymi
i cichymi samochodami ciężarowymi pochodzącymi z seryjnej
produkcji – działającymi ekonomicznie na równi z samochodami
z silnikiem Diesla.

Najnowszym tego przykładem jest
rozpoczęcie wiosną br. roku przez Mercedes-Benz Trucks i firmę transportową
Logistik Schmitt drogowych testów modelu eActros na drodze B462 w pobliżu
Rastatt (Badenia-Wirtembergia). eActros
będzie testowany w wymagającym systemie trzyzmianowym na odcinku o długości ok. 7 km między magazynem Logistik Schmitt w Ötigheim i zakładem
Mercedes-Benz Rastatt Gaggenau. 25-tonowy Mercedes-Benz eActros cicho i bezemisyjnie będzie pokonywać codziennie
ok. 168 km. W pierwszej fazie operacji testowej eActros przystosowany do przewozu nadwozi wymiennych, jeżdżąc w bar-

wach Logistik Schmitt, będzie przewozić
do 12 t ładunku, wykonując 12 kursów
dziennie. Akumulatory pojazdu będą ładowane również podczas za- i rozładunku, tak aby można było optymalnie wykorzystywać pełny, 200-kilometrowy
zasięg samochodu. Początkowo pojazd
będzie ładowany za pomocą mobilnej
stacji ładującej.
Wiosną 2020 r. rozpocznie się druga
faza testów eActrosa: 25-tonowa ciężarówka z pierwszej fazy zostanie zastąpiona
zaawansowaną wersją w postaci elektrycznego ciągnika siodłowego. Korzystając
z naczepy, firma Logistik Schmitt będzie
dostarczać elementy osi na 14-kilomet-

rowym odcinku drogi B462 od magazynu
w Ötigheim do fabryki Mercedes-Benz
w Gaggenau. Równolegle będą się odbywać testy pojazdów zasilanych z linii
napowietrznej w ramach projektu eWayBW. Jest to pilotażowy projekt badań
pojazdów hybrydowych napędzanych
elektrycznie za pomocą napowietrznych
linii energetycznych.
Warto zauważyć, że Daimler Trucks
jest jedynym producentem ciężarówek
na świecie, który oferuje całkowicie elektryczne pojazdy ciężarowe we wszystkich
segmentach masowych: od Fuso eCanter
w segmencie lekkim i Freightliner eM2
w segmencie średnim po Mercedes-Benz
eActros, Freightliner eCascadia i e-Fuso
Vision One w segmencie pojazdów ciężkich.
Fuso eCanter i Mercedes-Benz eActros
są już testowane w normalnych warunkach przez klientów w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii.
W czerwcu 2018 r. Daimler Trucks
połączyło wszystkie działania związane
z elektryfikacją samochodów ciężarowych i autobusów pod dachem E-Mobility Group (EMG). Grupa E-Mobility określa
strategię dla wszystkich komponentów
elektrycznych i kompletnych pojazdów
elektrycznych we wszystkich markach
i działach. Opracowuje również globalnie jednolitą architekturę, porównywalną
z udaną strategią globalnej platformy
dla konwencjonalnych systemów napędowych i głównych komponentów stosowanych przez Daimler Trucks w pojazdach różnych marek.

Zdjęcia: © Daimler Trucks
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Przewóz
materiałów sypkich
– czas na silos

© D. Piernikarski

Dariusz Piernikarski

Ogólna definicja mówi, że silosy to pojazdy
z nadwoziem zbiornikowym przystosowane
do przewozu luzem materiałów sypkich
i suchych, w tym produktów spożywczych
(jak mąka, cukier, kasze), mączki kostnej,
soli, tlenków, granulatów tworzyw
sztucznych, nawozów, cementu itp.
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ilosy to pojazdy bardzo specjalistyczne, wykonywane tak, aby w maksymalnym zakresie spełniać oczekiwania przyszłych użytkowników.
Dotyczy to zarówno konstrukcji nośnej
pojazdów, układu jezdnego, zbiornika,
jak i wyposażenia – osprzętu układów napełniania i opróżniania. W związku z tym
nawet podobne z pozoru silosy wyprodukowane przez tę samą firmę mogą się
znacznie różnić właśnie w szczegółach
wyposażenia. Oczywiście przekłada się
to także na cenę końcową pojazdu.

Mała panorama rynku
Czołowymi producentami silosów zaopatrującymi jednocześnie największą
część rynku są dwie firmy niemieckie:
Feldbinder Spezialfahrzeugwerke (FFB)
oraz Spitzer Silo Fahrzeugwerke (Spitzer).
Od kilku lat coraz skuteczniej konkuruje
z nimi Kässbohrer (firma również niemiecka, choć pojazdy powstają w Turcji,
w fabrykach Tirsan). Wśród mniejszych
producentów w tym sektorze można wymienić takie firmy, jak m.in. Baryval
(Hiszpania), O.ME.P.S (Włochy), LAG
Trailers (Belgia) oraz Welgro (Holandia).
Zgodnie z danymi IBRM SAMAR
w 2018 r. w Polsce sprzedano w sumie
574 naczepy typu silos (w statystykach
określane jako pojemnik do przewozu
towarów sypkich). Kässbohrer dostarczył 210 naczep, Feldbinder – 161, Spitzer – 114, co łącznie stanowiło 84,5% dostaw, pozostali producenci dostarczyli
89 pojazdów. W porównaniu z 2017 r.
był to bardzo duży wzrost popytu – sprzedaż wzrosła bowiem aż o 49% (385 silosów w 2017 r.). Tak dobra koniunktura na naczepy typu silos panowała nie
tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich. Niestety fabryki czołowych
producentów mają ograniczone możliwości produkcyjne, co skutkowało bardzo
długimi terminami dostaw. Wypada mieć
nadzieję, że skoro część popytu na silosy
nie została zrealizowana lub dostawy
zostały przesunięte, bieżący rok ich producenci również będą uważać za udany.
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Co się sprzedaje?

czasach większego sukcesu na rynku.
Można powiedzieć, że w ujęciu ogólnym
decyduje kombinacja niezawodności
i ceny. Klient jest gotów zapłacić wyższą
cenę za pojazd, jeśli będzie mieć pewność, że niezawodnie będzie mógł realizować swoje zadania transportowe.
Najważniejszym wymogiem dla transportu materiałów sypkich za pomocą silosów ciśnieniowych jest wiedza o produkcie. Czy trzeba użyć maty rozluźniającej,
a jeśli tak, to jakiej? Czy produkt jest wrażliwy na temperaturę, czy szybko zlepia
się lub zagęszcza, czy powstają pyły osadzające się na ścianach? W przypadku pojazdów z pojedynczym produktem, takich
jak silosy przewożące pasze lub pelety,

wotność można zapewnić jedynie dzięki
systematycznym przeglądom technicznym i wymianie na czas najbardziej wrażliwych na zużycie komponentów. Starsze
i bardziej zużyte naczepy można poddawać generalnym remontom, włączając
w to lakierowanie całego zbiornika.
Na fabrycznie nową naczepę typu silos czołowych marek, np. Spitzera czy
Feldbindera, czeka się ponad 12 miesięcy
od daty złożenia zamówienia, a rynek
wtórny w zasadzie nie istnieje. Szybka
reakcja na potrzeby rynku zarówno ze
strony przewoźnika, jak i producentów
jest zatem praktycznie niemożliwa, a inwestycje w specjalistyczny sprzęt należy
planować ze sporym wyprzedzeniem.

procedury załadunku są zawsze takie same.
Znajomość właściwości produktu ma zatem ogromne znaczenie dla operatora silosu, którym zazwyczaj jest kierowca.
Podobnie jak w cysternach wymagania wobec firm spedycyjnych w sektorze silosów są bardzo wysokie. Ponieważ jest to głównie transport towarów
masowych, wymagana jest bardzo duża
niezawodność. Właśnie dlatego dzisiejszy sektor przewozu ładunków sypkich
w silosach jest w sumie łatwym w zarządzaniu sektorem transportowym, gdzie
działają wysokiej klasy specjaliści, którzy w zasadzie nie muszą się martwić
o nowych konkurentów.
Silosy (w tym cementowozy) to pojazdy niezwykle trwałe i z założenia niezawodne – są zazwyczaj eksploatowane
przez stosunkowo długi okres, nierzadko
nawet 15 lat. Oczywiście tak długą ży-

Spitzer Silo

© Spitzer Silo

Od lat największą popularnością cieszą się silosy leżące – standardowe cementowozy o pojemności od 35 m3 do
38 m3, przeznaczone głównie do przewozu cementu, pyłów, mąki itp. Drugą
grupę pod względem liczby sprzedanych
stanowią silosy samowyładowcze o pojemności od 60 m3 do 65 m3. Używa się
ich głównie do transportu różnego rodzaju ładunków sypkich wykorzystywanych przez przemysł chemiczny oraz do
produkcji artykułów spożywczych.
Cena jest jednym z głównych czynników wyboru przez klientów niezależnie od rodzaju pojazdów, jednak w przypadku naczep zbiornikowych nie jest to

Silos Spitzer SF2737/2 P to pojazd przeznaczony do transportu sypkich materiałów budowlanych. Objętość zbiornika to ok. 37 m3, całkowita długość
naczepy to 9,8 m, masa własna (bez
dodatkowego wyposażenia) wynosi
ok. 4350 kg. Ciśnieniowy zbiornik wykonany ze stopu aluminium jest konstrukcją samonośną, stożki wylewowe
o kącie nachylenia co najmniej 45° i wyjmowane wylewki o średnicy 800 mm.
Leje wysypowe z aluminium z przykręcanymi stalowymi pokrywami, mata
rozluźniająca jest dostępna po zdjęciu
wylewki z zewnątrz

zwykle decydujące kryterium. Bardzo
duże znaczenie ma masa pojazdu i wiążąca się z tym ilość przewożonego produktu. Niska masa własna oraz optymalne
dobranie pojemności zbiornika do ciężaru
właściwego przewożonego produktu pozwala przewieść jak najwięcej danego
ładunku, bez przekraczania dopuszczalnej masy całkowitej zestawu. Jak najniższa masa własna to obecnie jeden
z najważniejszych czynników branych
pod uwagę przez użytkowników przy wyborze oferty. Oczywiście jakość, trwałość
i niezawodność to elementy, bez których
żadna marka nie osiągnie w obecnych

32 | KWIECIEŃ 2019 | Transport – Technika – Biznes

Silosy Spitzer to pojazdy efektywne
w eksploatacji, o optymalnej pojemności
ładunkowej, z przyjaznymi dla klienta interwałami konserwacji. Spełniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i jakości wykonania. Klienci
cenią sobie pojazdy produkowane przez
Spitzer Silo-Fahrzeugwerke ze względu
na liczne zalety techniczne, rozbudowaną
sieć serwisów naprawczych w Europie
oraz doskonałą obsługę posprzedażową.
Silosy leżące marki Spitzer tworzą rodzinę SF o zbiornikach o pojemności od
ok. 23 m3 do 63 m3. Są to pojazdy, w których wykorzystuje się najnowsze rozwiązania technologiczne – firma Spitzer
jako wiodący producent w tej wymagającej części transportu dostarcza swoim
klientom rozwiązania decydujące o prze-

© Kässbohrer
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wadze konkurencyjnej. Silosy Spitzer należące do rodziny SF doskonale nadają się
do transportu takich materiałów, jak cement, gips, węglan wapnia, piasek odlewniczy, różne popioły pyłowe, gnojowica,
mąka, skrobie, kukurydza i wiele innych.
Naczepy silosy Spitzer Silo ze zbiornikiem podnoszonym to rodzina SK. Zbiorniki mogą mieć pojemności od ok. 38 m3
do 89 m3. Pojazdy te cenione są za dużą
stabilność, wytrzymałość oraz łatwość
obsługi. System modułowy stanowi podstawę do projektowania poszczególnych
wersji naczep ze zbiornikami o różnej pojemności, o jak najniższej masie własnej
i niskich kosztach eksploatacji. Silosy
Spitzer z podnoszonym zbiornikiem należące do rodziny SK są wykorzystywane
do transportowania takich materiałów
sypkich, jak piasek, cement, gips, cukier,
sól, kawa, wióry, kukurydza, skrobie, mleko
w proszku, mączka drzewna, glina, granulat z tworzyw sztucznych, różne proszki

Silos leżący Kässbohrer K.SSL 31 jest wyposażony w system pełnej automatyzacji procesu opróżniania, zapewniający
bezpieczeństwo i wydajność; obsługę można prowadzić,
korzystając z aplikacji na telefon komórkowy

chemiczne, pył węglowy, pelety drzewne, różne pasze granulowane i in. Wiele
silosów podnoszonych z rodziny SK jest
dostępnych w wersjach ADR do przewozu
sypkich materiałów niebezpiecznych.
Najważniejszymi pojazdami w ofercie Spitzer Silo ze względu na popyt,
technologię czy inne kryteria są zdecydowanie silosy podnoszone przeznaczone
dla przemysłu chemicznego (modele z rodziny SK27) oraz silosy leżące dla sektora budowlanego (modele z rodziny
SF27). W Polsce od lat najchętniej kupowane w grupie silosów leżących są
modele SF2734/2 oraz SF2737/2 przeznaczone do transportu sypkich materiałów budowlanych. Do przewozu pasz
i komponentów wykorzystywanych do

produkcji artykułów spożywczych poszukiwane są modele SF2745/3 lub SF2748/3
oraz SF2755/4. Wśród silosów samowyładowczych od dłuższego czasu dominuje
model SK2760 CAL.

Kässbohrer
Innowacyjny silos leżący Kässbohrer K.SSL 31 jest wyposażony w system
pełnej automatyzacji procesu opróżniania, co zapewnia bezpieczeństwo i wydajność. Elegancki Smart Silo jest przykładem zastosowania technik cyfrowych
do obsługi naczep: wyeliminowano w nim
klasyczne procedury rozładunku – obsługę
przeprowadza się, korzystając z aplikacji na smartfon. Opatentowany cyfrowy

reklama
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go leja spustowego po lewej lub prawej
stronie, pojedyncze rozładowanie po obu
stronach lub rozładowanie z tyłu. Zbiornik może zostać wyposażony również
w ściankę grodziową, różne liczby otworów załadowczych i króćce do napełniania pneumatycznego.
Silos Kässbohrer K.SSL 31 (pojemność 31 m3) w stanie gotowym do jazdy
waży ok. 4600 kg (34 000 kg dmc.).

Hydro Truck
Mająca siedzibę w Radomiu spółka
Hydro Truck istnieje od prawie dwudziestu lat i od początku swojej działalności zajmuje się maszynami do rozładunku materiałów sypkich z silonaczep
oraz materiałów płynnych z cystern, a także
montażem hydrauliki siłowej. Od 2006 r.,
wraz z rozwojem firmy Hydro Truck, poszerzono zakres działalności i w ofercie
pojawiły się silonaczepy do transportu
materiałów sypkich oraz cysterny do produktów płynnych. Obecnie oferta Hydro
Truck obejmuje silonaczepy nowe i używane. W siedzibie firmy w Radomiu znajduje się bogata ekspozycja silonaczep różnego typu (podnoszone, leżące) wszystkich
pojemności, produkowanych przez wszystkich znaczących producentów europejskich: Feldbinder, Spitzer, O.ME.P.S.,
Mistrall, Ardor. Firmowy serwis zapewnia profesjonalną obsługę gwarancyjną
i pogwarancyjną oraz możliwość wynajmu
silonaczepy oraz ciągnika siodłowego
wraz z kompresorem. Hydro Truck oferuje również całościową renowację silonaczep i cystern.

W stałej ofercie Hydro Truck znajdują się nowe
i używane silonaczepy – na zdjęciu dolnozsypowa
silonaczepa włoskiej marki O.ME.P.S. typu CM 35
o pojemności 35 m3, w której można przewozić
takie materiały sypkie jak np. cement, mąka, popioły lotne, piasek lub cukier; naczepa ma długość
ok. 8925 mm, masa własna pojazdu z wyposażeniem standardowym to 4350 kg, ładowność ok.
29 650 kg. W ofercie O.ME.P.S. znajdują się silonaczepy leżące o pojemnościach od 25 do 62 m3,
silonaczepy podnoszone o pojemnościach od 40
do 65 m3, a także silosy montowane na podwoziach samochodów ciężarowych, przyczep oraz silosy do transportu pelletu i zorientowane na klienta
rozwiązania specjalistyczne do transportu materiałów sypkich różnego rodzaju
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LAG Trailers
LAG Trailers jest liderem rynku Beneluksu i czołowym graczem na europejskim rynku naczep silosów podnoszonych.
W 2018 r. firma odnotowała 50-procentowy wzrost zamówień na silosy podnoszone w porównaniu z ich liczbą w 2017 r.
Od 2007 r. LAG. Trailers jest częścią CIMC
Vehicles Division, dalekowschodni właściciel wspiera LAG Trailers w realizacji
własnej wizji i misji rozwoju konsekwentnego firmy. W ofercie producenta znajdują się silosy podnoszone o objętości od
36 m3 (KB 42) do 65 m3 (KB 65) – w sumie jest to 9 wariantów.
Aby zapewnić jak najniższą masę
własną pojazdu, producent w maksymalnym stopniu wykorzystuje połączenia
skręcane, które znacznie skracają również czas przestoju podczas przeglądów
i napraw. Wszystkie skręcane elementy
aluminiowe poddawane są anodowaniu.
Zabezpieczenie powierzchni w postaci
anodowania gwarantuje pełną ochronę
antykorozyjną.
W konstrukcji silosów LAG szczególną
uwagę zwraca się na bezpieczeństwo transportu, wygodę obsługi i bezpieczeństwo
rozładunku. Wykorzystywany jest specjalny przegub obrotowy i system zaciskowy Hyfix, które zwiększają stabilność,
redukują hałas i skutecznie zapobiegają
szkodliwym wstrząsom. W podwoziach
silosów LAG stosowane są obrotowe lub
wysuwane tylne belki przeciwwjazdowe.
Na aluminiowym zbiorniku znajduje się
tylko jeden obwodowy szew spawalniczy, co powoduje zminimalizowanie po-

© Hydro Truck

system sterowania spełnia normy bezpieczeństwa funkcjonalnego ISO 26262,
także w zakresie oprogramowania i osprzętu. System rozładunku jest sterowany
przez inteligentne urządzenia za pomocą
łatwego w obsłudze interfejsu, który przekazuje zbierane informacje do Kässbohrer DTC (Digital Trailer Control – centrum
cyfrowego sterowania naczepami Kässbohrer). W efekcie realizowane operacje
stają się bardziej bezpieczne, wydajne,
a także mniej czasochłonne i kosztowne.
W ramach realizowanej diagnostyki predykcyjnej zintegrowane systemy diagnostyczne mogą łatwo wykrywać usterki,
które mogą wystąpić w dowolnym miejscu na korpusie zbiornika lub na ruchomych częściach naczepy. Pozwala to na
wczesną interwencję i reakcję na te błędy.
Dzięki temu procesowi zwiększa się bezpieczeństwo eksploatacji, rośnie dyspozycyjność pojazdu dzięki skróceniu czasu
przebywania w serwisie, a także wydłuża
się eksploatacyjna trwałość silosu.
Leżący silos Kässbohrer K.SSL w zależności od rodzaju przewożonego ładunku może mieć pojemność wynoszącą
31, 35, 38 lub 40 m3. Dzięki sprawdzonej
ramie kształtowej, wykonanej z wytłaczanego i spawanego wewnątrz konsoli
wsporczej aluminium, silos ma najlepszą
wydajność pochylenia bocznego i środek
ciężkości, co skutkuje dużą zdolnością manewrowania nawet w najtrudniejszych
warunkach pracy. W zależności od warunków panujących na miejscu pracy silos K.SSL 31 może zostać wyposażony
w jeden z kilku wariantów opróżniania,
jak indywidualne rozładowanie każde-

Silos samowyładowczy LAG to
konstrukcja pokazana po raz
pierwszy na targach IAA 2016
w Hanowerze. Zmniejszono objętość z 61 m3 do 60 m3 oraz
liczbę studzienek z 6 do 5, przez
co udało się uzyskać masę własną 6240 kg, utrzymując doskonałe możliwości użytkowe – silosy samowyładowcze LAG są
tym samym jednymi z najlżejszych tego typu naczep na rynku

© Grupa DBK
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ziomu naprężeń i zapewnia gładką powierzchnię zewnętrzną. Tym samym na
polakierowanym zbiorniku można w łatwy
sposób umieszczać oznaczenia identyfikujące przewoźnika i różne treści reklamowe.
W 2016 r. silosy podnoszone LAG zostały poddane gruntownej modernizacji
– silos jest lżejszy i uzupełniony o alumi-

reklama

niowe elementy. Standardowa pojemność
zbiornika to 60 m3, ale producent jest
w stanie dostarczyć silos o preferowanej pojemności – wszystko zależy od zapotrzebowania klienta. W ofercie są także
silosy w wersji ADR (do przewozu niebezpiecznych materiałów sypkich, takich jak
np. pył węglowy).
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°Celsineo: narodziny gwiazdy?
Dariusz Piernikarski
°Celsineo to opracowany przez firmy Liebherr i Krone nowy agregat

chłodniczy, który dzięki swej modułowej budowie ma sprostać rosnącym
wymaganiom klientów zarówno dziś, jak i w przyszłości.

irmy Krone i Liebherr jeszcze w kwietniu 2017 r. zawarły partnerską umowę dotyczącą rozwoju, sprzedaży
i serwisowania agregatów chłodniczych.
Zgodnie z tą umową Liebherr miał opracować nowy agregat przeznaczony do
naczep chłodniczych, a potem rozpocząć
jego produkcję i dostawy. I tak oto się
stało: premiera nowego agregatu chłodniczego odbyła się 13 marca 2019 r. na
terenie centrum wystawienniczo-imprezowego Goldbergwerk w miejscowości

Poszukiwaliśmy do tej współpracy partnera przemysłowego, który również będzie firmą rodzinną o dużej
wiedzy na temat systemów chłodniczych, mogącego
zaoferować rozwiązania najwyższej jakości. Ponieważ z rodziną Liebherr wiążą nas przyjacielskie stosunki, a także współpracujemy od lat w dziedzinie
techniki rolniczej, podjęcie rozmów na temat
wspólnej budowy nowego agregatu
było niemal czymś naturalnym. Jestem przekonany, że Krone ma wspaniałego profesjonalnego partnera,
lidera w zakresie innowacyjności,
jakości, a także wizerunku, o ogromnej wiedzy technicznej.

Bernard Krone,
dyrektor zarządzający i właściciel
Fahrzeugwerk Bernard Krone

Nasze firmy rozumieją się bardzo dobrze,
mamy wiele wspólnych wartości. Firma
Krone ma ogromną wiedzę na temat naczep
chłodniczych oraz wieloletnie doświadczenie
w przygotowywaniu różnych produktów
do wprowadzenia na rynek. Nie bez
znaczenia jest również to, że przez
lata Krone stworzyło bardzo gęstą
sieć serwisową, co w przyszłości zagwarantuje bezproblemową obsługę
chłodni i nowych agregatów °Celsineo. Myślę, że połączenie know,
how obu firm tworzy synergię
członek rady zarządzającej
i wartość dodaną dla klientów.

Philipp Liebherr

Liebherr International

36 | KWIECIEŃ 2019 | Transport – Technika – Biznes

Fellbach koło Stuttgartu. Tam też po raz
pierwszy ujawniono markę nowego agregatu: °Celsineo. Obaj partnerzy w równorzędnym zakresie deklarują swój wkład
w opracowanie i wyprodukowanie nowego urządzenia. Premierowy pokaz dla
publiczności przewidziano na czerwcowych targach Transport & Logistik w Monachium (4–7 czerwca).

°Celsineo – nowa klasa
systemów chłodzenia
Wychodząc z konwencjonalnej koncepcji jednostki chłodzącej o minimalnym
potencjale ulepszeń, stworzono całkowicie nowy system chłodniczy mogący
sprostać rosnącym wymaganiom klientów
zarówno dziś, jak i w przyszłości. Agre-
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°Celsineo – agregat chłodniczy opracowany wspólnie przez firmy Liebherr i Krone będzie montowany
w chłodniach Krone Cool Liner. Pojazdy tak wyposażone znajdą się w sprzedaży od czerwca 2019 r.
jako część kompletnego pakietu

© D. Piernikarski

Modułowość zapewnia stabilną
wydajność chłodzenia

gat °Celsineo reprezentuje nową generację systemów chłodniczych do naczep.
Powstał jako odpowiedź na oczekiwania
firm logistycznych, chcących zmaksymalizować niezawodność i opłacalność
transportu chłodniczego. Zastosowano
w nim innowacyjne rozwiązania technologiczne i komponenty najwyższej jakości, ma on także nowoczesny design.

Modułowa budowa, skalowalna wydajność i redundancja (nadmiarowość) nadają °Celsineo wiele cech technicznych,
które w tej formie wcześniej nie istniały
w systemach chłodniczych stosowanych
w naczepach. Dlatego °Celsineo tworzy
całkowicie nową klasę systemów chłodzenia, których potencjał wydajności generuje wyraźną wartość dodaną.

reklama

Konwencjonalne urządzenia chłodzące mają centralny obieg chłodniczy,
który zawiera duże ilości czynnika chłodniczego oraz wiele różnych elementów
regulacji temperatury. Jeśli jednostka
chłodnicza ulegnie awarii, ma to poważne
konsekwencje dla wrażliwego ładunku
i powoduje straty ekonomiczne. System
chłodniczy °Celsineo rozwiązuje ten problem. Ostateczna wydajność chłodzenia
wynika z możliwości trzech identycznych modułów chłodniczych, z których
każdy zawiera oddzielny, hermetycznie
zamknięty i działający samowystarczalnie obwód chłodniczy (skraplacz i parownik). Poszczególne moduły mogą być
sterowane indywidualnie, co zapewnia
stałą wydajność chłodzenia i precyzyjną
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Nazwa marki °Celsineo składa się z dwóch elementów:
„Celsi” to nawiązanie do słynnego szwedzkiego astronoma,
matematyka i fizyka Andersa Celsjusza, twórcy uniwersalnej
skali do porównywania temperatur. Z kolei „Neo” pochodzi
z języka greckiego, co oznacza „nowy” i podkreśla innowacyjny charakter tego pomysłu. Symbol stopnia poprzedzający
nazwę marki jest odniesieniem do koncepcji skali pomiaru
temperatury i nazwy Celsjusza. Oryginalna typografia nazwy,
w której litera E dwukrotnie jest zapisana w postaci trzech
słupków, jest odniesieniem do modułowości i redundancji systemu chłodzenia. Symbolizuje trzy moduły, które w przypadku
tego produktu można stosować pojedynczo i wymieniać

Przedstawiciele Krone w dniu
premiery nie mogli precyzyjnie określić docelowej wielkości sprzedaży chłodni Cool
Liner wyposażonych w nowy
agregat °Celsineo – na razie
nie wiadomo, jak nowy
produkt zostanie przyjęty
na rynku. Zadowalający poziom zostanie uzyskany, gdy
po 5 latach od wprowadzenia
do sprzedaży co najmniej
30% chłodni Krone będzie
mieć agregat °Celsineo

kontrolę temperatury przy pełnym obciążeniu, a także podczas pracy z częściowym obciążeniem.
°Celsineo działa niezależnie od różnych klas wydajności chłodzenia i dlatego zwiększa produktywność naczepy,
ponieważ system można wykorzystać
w wielu aplikacjach jednotemperaturowych (jak przewóz kwiatów, żywności
świeżej lub mrożonej). Dzięki temu pojazdy mogą być efektywnie wykorzystywane przez dłuższy czas.

°Celsineo to pierwszy agregat
chłodniczy do naczep, który ma
zintegrowany kolorowy wyświetlacz dotykowy. Prosta nawigacja
z zaledwie kilkoma poziomami
menu sprawia, że obsługa jest
intuicyjna. Oczywiście system
można również kontrolować
za pomocą przycisków

Zalety eksploatacyjne
W standardowym trybie pracy trzy
moduły pracują równolegle, są obciążane
w identyczny sposób, w przypadku awarii
jednego z nich docelowa temperatura zadana w naczepie może być utrzymywana
przez tylko dwa moduły, które zapewniają niezmienność warunków przewozu.
Zatem nawet w przypadku (mało prawdopodobnej) awarii modułu nie będzie
negatywnych konsekwencji dla ładunku.

Inteligentne sterowanie modułami
chłodniczymi pozwala w agregacie °Celsineo na jednoczesne chłodzenie i odszranianie, np. dwa moduły chłodzące
mogą schładzać, podczas gdy jeden jest
w trybie odszraniania. To skutecznie minimalizuje niepożądane wzrosty temperatury podczas cykli odszraniania i daje
bardziej stabilny profil temperatury. Towary w przestrzeni ładunkowej są zatem
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zawsze w idealnej temperaturze. Agregat °Celsineo schładza wnętrze ładowni
do temperatury docelowej (od +20°C
do –20°C) w czasie porównywalnym do
osiągów podobnych jednostek konkurencji. Firmy Liebherr i Krone przygotowały
na razie °Celsineo w wersji jednotemperaturowej, modułowa wersja wielotemperaturowa jest w przygotowaniu.
W przypadku nowego agregatu łatwe
będzie spełnienie przyszłych wymagań
prawnych dotyczących agregatów chłodniczych i stosowanych w nich czynników
chłodniczych, ponieważ moduły °Celsi-
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neo można rozbudowywać. Zamiast inwestować w całkowicie nowy system,
w przyszłości powinno być możliwe użycie modułów z odpowiednim czynnikiem
chłodniczym. Obecnie moduły chłodzące
°Celsineo są napełnione przyjaznym dla
warstwy ozonowej czynnikiem chłodniczym R452A (nazwa handlowa Opteon),
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
F-gazów, które zacznie obowiązywać od
2020 r. Rozważane są możliwości wykorzystania również innych przyjaznych
dla środowiska czynników chłodniczych.
Silnik spalinowy, generator, akumulator oraz ich osprzęt są wspólne dla całego agregatu. Wielkość silnika spalinowego (19 kW/26 KM) powoduje, że spełnia
on wymagania emisyjne Stage V/Tier IV
bez konieczności stosowania systemu
oczyszczania spalin. Akumulator jest zawsze słabym punktem każdego agregatu
chłodniczego – w °Celsineo wykorzystano inteligentne zarządzanie energią
elektryczną, eliminując ryzyko całkowitego rozładowania akumulatora, nawet
gdy naczepa nie będzie wykorzystywana
przez długi czas. Gdy zestaw/naczepa
znajdują się na dłuższym postoju, agre-

gat °Celsineo może być również zasilany energią elektryczną doprowadzoną
z zewnątrz.
Agregat ze względu na swą modułową strukturę i „potrójną” obecność takich
komponentów jak parownik i skraplacz
waży nieco więcej niż porównywalne
produkty konkurencji.

Plug & play – włóż i włącz
Ponieważ koncepcja agregatu °Celsineo opiera się na prostej architekturze
trzech hermetycznie zamkniętych obwodów chłodniczych, to są one mniej podatne na uszkodzenia niż konwencjonalne
agregaty z dużą liczbą części. Modułowa
budowa systemu chłodniczego °Celsineo
oznacza, że nawet w mało prawdopodobnym przypadku usterki w obwodzie
chłodniczym kierowca zestawu z chłodnią może ukończyć zaplanowaną trasę bez
problemów. Infolinia °Celsineo określa optymalny punkt serwisowy, gdzie w późniejszym terminie ma nastąpić szybka
i łatwa wymiana uszkodzonego modułu
i ponowne uruchomienie za pomocą plug
& play.

reklama

Poszczególne moduły są indywidualnie sterowanymi obwodami chłodniczymi,
stanowią również najmniejszą z wymiennych jednostek w systemie chłodniczym.
Oznacza to, że do kontroli lub naprawy
systemu chłodniczego nie jest wymagany certyfikowany technik chłodniczy.
Wszystko, czego potrzeba, to prosta, szybka
wymiana modułów, po której chłodnia
staje się całkowicie sprawna.
Obsługa °Celsineo będzie odbywać
się w sieci partnerów serwisowych Krone
znajdujących się przy najważniejszych
szklakach drogowych całej Europy – wielu
z nich już uzyskało odpowiednie certyfikaty. Obsługa i naprawy naczepy i agregatu chłodniczego mogą być wykonane
w tym samym warsztacie lub centrum serwisowym. Czas oczekiwania i przestoje są
znacznie skrócone, koszty obsługi są zredukowane, a wskaźnik gotowości pojazdu
zostaje zmaksymalizowany. Producent
jest w stanie zagwarantować, że nowy
moduł do wymiany będzie dostarczony
do serwisu w ciągu 24 godzin, a jego wymiana zajmie zaledwie 1 godzinę.

Zdjęcia: © Krone
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© Continental

rzez długie lata opony bieżnikowane nie cieszyły się dobrą opinią.
Wielu właścicieli firm i operatorów
flot uważało je za produkty gorszej jakości, które nie zapewniają właściwego
bezpieczeństwa na drodze. W ostatnim
czasie jednak, wraz z rozwojem technologii, a także dzięki zainteresowaniu producentów ogumienia premium usługą
bieżnikowania, negatywne przekonania
na temat tego rodzaju produktów zaczęły
się zmieniać. Obecnie coraz więcej firm
ceni sobie możliwość przedłużenia życia
opony dzięki usłudze bieżnikowania, dostrzegając w tym realne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.
Bieżnikowanie przyczynia się przecież
m.in. do obniżenia kosztów ogumienia,
co przekłada się na niższe koszty prowadzonej działalności. „Dla wielu firm transportowych bieżnikowanie to oczywisty
element zarządzania kosztem ogumienia.
Część firm niestety błędnie traktuje opony
bieżnikowane jako tanią alternatywę nowych opon niskiej jakości. Dziwi mnie to,
bo przecież opony bieżnikowane klasy
premium często kosztują więcej niż opony
nowe słabszej klasy. Takie firmy mogą
przekonać tylko pozytywne doświadczenia innych firm czy też testy prowadzone
we własnej flocie. Bardzo często operatorzy flot testujący opony bieżnikowane
wysokiej klasy są zaskoczeni dużymi przebiegami, a także niezawodnością tych
opon” – wyjaśnia Marek Wrażeń, area sales manager w firmie Marangoni Retreading Systems GmbH.
Usługa bieżnikowania to również
ochrona środowiska naturalnego. „Ponowne wykorzystanie karkasu oszczędza
energię oraz zużycie potrzebnych surowców naturalnych. Wielokrotne wykorzystanie tego samego karkasu zmniejsza
liczbę znajdujących się w obiegu starych opon. Proces bieżnikowania obniża
zużycie surowców – ponownie wykorzystuje się około 75% materiałów znajdujących się w karkasie, a także ogranicza
emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Bieżnikowanie opon w pewnym stopniu
rozwiązuje również uciążliwy dla firm

Bieżnikowanie.
Co nowego?
Renata Pawliszko

Dzięki usłudze bieżnikowania opon firmy
transportowe mogą obniżyć koszty prowadzonej
działalności. Uzyskane w ten sposób oszczędności
można przeznaczyć m.in. na rozwój floty
lub szkolenie pracowników.
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Marek Wrażeń

,
area sales manager w firmie
Marangoni Retreading
Systems GmbH

transportowych problem gospodarki odpadami, ponieważ opony ciężarowe można
wykorzystywać ponownie nawet kilka
razy” – mówi Łukasz Tymoszczuk, retail
& conti 360° network manager, Continental Opony Polska.

Przekonać nieprzekonanych
Mimo zmiany, jaka zaszła w podejściu do produktów bieżnikowanych w ostatnich latach, nadal wielu przewoźników
nie chce dać szansy usłudze bieżnikowania. Zapytaliśmy ekspertów, w jaki
sposób można przekonać niezdecydowanych. „Usługa bieżnikowania jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników przywiązujących wagę do kosztów
eksploatacji opon. Idealny schemat użytkowania opon to zakup produktu premium, co w większości przypadków gwarantuje wysoką jakość karkasu, a następnie
przedłużenie życia takiej opony dzięki
usłudze bieżnikowania. Należy jednak
pamiętać, że bieżnikowanie to nie tylko
zakup usługi wykonywanej na karkasie
klienta, ale również możliwość zakupu
gotowego produktu. Obecnie koszt zakupu gotowej opony bieżnikowanej jest
niższy niż cena opony budżetowej, a przebiegi są porównywalne z oponami klasy
premium” – podkreśla Jakub Stańczak,
kierownik marketingu w firmie JMK.
W jaki jeszcze sposób przekonać niezdecydowanych klientów do usługi bieżnikowania? „Można to zrobić tylko praktycznie. W strukturze naszej grupy mamy

Firma Marangoni Retreading Systems zajmuje się
bieżnikowaniem kompleksowo. Sami bieżnikujemy
opony, wytwarzamy urządzenia do produkcji, projektujemy linie produkcyjne dla firm chcących zajmować się bieżnikowaniem, pomagamy przejść przez
proces inwestycyjny, a następnie dostarczamy materiały do bieżnikowania i jeśli producent sobie tego
życzy, prowadzimy kompleksową współpracę w zakresie technologii, wydajności i jakości. Mamy w swojej ofercie zarówno materiały do bieżnikowania na
gorąco, jak i na zimno. W tej ostatniej technologii
produkujemy bieżniki w formie pasów, a także w naszej opatentowanej technologii bieżników pierścieniowych pod marką Ringtread. Również w Polsce kilka
bieżnikowni z powodzeniem stosuje technologię
bieżników Ringtread. Chociaż najbardziej zależy nam
na promowaniu bieżnikowanych opon klasy premium, to mamy w swojej ofercie cztery grupy produktowe obejmujące całe spektrum rzeźb bieżników, jakości używanych mieszanek dostosowanych
do różnych warunków transportowych.

firmę, która nie tylko bieżnikuje opony
swoich klientów, ale też kompleksowo zarządza ich ogumieniem. Właścicieli tych
firm nie interesuje, jakiej marki nowe
opony są montowane w ich pojazdach,
czy są bieżnikowane, czy nie. Liczy się dla
nich koszt przejechania jednego kilometra.
To oczywiście bardzo profesjonalne działanie wymagające odpowiedniej organizacji, ale podobne doświadczenia przeprowadzamy np. podczas testów opon
bieżnikowanych. Zarządzający firmami
transportowymi szybko przekonują się
o korzyściach, pod warunkiem że są gotowi na podjęcie takiego rodzaju współpracy. Niestety, powstrzymują ich przed
tym krążące jeszcze po rynku negatywne
mity na temat opon bieżnikowanych” –
wyjaśnia Marek Wrażeń.
Opinie na temat korzyści i oszczędności wynikających ze stosowania opon
bieżnikowanych podziela też Łukasz Tymoszczuk: „Biorąc pod uwagę jakość i cenę
opon bieżnikowanych, widać, że jest to
skuteczny sposób na optymalizację kosztów transportu. Wymierną korzyść stanowi relatywnie niższy koszt tonokilometra. W obliczu rosnącej presji cenowej
to skuteczny sposób na wzmocnienie
przewagi konkurencyjnej. Ponadto opony
bieżnikowane zapewniają parametry porównywalne z właściwościami fabrycz-

nie nowej opony, np. opony bieżnikowane na gorąco w technologii ContiRe
mogą osiągać przebiegi zbliżone do fabrycznie nowych opon nawet na poziomie
ok. 85–95%”.

Dobre karkasy – odwieczny
problem?
Wielokrotnie na łamach „Samochodów Specjalnych” opisywaliśmy trudną
sytuację europejskich producentów ogumienia i firm zajmujących się bieżnikowaniem, będącą wynikiem dużego napływu na rynki europejskie opon kiepskiej
jakości z rynków azjatyckich.
Duża liczba takich produktów na
rynku spowodowała problemy z dostępnością dobrej jakości karkasów, które
nadawałyby się do ponownego wykorzystania.
„Na rynku pojawia się problem z dostępnością wysokiej jakości karkasów
marek premium. W dużej mierze spowodowany jest on dużą liczbą importowanych opon chińskich. Dzięki usłudze
ContiCasingManagement pozyskujemy
od klientów odpowiednie karkasy zaraz
po zakończeniu okresu ich eksploatacji.
Udostępniany w ramach usługi internetowy system zarządzania karkasami po-
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Łukasz Tymoszczuk,
retail & conti 360° network manager,
Continental Opony Polska

Continental oferuje kompleksową usługę zarządzania
karkasami – gwarantuje ich odkup oraz proponuje dwie
technologie bieżnikowania: ContiRe (na gorąco) oraz
ContiTread (na zimno). Stosowane bieżniki pochodzą
z najnowszej palety produktów opon nowych marki
Continental, w tym również zimowych. Mają też specyfikację M+S i 3PMSF.
Bez względu na wybór metody bieżnikowaniu poddawane są wyłącznie starannie wyselekcjonowane
i sprawdzone karkasy. Sam proces również ma
niemal identyczny przebieg w obu tych
przypadkach – aż do momentu nałożenia
nowego bieżnika i jego wulkanizacji.
W połączniu z wysokiej jakości komponentami wymienione metody bieżnikowania pozwalają uzyskać opony, które nie
tylko wyglądają jak nowe, ale też mają
zbliżone właściwości.

zwala klientom np. kontrolować liczbę
używanych karkasów oraz podejmować
decyzje dotyczące tego, w jaki sposób zagospodarować używane opony: sprzedać
je, poddać bieżnikowaniu czy też pozostawić pod naszą opieką” – informuje
Łukasz Tymoszczuk.
Mogące pojawić się wkrótce problemy sygnalizuje również Marek Wrażeń:
„Firmy handlujące karkasami nie mają
do tej pory problemów z pozyskaniem
dobrych karkasów, ale sygnalizują już,
że ta sytuacja może się wkrótce niekorzystnie zmienić. Trzeba pamiętać, że
najlepszym źródłem pozyskania dobrej
klasy karkasów są zawsze firmy transportowe używające opon dobrej jakości
i dbające o nie podczas eksploatacji”.
Z kolei Jakub Stańczak zauważa problemy z dostępnością karkasów w konkretnym rozmiarze: „Obecnie możemy
mówić o dużej dostępności karkasów
z wyjątkiem kilku rozmiarów, głównie
315/80 R22,5. Rozmiar ten jest typowy
w transporcie budowlanym oraz regionalnym. Użytkownicy świadczący usługi
w tym obszarze transportu często decydują się na zakup nowych opon budżetowych, co skutkuje otrzymaniem niskiej
jakości karkasu, którego najczęściej nie
można poddać procesowi bieżnikowania”.

„Decyzja o cłach antydumpingowych
miała pozytywny wpływ na rynek europejski. W różnych krajach widzimy różną
skalę odbicia w zależności od wcześniejszego udziału chińskich opon w rynku.
Myślę, że rok 2019 będzie okresem dalszych pozytywnych zmian” – mówi Marek Wrażeń.
Opinię tę podzielają inni eksperci.
„Wprowadzenie tymczasowego cła na
opony importowane z Chin poprawiło
kondycję całego rynku oponiarskiego.
W ubiegłym roku sprzedaż opon ciężarowych wzrosła w Polsce o 22% (wg danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego). Stopniowo umacnia się też
pozycja opon bieżnikowanych, które są
ponownie atrakcyjną cenowo alternatywą
dla zakupu niższej jakości opon chińskich producentów” – potwierdza Łukasz
Tymoszczuk.

Jakub Stańczak,
kierownik marketingu w firmie JMK

Bieżnikowanie opon to praca wymagająca doświadczonego zespołu. JMK produkuje opony bieżnikowane od
1997 r., czyli przeszło 20 lat. Produkcja oparta jest
na koncesji marki Bandag – światowego producenta opon bieżnikowanych. Obecnie marka
Bandag należy do koncernu Bridgestone, a to
gwarantuje nam dostęp do najnowocześniejszych technologii w branży, w tym do
wysokiej jakości materiałów potrzebnych
do produkcji opon bieżnikowanych.

Na rynku coraz lepiej
Odpowiedzią na napływ do Europy
dużej liczby tanich opon z rynków azjatyckich i wynikiem złożonej przez europejskich producentów ogumienia skargi
do Komisji Europejskiej (więcej na ten
temat pisaliśmy w „Samochodach Specjalnych” nr 4/2018) było wprowadzenie przez UE ceł na tego typu produkty.
Jaki wpływ na rynek opon bieżnikowanych miało dochodzenie antydumpingowe
prowadzone przez UE przeciwko chińskim
producentom ogumienia?
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Natomiast Jakub Stańczak dodaje:
„Przez ostatnie lata tania chińska opona
była powszechnie dostępna i w dużej
mierze wyparła z rynku opony bieżnikowane. Skala zjawiska była na tyle duża,
że mniejsze bieżnikownie nie poradziły
sobie ze zmniejszającym się zainteresowaniem oponą bieżnikowaną i były zmuszone zaprzestać działalności. Obecnie
zauważamy, że klienci, którzy kiedyś decydowali się na zakup produktów chińskich, teraz przypomnieli sobie o istnieniu
opony bieżnikowanej i powoli, ale systematycznie, zaczynają po nią sięgać”.
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LNG ekologiczną
szansą dla transportu
dalekobieżnego?
Dariusz Piernikarski
Na rynku europejskim ma nastąpić duży wzrost
popytu na niskoemisyjne paliwo, jakim jest LNG,
do zasilania ciężkich samochodów ciężarowych
realizujących przewozy dalekobieżne. Sytuacja
zmienia się dynamicznie: pojawiają się nowe
wersje pojazdów, zmieniają się przepisy, rośnie
presja społeczna związana z ograniczaniem
emisji gazów cieplarnianych.

© NGVA Europe

Sieć stacji
tankowania CNG
w Europie – stan
na połowę
2018 r.
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ainteresowanie pojazdami ciężarowymi zasilanymi gazem ziemnym wzrasta. Wynika to z rosnącej
dostępności paliwa dzięki stale rozwijanej infrastrukturze, korzystnych zmian
w przepisach (jak np. zwolnienie posiadaczy pojazdów na gaz ziemny z niemieckich opłat drogowych, zerowa akcyza na
gaz jako paliwo do samochodów w Polsce)
oraz opłacalnego całkowitego kosztu posiadania tego typu pojazdu. Duże znaczenie mają również kwestie związane ze
zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując gaz ziemny, osiąga się redukcję emisji
CO2 na poziomie około 15–20%, w przypadku biogazu jest to nawet 80–90%.

Na prąd czy na gaz?
Przejście na alternatywne układy napędowe w segmencie ciężkiego transportu jest dość złożone, ponieważ fundamentalne znaczenie ma możliwość
zgromadzenia i przechowywania w pojeździe dużej ilości energii. Zastąpienie ekwiwalentu energii zgromadzonej
w 100 l oleju napędowego wymaga użycia akumulatorów litowo-jonowych o masie ok. 3,5 t (przy gęstości energii baterii
wynoszącej 280 Wh/kg). Z kolei stosunek objętościowej gęstości energii (kJ/l)
oleju napędowego do sprężonego gazu
ziemnego lub biogazu (CNG pod ciśnieniem 200 bar) wynosi 4,5, w przypadku
gazu skroplonego (LNG) jest to 1,6. Wyjaśnia to, dlaczego wykorzystanie CNG
i LNG jako paliwa w pojazdach użytkowych pozwala na realizację zarówno misji
miejskich, jak i dalekobieżnych. Obecnie ciężarówki ze zbiornikami LNG dostępne na rynku mają zasięg operacyjny
do ok. 1500 km przy mocy maksymalnej
i maksymalnym momencie obrotowym,
równoważnych silnikowi Diesla.
Oczywiście wykorzystanie energii
elektrycznej do napędu samochodów dostawczych i dystrybucyjnych działających
w środowisku miejskim może mieć sens,
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W standardowej wersji ciągnik siodłowy Stralis NP z gazowym
silnikiem Cursor 13 o mocy 460 KM (338 kW) ma 2 zbiorniki
LNG o pojemności 540 dm3 każdy (w sumie 389 kg LNG),
co daje zasięg do 1600 km

© D. Piernikarski

jednak scenariusz, w którym elektryczność jest właściwym wyborem dla 40-tonowego zestawu operującego między Hiszpanią a Polską, jest przy obecnym stanie
techniki mało prawdopodobny nie tylko
w perspektywie krótkoterminowej, ale
nawet na dłuższą metę.

Korzyści cenowe
i uwarunkowania prawne
Działając w ramach konsorcjum BioLNG EuroNet, firma
Scania promuje zasilanie
swoich silników ciekłym
biogazem – na zdjęciu R410
z 410-konnym (302 kW)
silnikiem gazowym

© Scania

Zgodnie z danymi Międzynarodowej
Agencji Energetycznej, opublikowanymi
w raporcie z 2017 r. [1] dotyczącym
przyszłości transportu ciężarowego, luka
cenowa między LNG a olejem napędowym utrzymuje się na stałym poziomie
nawet po spadku cen ropy w 2015 r. Biorąc pod uwagę równoważniki energetyczne, cena 1 kg LNG wahała się w ciągu
ostatniej dekady średnio na poziomie
około 55% ceny równoważnika oleju napędowego. Jeśli cena gazu będzie niższa
o ok 40% niż cena równoważnej ilości
ON, wystarcza to, aby argument cenowy
mógł przeważyć na korzyść LNG w wyborze alternatywnych źródeł zasilania na
przyszłość, zwłaszcza że w koszcie eksploatacji flot dalekobieżnych cena oleju
napędowego stanowi nawet 30%.
Pod koniec ubiegłego roku państwa
członkowskie UE przyjęły wspólne stanowisko w sprawie norm dotyczących
emisji CO2 przez samochody ciężarowe
dużej ładowności. Przypomnijmy, że założono ambitnie zmniejszenie emisji o 15%
do 2025 r. i o 30% do 2030 r. Bardzo
ważne jest to, że uznano również gaz
ziemny, a zwłaszcza biogaz, za paliwo
sprzyjające ograniczaniu emisji związków
węgla w Europie. Jest to nawiązanie do
dyrektywy 2014/94/UE o paliwach alternatywnych [2], w której od 2014 r. wymaga się od państw członkowskich, aby
do 2025 r. opracowały ramy polityki krajowej, ułatwiającej wykorzystanie LNG
w transporcie drogowym, zapewniając
punkty tankowania wzdłuż głównych
korytarzy transportowych. Dyrektywa
sugeruje, że punkty te powinny znajdować się mniej więcej co 400 km.

W Polsce 7 sierpnia 2018 r. prezydent
RP podpisał nowelizację ustawy o akcyzie i ustawy Prawo celne [3]. Ustawa wprowadza zerową stawkę akcyzy na sprężony
gaz ziemny (CNG) oraz skroplony gaz
ziemny (LNG), jeżeli zostaną one przeznaczone do napędu silników spalinowych.
Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy ma
być bodźcem do rozwoju infrastruktury
i pozytywnie wpłynąć na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Zerowa
stawka akcyzy będzie obowiązywała dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności
pomocy publicznej przewidzianej w tym
przepisie ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia, że przepis w ogóle nie stanowi
pomocy publicznej. Na razie wpływ zniesienia akcyzy na paliwo CNG/LNG jest
trudny do oszacowania. Przed jej zniesieniem cena gazu CNG wynosiła ok.
3,30 zł/m3, a zawarty w niej podatek akcyzowy wynosił ok. 33 gr. Oczywiście nie

oznacza to, że cena sprężonego gazu ziemnego w transporcie automatycznie spadnie o tę kwotę, ale resort finansów liczy,
że wejście w życie ustawy spowoduje
pewien spadek cen detalicznych.

Dynamiczna sytuacja rynkowa
Obecnie zużycie skroplonego gazu
ziemnego w UE jako paliwa stosowanego w kołowych środkach transportu
ocenia się na ok. 70 000 Mt rocznie (to
ok. 0,1 mld m3 gazu) – jest to ekwiwalent
jednego dużego tankowca przewożącego
LNG. Opiera się to na szacunkach, że
obecnie Europa ma około 2000 ciężarówek zasilanych skroplonym gazem ziemnym, które przejeżdżają rocznie około
120 tys. km przy zużyciu LNG wynoszącym około 28 kg/100 km. Niestety
wciąż jest to bardzo mały rynek. Dla porównania: Chiny mają już ok. 300 000
ciężarówek na LNG.

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2019 | 45

Komisja Europejska przewiduje przyszłe (2025 r.) zapotrzebowanie na LNG
w transporcie drogowym na poziomie
od 3,5 do 34,5 mld m3. Tak duża rozpiętość popytu wynika z różnych szacunków związanych z penetracją rynku
przez samochody ciężarowe zasilane LNG.
Trzeba przyznać, że jakiekolwiek bliższe
szacunki są bardzo trudne, gdyż mamy
obecnie do czynienia – ogólnie mówiąc
– z bardzo dynamicznymi zmianami. Bazowy scenariusz Brukseli z 2015 r. zakładał zapotrzebowanie na LNG w 2025 r.
na poziomie 17,3 mld m3 rocznie, przyjęty wskaźnik penetracji wynosił 10%.
Zgodnie z informacjami publikowanymi
przez NGVA Europe (Natural & bio Gas
Vehicle Association – stowarzyszenie promujące korzystanie z gazu ziemnego i odnawialnego jako paliwa w pojazdach i na
statkach), w 2030 r. na terenie Unii Europejskiej może być zarejestrowanych
ok. 400 000 samochodów ciężarowych
wyposażonych w silniki gazowe zasilane
LNG – są to szacunki bardzo optymistyczne, biorąc pod uwagę, że obecnie
jest takich samochodów tylko ok. 2000.
Jeśli rzeczywiście pojawiłoby się 400 000
samochodów ciężarowych zasilanych
LNG, wymagałoby to około 19 mld m3
gazu LNG.

Brak infrastruktury hamuje
rozwój rynku

Publiczne stacje tankowania LNG w Europie w 2017 r.

Dla porównania: na Ukrainie CNG można
zatankować na 205 stacjach, w Niemczech – na 868.
Ze stacji tankowania gazu korzystają zarówno użytkownicy prywatni, jak
i różnego rodzaju przedsiębiorstwa transportowe realizujące przewóz osób i ładunków. W związku z tym pojazdy napędzane gazem ziemnym wykonują zadania
transportowe o różnym profilu, obejmując
wszystkie rodzaje transportu drogowego
w Europie: są samochody osobowe, autobusy, samochody dostawcze i ciężarówki.
Aby możliwy był odczuwalny wzrost sprzedaży samochodów zasilanych gazem LNG
działających w transporcie dalekobieżnym,
w całej Europie konieczny jest znaczący
rozwój infrastruktury tankowania. Brak
możliwości uzupełnienia paliwa jawi się
obecnie jako najważniejszy czynnik hamujący wzrost flot dalekobieżnych zasilanych skroplonym gazem ziemnym.

© Scania

Infrastruktura stacji paliw oferujących
tankowanie gazu jest od dawna rozwijana w krajach Unii Europejskiej – obecnie działa ponad 3300 publicznych stacji CNG i 155 stacji LNG [4]. W Polsce
w sierpniu 2018 r. działało 26 publicznych
stacji tankowania CNG i dwie stacje LNG.

© NGVA Europe
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Scania G340
wyposażona w zasilany
LNG silnik OC13 o mocy
340 KM (250 kW) w barwach hiszpańskiego operatora Alimerka – jeden
z 46 takich pojazdów
we flocie

Zgodnie z przyjętą mapą drogową,
opracowaną przez NGVA Europe we
współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Biogazu (EBA), do 2030 r. liczba
stacji LNG wzrośnie z obecnych 155 do
około 2000 w całej UE28, podczas gdy
liczba stacji CNG zwiększy się trzykrotnie, z ok. 3300 do ok. 10 000.
Potrzebne jest jednak współdziałanie
i wzajemne zrozumienie interesów dostawców gazu, producentów ciężarówek
i użytkowników końcowych, aby LNG
stało się prawdziwą alternatywą dla oleju
napędowego. Do rozstrzygnięcia wciąż
pozostaje kwestia, kto pierwszy poważnie zainwestuje w zasilanie LNG: producenci samochodów ciężarowych czy koncerny budujące stacje paliw – dylemat
ten jawi się jako typowy problem „jajka
i kury”. Aby stopniowo przybywało stacji tankowania, konieczne jest również
wsparcie zewnętrzne ze strony decydentów
i wsparcie kapitałowe ze strony rządów
poszczególnych krajów i na poziomie
Unii Europejskiej.

Potrzeba wspólnego działania
Aby w przyszłości wykorzystanie
gazu ziemnego do celów transportowych
było jeszcze bardziej korzystne dla użytkowników końcowych, konieczna jest rozbudowa sieci stacji tankowania CNG i LNG
na terenie całej Unii Europejskiej. Rozwój ten jest zgodny z potrzebami państw
członkowskich określonymi w dyrektywie
2014/94/UE [2], definiującej zrównoważoną europejską strategię w zakresie
wykorzystania paliw alternatywnych,
a także rozbudowy odpowiedniej infrastruktury. Ważną siłą napędową dla przyszłego rozwoju stacji CNG i LNG są nie
tylko odpowiednie instrumenty polityczne,
ale również ogólnounijne projekty i kon-
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W 2017 r. Volvo Trucks wprowadziło na rynek
zgodne z normą emisji spalin Euro VI samochody
ciężarowe o dużej ładowności dla transportu regionalnego i długodystansowego, zasilane skroplonym
gazem ziemnym (LNG) lub biogazem: Volvo FH LNG
i Volvo FM LNG są dostępne z silnikami o mocy
420 lub 460 KM (odpowiednio: 309 lub 338 kW)

Dystrybucyjne
Renault D Wide może
mieć zasilany CNG/LNG
silnik Cummins o mocy
320 KM (235 kW)

© CNG-LNG.pl

sorcja promujące aktywnie LNG jako paliwo stosowane w transporcie drogowym
w Europie. Wśród najważniejszych działań można wymienić zakończony w kwietniu 2018 r. projekt LNG Blue Corridors
(Błękitne korytarze LNG), obecnie aktywnie działa konsorcjum BioLNG EuroNet.
Projekt Błękitnych korytarzy LNG rozpoczął się w 2014 r., gdy na rynku europejskim było tylko 40 stacji LNG. Dzięki
konsekwentnej realizacji celów tego projektu na początku 2018 r., a więc w czasie krótszym niż 4 lata, ich liczba wzrosła
do 130 stacji (zakładano budowę tylko
nowych 14 stacji LNG lub L-CNG). Pozostałe osiągnięcia projektu również przerosły oczekiwania jego pomysłodawców
i wykonawców. Podstawowe liczby opisujące wyniki: ponad 31,64 mln przejechanych kilometrów, 140 ciężarówek (zakładano maksymalnie 100 pojazdów)
u 43 operatorów flot, 111 045 operacji
tankowania (średnio 130 kg na tankowanie) i 14 206 t zużytego paliwa metanowego [5].
Pewnym korzystnym efektem, który
można również powiązać z projektem LNG
Blue Corridors, było wprowadzenie na
rynek przez firmy Iveco, Scania i Volvo
nowych seryjnych modeli samochodów
ciężarowych wyposażonych w dużej mocy
silniki zasilane metanem. W chwili rozpoczęcia projektu na europejskim rynku
były dostępne ciężarówki z silnikami
o mocy 300 KM, a więc zbyt niskiej, by
mogły znaleźć zastosowanie w transporcie dalekobieżnym. Podczas trwania
projektu LNG Blue Corridors producenci
zareagowali na rosnące zainteresowanie
klientów, którzy chcieli mieć w swoich
flotach ciągniki dalekobieżne siodłowe
z silnikami zasilanymi CNG/LNG. Wprowadzono na rynek nowe modele cięża-

jedynie dodatkowe koszty pojazdu ciężarowego na LNG w porównaniu z pojazdem z silnikiem Diesla. Średnie koszty
kwalifikowalne w przypadku każdego pojazdu na LNG ograniczone są do maksymalnej kwoty na poziomie 30 000 euro.
Ponadto ma powstać 39 stacji LNG
oraz zakład produkcyjny BioLNG w Holandii. Stacje LNG będą stanowić część
ogólnoeuropejskiej sieci – powstaną na
terenie Belgii, Francji, Niemiec, Holandii,
Polski i Hiszpanii. Holenderska fabryka
BioLNG będzie odbierać odpady komunalne z supermarketów i restauracji, a następnie przetwarzać je na biogaz. Zakład
ma produkować rocznie ok. 3000 t bio-

rówek wyposażonych w silniki gazowe
zasilane LNG, np. Iveco Stralis NP z silnikiem o mocy 460 KM (338 kW), Scania
R410 z silnikiem o mocy 410 KM (302 kW)
oraz Volvo FH LNG z 460-konnym silnikiem. Pojazdy te pod względem osiągów
i zasięgu operacyjnego nie ustępują odpowiednikom z silnikami Diesla, a charakteryzują się przy tym znacznie niższą
emisją spalin.
Konsorcjum BioLNG EuroNet promuje
LNG jako paliwo stosowane w transporcie drogowym w Europie. Dzięki działaniom podejmowanym niezależnie przez
każdego z członków konsorcjum (firmy
Shell, Disa, Scania, Osomo, Iveco, na
drogach ma pojawić się 2000 więcej pojazdów ciężarowych o silnikach zasilanych LNG. Samochody te mają zostać
oddane w leasing użytkownikom końcowym w ramach konkurencyjnych rozwiązań w zakresie finansowania w celu
obniżenia kosztów. Finansowane będą

metanu z odpadów. BioLNG trafi do dystrybucji za pośrednictwem sieci stacji LNG.
Przewiduje się, że każdy członek konsorcjum BioLNG EuroNet otrzyma 20-procentowe finansowanie z UE na pokrycie
kosztów swoich zobowiązań.
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Samowystarczalność
kluczem do sukcesu
Dariusz Piernikarski
Scania Polska udostępniła do testów interesujący
zestaw składający się z samochodu ciężarowego
Scania R 450 6×2 spiętego z centralnoosiową
przyczepą. Na obu pojazdach znajdowała się
specjalistyczna zabudowa kurtynowa Wecon
do transportu ładunków objętościowych.

Bohater testu: Scania R 450 B6×2*4LB, skonfigurowana do pracy w zestawie
przestrzennym razem z 2-osiową przyczepą centralnoosiową – zabudowa
samochodu i przyczepy Wecon została wykonana przez firmę Wesob
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ohater prezentacji to Scania R 450
B6×2*4LB, skonfigurowana do
pracy w zestawie przestrzennym
razem z 2-osiową przyczepą centralnoosiową. Zabudowa Scanii i przyczepa
do transportu wielkopojemnego Wecon
została wykonana przez firmę Wesob.
Zestaw może zabierać ze sobą wózek
widłowy – w testowanym pojeździe był
to model Palfinger Crayler F3 253 PX.
Zabudowy kubaturowe w zestawach
członowych samochód ciężarowy–przyczepa charakteryzują się maksymalnym
wykorzystaniem objętości przestrzeni ładunkowej, która może mieć nawet 120 m3.
Standardowo zestawy te tworzą kombinacje nadwozi o długości 7,82 m, co
oznacza maksymalne wykorzystanie dozwolonej przepisami łącznej długości zabudowy wynoszącej 15,64 m. Wnętrze
ładowni ma wysokość 3000 mm, co jest
niezbędne w tak specjalistycznych zastosowaniach, jak np. transport komponentów motoryzacyjnych czy okien.

Charakterystyka techniczna
Scania R 450 B6×2*4LB napędzana
jest przez silnik DC13 Euro VI o mocy
maksymalnej 331 kW (450 KM) osiąganej przy 1900 obr/min i maksymalnym
momencie obrotowym 2350 Nm rozwijanym w zakresie 1000–1300 obr/min.
Silnik ten może być zasilany zarówno
standardowym olejem napędowym, jak
i biodieslem lub paliwem typu HVO
(uwodorniony olej roślinny).
Z silnikiem współpracuje 12-biegowa
skrzynia (rozpiętość przełożeń 11,32:1,00)
ze zautomatyzowanym programem zmiany biegów Opticruise (z programem standardowym i ekonomicznym) wyposażonym
w typowe funkcje, jak funkcja wybiegu
Eco-roll oraz aktywny tempomat przewidujący. Przekładnia główna z blokadą
mechanizmu różnicowego miała przełożenie 1:2,35.
Podwozie w układzie 6×2 z obniżoną
ramą wyposażono w zawieszenie pneumatyczne wszystkich osi, oś wleczona
była osią podnoszoną, bez mechanizmu
skrętu. Oś przednia o nośności 7,5 t, oś
napędowa o nośności 11,5 t z układem
dociążania działającym do 30 km/h, oś
wleczona o nośności 7,5 t. Aktualne obciążenie osi można było obserwować na
wyświetlaczu tablicy wskaźników. Roz-
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staw osi wynosił 4950 mm, zwis tylny –
3490 mm. Na wszystkich kołach umieszczono hamulce tarczowe o bardzo wysokiej skuteczności działania, sterowane
przez system EBS7 z ABS/ESP typu 6S/5M.
Hamowanie wspomagał skuteczny retarder Scania R3500 oraz wydechowy
hamulec silnikowy, uruchamiane dźwignią przy kierownicy.
Samochód wyposażono w wiele systemów zwiększających bezpieczeństwo
czynne, m.in. układ hamowania awaryjnego AEB, system stabilizacji toru
jazdy ESP, asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie. Był też system
wspomagania ruszania na wzniesieniu
Hill hold, a dopełnienie stanowiły reflektory główne, przeciwmgielne i światła
dzienne w technologii LED.

Kabina
Samochód miał kabinę sypialną typu
CR z wysokim dachem i dwiema komfortowymi leżankami: dolna o szerokości
800 mm z wysunięciem do 1000 mm,
górna – 800 mm. Fotel kierowcy był
amortyzowany pneumatycznie z dużymi
możliwościami regulacji siedziska i oparcia. Wysokość wewnętrzna w kabinie
wynosi 2070 mm, tunel silnika o wysokości 155 mm nie stanowi jakiejkolwiek
przeszkody w sprawnym poruszaniu się
we wnętrzu.
Nad szybą przednią znajdowały się
pojemne zamykane schowki. Pod unoszoną do góry leżanką dolną przy ścianach
kabiny są 2 schowki o pojemności po
187 l – do schowka za fotelem kierowcy
mamy dostęp również z zewnątrz.
Typowa dla Scanii jest najnowszej generacji dwubarwna kolorystyka wykończenia wnętrza – jasnoszara i ciemnoszara

Miejsce pracy
kierowcy: wszystko
zgodne z zasadami
ergonomii, czytelny
wyświetlacz na tablicy
wskaźników, spore
możliwości regulacji
położenia fotela i koła
kierownicy

Doskonała widoczność
z kabiny oraz precyzyjnie działający układ
kierowniczy pozwalają
na pewne manewrowanie zestawem
członowym nawet
na ograniczonej
przestrzeni

tworzy optycznie przyjemną, elegancką
kombinację. Do jakości plastików, materiałów tapicerskich czy wzajemnego
spasowania poszczególnych elementów
nie można mieć żadnych zastrzeżeń.
Z zewnątrz kabina typu CR jest starannie dopracowana aerodynamicznie –
jest to wspólna cecha wszystkich typów
kabin wprowadzonych w samochodach
Scania nowej generacji. Wpływa to bardzo korzystnie na zużycie paliwa, a pośrednim potwierdzeniem jest bardzo słabo
słyszalny we wnętrzu szum powietrza

opływającego kabinę podczas jazdy. Duża
powierzchnia przeszklona pozwala na dobrą obserwację otoczenia wokół pojazdu.
Lusterka zewnętrzne w minimalnym zakresie ograniczają pole widzenia do przodu,
a ich powierzchnia jest wystarczająca, by
widzieć przestrzeń za samochodem.

Scania na trasie
Jazdę testowaną Scanią R 450 6×2
można zaliczyć do kategorii przyjemności. Samochód na drodze zachowuje

reklama

SAMOCHODY SPECJALNE | KWIECIEŃ 2019 | 49

| TECHNIKA |
się wyśmienicie. Osiągi silnika pozwalają na sprawne zwiększanie prędkości,
a zużycie paliwa nawet przy nieco bardziej dynamicznej jeździe nie budzi zastrzeżeń. Skrzynia Opticruise pracuje
nienagannie, bez odczuwalnych szarpnięć czy zwłoki przy zmianie biegów.
Przejście ze standardowego na ekonomiczny program jazdy wymusza przełączanie biegów przy wyraźnie niższych
prędkościach obrotowych, co oczywiście
obniża dynamikę jazdy. Układ kierowniczy działa lekko i precyzyjnie. Manewrowanie jest względnie łatwe nawet przy
tak długim zestawie – to samo dotyczy
jazdy samochodem bez przyczepy. Komfort bardzo podnosi zawieszenie pneumatyczne na wszystkich osiach. Nawet
podczas jazdy po drogach o gorszej jakości poziom drgań i amplituda wychyleń kabiny nie były uciążliwe.

Kabina CR z wysokim dachem
ma w środku wysokość 2070 mm,
tunel silnika to tylko 155 mm –
jest więc sporo miejsca; zagospodarowanie bagażu ułatwiają
m.in. spore zamykane schowki
nad szybą przednią

Scania z zabudową kubaturową Wecon/Wesob to samochód skonfigurowany
z myślą o transporcie dalekobieżnym – na ramie znajdują się 2 zbiorniki paliwa
po 700 l każdy

Jakość zabudowy kurtynowej Wecon/Wesob bez zastrzeżeń:
kurtyna przesuwała się bez zacięć, a jej obsługa nie przysparzała większych
trudności; był też odsuwany dach pozwalający na załadunek od góry
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Wesob/Wecon jest jedynym producentem
oferującym przewóz wózka widłowego na zewnątrz lub wewnątrz pojazdu – samochodu
ciężarowego lub przyczepy. Podczas przewożenia we wnętrzu widły zostają schowane
w podłodze, a sam wózek jest zabezpieczony
przed przemieszczaniem; teleskopowe wysunięcie wideł oraz wysuwane spod pokładu
ruchome podpory pozwalają na samodzielne
opuszczenie ładowni. Załadunek do przewożenia wózka na zewnątrz jest również samodzielny, podpory wysuwane pod koła wózka
odciążają jego układ hydrauliczny

Testowany przez nas przestrzenny zestaw członowy wyposażono w zabudowy Wecon/Wesob typu
ZS NVSG-A z systemem dokowania wózka widłowego
na samochodzie i przyczepie. Niecodzienna konstrukcja zestawu to rozwiązanie opatentowane przez
Wesob, łączące klasyczną zabudowę kurtynową z innowacyjnym systemem dokowania wózka widłowego.
Wesob/Wecon jest jedynym producentem oferującym przewóz wózka widłowego na zewnątrz lub
wewnątrz pojazdu – samochodu ciężarowego lub
przyczepy. Cechą charakterystyczną jest specjalne
mocowanie wózka wewnątrz zabudowy, w którym
widły zostają schowane w podłodze, a sam wózek jest
zabezpieczony przed przemieszczaniem. Z kolei gdy
wózek jest przewożony na zewnątrz, specjalne podpory wysuwane pod koła wózka odciążają jego układ
hydrauliczny (wózek nie „wisi” na swoich widłach). Ze
względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego
rozkładu obciążeń osi i komfortowego i bezpiecznego
prowadzenia zestawu w przyczepie układ osi jest przesunięty do tyłu, oś przednia jest podnoszona.
Masa własna Scanii wpisana w dowodzie rejestracyjnym wynosiła 12 325 kg, a jej ładowność została określona na 13 675 kg, z kolei pusta przyczepa
Wecon waży 5950 kg, a ładowność to 12 050 kg –
zatem cały zestaw ma całkiem spore możliwości pod
względem ładowności. Obie zabudowy mają standardową długość 7820 mm i wysokość wewnętrzną
3000 mm. Objętość każdej z nich to 57,3 m3, zatem
razem można przewieźć ładunek o objętości ponad
114 m3. Pełne wykorzystanie 3-metrowej wysokości
wnętrza ułatwia unoszony o 300 mm dach, obsługiwany mechanizmem dźwigniowym – jest to system
mechaniczny z przekładnią samohamowną wysokiej
jakości – projekt Wesob.
Pełne zawieszenie pneumatyczne samochodu ciężarowego i przyczepy sprawia, że kombinacja ta nadaje się szczególnie do przewożenia towarów delikatnych, takich jak np. elektronika czy szkło – testowany
przez nas zestaw został specjalnie przygotowany do
przewozu okien.
Warto zwrócić uwagę na solidne wykonanie każdej
zabudowy. Niska rama podłogowa jest wykonana ze
stali o podwyższonej jakości i jest w całości ocynkowana ogniowo. Podłogę tworzą panele z wodoodpornej sklejki impregnowanej (grubość 27 mm), która jest
przystosowana do pracy wózka widłowego o nacisku
na oś 5460 kg. Ściana przednia zabudowy została wykonana z kaset stalowych, od wewnątrz wzmocniona
jest sklejką – chroni to przed przypadkowymi uszkodzeniami podczas za- i rozładunku. Zabudowa spełnia
oczywiście wymagania normy EN 12642 Code XL
i wytycznych VDA 2700 dotyczących wytrzymałości
zabudów i bezpiecznego przewozu towarów.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Kradzieże ładunku
w transporcie.
Charakterystyka zjawiska
Dariusz Piernikarski

© overdriveonline.com

Kradzieże ładunku podczas transportu to problem
na skalę światową. Trudności w przeciwdziałaniu
temu procederowi wynikają z różnych sposobów
działania grup przestępczych oraz różnych
rodzajów popełnianych przestępstw.

W kontekście kradzieży ładunków z pojazdów sposób działania złodziei jest różny:
kradzieże z zatrzymanego pojazdu, wymuszenia, porwania, kradzieże z pojazdów
w ruchu, a także kradzieże pojazdów wraz z wiezionym ładunkiem
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trata wartości, koszty związane
z prewencją, sposób działania
przestępców, preferowane przez
nich miejsca popełnienia przestępstwa
oraz rodzaje najczęściej kradzionych
ładunków różnią się w zależności od
kraju i regionu.
W kontekście kradzieży ładunków
z przewożących je pojazdów sposób działania złodziei może być bardzo różny –
odnotowywane są kradzieże z zatrzymanego pojazdu, wymuszenia, porwania,
kradzieże z pojazdów znajdujących się
w ruchu, a także kradzieże pojazdów
wraz z wiezionym ładunkiem. Te akty
przestępstwa często związane są z innymi działaniami „wspierającymi”, takimi jak fałszywe tożsamości, podszywanie się pod firmy transportowe czy
policję, fałszowanie dokumentacji przewozowej, cyberprzestępstwa, a nawet
szantaż czy porwania osób.

Kradzież ładunków w UE
Całkowity koszt incydentów związanych z kradzieżą ładunków może być
zaskoczeniem dla menedżerów logistyki
i organów ścigania. Obok oczywistych
kosztów wymiany produktów (kosztów
produktów, logistyki i administracyjnych)
należy uwzględnić również inne kategorie kosztów: bezpieczeństwa (środki
i działania proaktywne i reaktywne),
ubezpieczenia oraz ponoszone przez ogół
społeczeństwa (policja, wymiar sprawiedliwości itp.).
Transported Asset Protection Association EMEA (TAPA Europe Middle East
and Africa) to wiodące stowarzyszenie
europejskie zajmujące się problematyką
bezpieczeństwa w drogowym transporcie towarowym i ściśle współpracujące
z Dyrekcją Generalną ds. Mobilności
i Transportu Komisji Europejskiej. Na
stronach biuletynu TAPA EMEA [1] publikowane są okresowe zestawienia liczby
incydentów związanych z kradzieżami
ładunków na drogach Europy.
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Francja – 5 (4,2%)
Niemcy – 6 (5,1%)
Grecja – 1 (0,9%)

Włochy – 5 (4,2%)
Norwegia – 1 (0,9%)
Polska – 1 (0,9%)
Rosja – 3 (2,6%)

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

Belgia – 4 (3,4%)

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

Tabela 1. Zestawienie liczby incydentów w grudniu 2017 r. [1]

Ocenia się, że straty odnotowane tylko
na terenie Unii Europejskiej wynikające
z kradzieży ładunku to ok. 8,2 mld euro
rocznie, średnio na pojedynczy przejazd
każdej z ciężarówek jest to 6,7 euro.
Przykładowo całkowita strata wynikająca
z 83 zgłoszonych w grudniu 2017 r.
przestępstw (70,9%) wyniosła 4 067 625
euro [1]. Największa pojedyncza strata
(kradzież ładunku whisky z naczepy) wyniosła 1 135 601 euro. Średnio pojedyncza strata w wyniku kradzieży ładunku to 49 007 euro.

Hiszpania – 3 (2,6%)
Szwecja – 1 (0,9%)
Wielka Brytania – 87 (74,3%)

Wykres 1.
Lokalizacja
aktów kradzieży
ładunku [1]

Wykres 2. Podział kradzieży ładunków
ze względu na kategorię incydentu [1]

Lokalizację aktów kradzieży ładunku
przedstawiono na wykresie 1, podział ze
względu na kategorię incydentu w grudniu 2017 r. prezentuje wykres 2, kategorie najczęściej kradzionych produktów
zestawiono na wykresie 3 [1].
W większości kradzież ładunków z pojazdów odbywa się bez użycia przemocy.
Akty przemocy stwierdza się w przypadku ok. 2–3% kradzieży. Zgodnie z danymi IRU (2008) 17% kierowców w ciągu
ostatnich kilku lat było ofiarami przemocy, a 30% ofiar zostało zaatakowanych
więcej niż jeden raz. 21% odnotowanych przypadków wiązało się z fizyczną
napaścią.

Trudności w identyfikacji
Z konsultacji prowadzonych z firmami
ubezpieczeniowymi i firmami transportowymi wynika, że może istnieć duża
rozbieżność pomiędzy deklarowaną wartością skradzionego ładunku (stanowiącą
bazę do obliczeń statystycznych) a rzeczywistą wielkością ponoszonych strat.

Rozbieżności te wynikają z kilku przyczyn.
Przede wszystkim operatorzy transportowi mają tendencję do utrzymywania
wartości „ryzyka własnego”. Wszystkie
towary, które zostały utracone i mają
wartość poniżej wkalkulowanego ryzyka,
nie będą zgłaszane. Chociaż rzeczywista
wartość ryzyka własnego jest powiązana
z polityką danego przewoźnika, typowa
jednostkowa wartość wydaje się wynosić maksymalnie 1000 euro.
Korzyścią z utrzymywania (wysokiej)
wartości ryzyka własnego jest składka
ubezpieczeniowa, która jest często niższa.
Szczególnie w sektorze transportu drogowego, w którym „bezpieczeństwo”
i „ochrona” są kluczowymi pojęciami i/lub
częścią strategii zarządzania, firma transportowa może zachować pewnego rodzaju powściągliwość czy też ostrożność
w zakresie zgłaszania utraty mienia.
Przyczyną tego zachowania może być
obawa przed utratą wiarygodności i pogorszeniem rynkowego wizerunku firmy.
Dokładne określenie wysokości strat
jest utrudnione, ponieważ kradzieże ładunków zgłaszane są jako różne rodzaje
przestępstw. Można mówić o bezpośrednim koszcie skradzionych ładunków lub
o całkowitym koszcie związanym z kra-

dzieżą ładunku i jego wymianą – zastąpieniem przez inny towar: ponownym
wyprodukowaniem, ponowną wysyłką,
należy również uwzględnić straty poniesione przez odbiorcę towaru, np. w wyniku
braków w zaopatrzeniu. Są to w zasadzie
wszystkie koszty związane z realizacją logistycznego łańcucha dostaw i przetwarzaniem ładunku na całej jego drodze od
producenta do odbiorcy końcowego.

Nowe trendy w przestępczości
Nawet jeśli do kradzieży dochodzi
w biały dzień i w obecności innych osób,
z dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że fakt dokonywania kradzieży pozostanie niezauważony. Obecność
samochodów ciężarowych, ciągników
z naczepami na parkingach czy w miejscach za- i rozładunku (magazyny, centra
logistyczne itp.) jest czymś bardzo typowym. Nie dziwi nikogo również przemieszczanie się środków transportu (zmiana
położenia, odpinanie i łączenie zestawów) oraz stała aktywność różnych osób
w otoczeniu tych pojazdów.
Oczywiście kradzież ładunku może
odbywać się nie tylko w miejscach publicznych, ale również w takich obszarach,
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Klasycznym przykładem jest to, że pojawiają się po odbiór ładunku kilka godzin wcześniej, uzasadniając wcześniejsze przybycie czynnikami zewnętrznymi.
Kluczową kwestią związaną z kradzieżą
tożsamości lub oszustwami w zakresie
fałszowania dokumentów jest to, że istnieje większy kontakt z przestępcami
i więcej potencjalnych możliwości ich
wytropienia. W przypadku wydania towaru fikcyjnemu przewoźnikowi jest to
o wiele trudniejsze.
Zdarzają się sytuacje, gdy strony nie
zdają sobie sprawy z faktu kradzieży ładunku, ponieważ wszystkie formalności
załatwiane były z przeświadczeniem, że
umowę zawiera się z osobą uprawnioną.

Wykres 3.
Kategorie kradzionych
produktów, statystyki
z grudnia 2017 [1]

© GettyImages

jak parki przemysłowe, gdzie ciężarówki
odbierają i dostarczają ładunki lub w miejscach zaciemnionych, gdzie ciągniki i naczepy są zaparkowane na noc. W tym
przypadku jest to po prostu kradzież poza
zasięgiem wzroku, a bycie zauważonym
często pozostaje bezkarne ze względu na
obawy o własne bezpieczeństwo świadków zdarzenia.
Po kryzysie ekonomicznym lat 2008–
–2009 kradzieże ładunków zaczęły przesuwać się z przedmiotów o wysokiej
wartości, takich jak elektronika, w stronę
produktów spożywczych i napojów – takich jak np. napoje energetyczne, mrożone mięsa czy owoce morza. Przedmioty
te są znacznie trudniejsze do namierzenia
i znacznie łatwiej zbywalne, a jako dobra
konsumpcyjne szybko znikają.
Pojawiła się też kolejna tendencja –
zmalało natężenie kradzieży drobnicowych czy nawet kradzieży całopojazdowych na rzecz tzw. kradzieży strategicznych. Proste kradzieże są nadal najbardziej
powszechne, ale strategiczna kradzież
ładunków obejmuje takie rzeczy jak kradzież tożsamości, przechwytywanie zleceń spedycyjnych i fałszowanie dokumentów przewozowych oraz fikcyjny odbiór.
W przypadku kradzieży tożsamości
przestępca podszywa się pod legalną
firmę przewozową, rezerwuje zlecenia
spedycyjne, odbiera ładunek i znika wraz
z nim – jest to tzw. fikcyjne odebranie.

© unsplash.com

Na parkingach nie dziwi nikogo przemieszczanie się
środków transportu (zmiana położenia, odpinanie
i łączenie zestawów) oraz stała aktywność różnych
osób w otoczeniu ciężarówek – tam bardzo często
dochodzi do kradzieży ładunku

Kradzież ładunków z pojazdów odbywa się przeważnie
bez użycia przemocy – występuje ona w przypadku
ok. 2–3% kradzieży

Wykrycie nieuczciwego przewoźnika następuje dopiero po pewnym czasie, jednakże odzyskanie utraconego towaru
często bywa już niemożliwe.
Kradnąc zlecenia spedycyjne, złodzieje mogą sfałszować dokumenty przewozowe i dowiedzieć się o ładunku, który
ma odebrać legalna firma przewozowa.
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Ten rodzaj działania jest jednym z trendów w kradzieży ładunków, które ostatnio stały się jeszcze bardziej zaawansowane. Jednym ze sposobów zmniejszenia
skali tego zjawiska jest zwiększenie odporności flot i wykorzystywanego przez
nie oprogramowania na cyberataki i przechwytywanie danych.
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Złodzieje ładunku przechodzą również na bardziej zaawansowane technologie – rośnie ich zaangażowanie w cyberprzestępczość. Złodzieje używają tzw.
snifferów, aby znaleźć ukryte urządzenia śledzące w przyczepach oraz zakłócaczy (jammerów), które blokują działanie
urządzenia śledzącego, co pozwala na
kradzież ładunku.
Nowością jest również wykorzystanie
technologii druku 3D do duplikowania
plomb zabezpieczających. Po złamaniu
oryginalnej plomby na ciężarówce/naczepie można wyjąć część ładunku, a następnie utworzyć fałszywą plombę za
pomocą drukarki 3D, aby zamknąć ponownie ładownię. Identyfikacja kradzieży
następuje dopiero po otwarciu ładowni
w punkcie odbioru.

Cyberprzestępczość
Kradzieże ładunków oferują zbyt wiele
korzyści i tym samym w działania na
większą skalę zaangażowane są dobrze
zorganizowane, „inteligentne” grupy przestępcze. Nie tylko nastąpił wzrost zakresu
wykorzystania nowoczesnych technolo-

gii do organizacji działań przestępczych,
co wskazuje, że złodzieje ładunku są
często bardzo wyrafinowanym, doświadczonym zespołem, ale kradzież ładunku
wiąże się z możliwością szybkiego, łatwego i sporego zysku. Nawet przy kradzieży towarów o niskiej wartości jednostkowej, takich jak żywność i napoje,
zwrot poniesionych nakładów następuje
szybko (łatwa sprzedaż) z dość wysokim poziomem zysku. W przypadku kradzieży towarów o wyższej wartości, np.
elektroniki, „stopa zysku” jest nieco niższa niż w przypadku towarów łatwo zbywalnych, jednak mimo to nadal jest to
wysoce opłacalne.
Wykorzystujący fikcyjny odbiór oszuści
nauczyli się przechwytywać informacje
dotyczące odbierającego ładunek przewoźnika, miejsca odbioru, identyfikują
również rodzaj przewożonego ładunku
i wybierają ten najbardziej opłacalny do
kradzieży. Dokonanie cyberprzestępstwa
często oznacza zmanipulowanie odpowiednich formularzy stosowanych w różnych
elektronicznych programach wykorzystywanych do obsługi zleceń spedycyjnych
i podszycie się pod firmę przewozową.

reklama

Mając na uwadze, że zagrożenia i wyzwania związane z bezpieczeństwem idą
w parze z technologiami IoT (Internet of
Things, internet rzeczy), głównym zaleceniem w zakresie podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa sieci jest regularne sprawdzanie bezpieczeństwa procesu szyfrowania danych, określenie, czy wykorzystywane aplikacje są podatne na ataki
i zapewnienie bezpieczeństwa w uzyskaniu dostępu do przetwarzanych danych.

Włamania do systemów
telematycznych
Terminy takie jak „jamming” oraz
„spoofing” to stosunkowo nowe pojęcia
w odniesieniu do telematycznych systemów zarządzania flotą. Jamming rozumiany jest jako zagłuszanie sygnału
GPS lub GPRS, natomiast spoofing to
ataki na systemy teleinformatyczne polegające na podszywaniu się pod inny
element systemu informatycznego. Efekt
ten osiągany jest poprzez umieszczanie
w sieci preparowanych pakietów danych
lub niepoprawne używanie protokołów.
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Kradnąc zlecenia spedycyjne, złodzieje mogą
sfałszować dokumenty
przewozowe i podszyć
się pod legalną firmę
przewozową

Zagłuszacze sygnału GPS stają się coraz bardziej rozpowszechnione, a sprzęt
do zagłuszania jest łatwo dostępny i bardzo tani. Przestępcy zaczynają używać
urządzeń zagłuszających do przeprowadzania kradzieży ładunków. Porywają ciężarówkę, zmuszają kierowcę do zatrzymania się, porywają go (w najlepszym
przypadku zmuszają do opuszczenia pojazdu), a następnie używają zagłuszacza
GPS, aby nie można było śledzić ładunku,
gdy odjeżdżają.
Spoofing jest znacznie bardziej niebezpieczny, gdyż polega na „oszukaniu”
sygnału GPS. Na razie brak jest doniesień na temat kradzieży wykonanych
z fałszowaniem sygnałów satelitarnych,
ale podszywanie się będzie prawdziwym
zagrożeniem, ponieważ przestępcy już
dostają się do oprogramowania aplikacyjnego i fałszują współrzędne GPS. W przypadku flot spoofing będzie stanowić realne
zagrożenie w odniesieniu do systemów
nawigacyjnych, pozycjonowania i systemów czasowych (np. ETA – oczekiwany czas przyjazdu).
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Zgodnie z danymi IRU (2008)
17% kierowców w ciągu
ostatnich kilku lat było ofiarami
przemocy, a 30% ofiar zostało
zaatakowanych więcej niż
jeden raz. 21% odnotowanych
przypadków wiązało się
z fizyczną napaścią

Systemy telematyczne
stosowane w naczepach
dają możliwość m.in. lokalizacji pojazdu i ładunku,
identyfikacji stanu technicznego komponentów
(układ hamulcowy, opony)
oraz zgłaszają alarmy
w przypadku nieupoważnionego otwarcia
drzwi ładowni

Aby sobie z tym poradzić, należy wiedzieć, jak odporny jest wykorzystywany
sprzęt i jak należy go przygotować. Można
to zrobić tylko wtedy, gdy dokonana zostanie właściwa ocena ryzyka, a następnie sprzęt zostanie przetestowany pod
kątem obecnych i przyszłych zagrożeń.
Obejmuje to także ścisłe monitorowanie
sposobu budowy sieci informatycznej (IT)
firmy przewozowej.
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