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Transport chłodniczy
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Bauma nadaje rytm

Dobra koniunktura panująca na światowych rynkach (a zwłaszcza na europejskim) mobilnego
sprzętu budowlanego pozwalała oczekiwać, że
na tegorocznych targach bauma w Monachium pojawi się rekordowo wielu wystawców,
którzy zaprezentują dużo interesujących premier produktowych. I tak właśnie było.
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Chłodnie – trwa ewolucja

Producenci naczep chłodniczych, chcąc stale
dysponować konkurencyjnymi produktami,
wprowadzają w nich kolejne innowacje. Muszą
przewartościować od dawna produkowane
konstrukcje i w nowym świetle sprawdzić,
w jaki sposób ich naczepy będą używane
w przyszłości.
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siodłowy MAN TGX 18.500 4×2 BLS wyposażony w kabinę sypialną typu XLX. Ciągnik
połączyliśmy z naczepą kurtynową Wielton
Curtain Master M4. Proponujemy bliższe zapoznanie się z tym interesującym zestawem.
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Nowy Actros – najważniejsze jest

Na początku maja, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem seryjnej produkcji, zostaliśmy zaproszeni przez firmę Mercedes-Benz Polska
do Hiszpanii, aby w praktyce zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami wprowadzonymi
w Actrosie najnowszej generacji – flagowej
ciężarówce Mercedes-Benz Trucks.
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CASE
Czy przeżywamy obecnie złoty wiek w branży ciężarówek?
Być może nieco przesadzam, ale z pewnością jest to jeden
z najbardziej optymistycznych okresów: sprzedaż samochodów
ciężarowych po raz kolejny sięga szczytów, zyski producentów
są wysokie, podobnie jak marże operacyjne.

B

yć może prawdziwym pytaniem powinno być,
czy branża ma wystarczająco silną pozycję, by
sprostać ewolucyjnym i rewolucyjnym zmianom, z którymi będzie musiała zmierzyć się
w ciągu najbliższych 5–10 lat i później? Światowi producenci samochodów ciężarowych
stoją również w obliczu znaczącego wstrząsu,
ponieważ starają się sprostać szczególnym wyzwaniom związanym z ograniczeniem emisji
CO2 i jazdą autonomiczną, jak również bardziej
rutynowym wymogom utrzymania konkurencyjnej oferty produktów i usług.
Wyzwania te zaczynają się od liter C, A, S
i E. Trendy CASE są powszechnie uznawane
jako mające największy wpływ na planowanie
strategiczne producentów. CASE to nic innego
jak: C – connectivity, czyli łączność, A – autonomia, S – współdzielenie oraz E – elektryfikacja.
Skupienie się na łączności C może nie wydawać się czymś szczególnym. Każdy producent
ma już jakąś platformę łączności, a zarządzanie
flotą nie jest niczym nowym w transporcie towarowym. Wraz z poprawą jakości ciężarówek
technologie łączności mogą być czynnikiem
decydującym o sukcesie danej marki.
Jeśli chodzi o A, oczekuje się, że transport
samochodowy będzie pierwszym sektorem,
który wdroży komercyjnie opłacalne zastosowania wyższego poziomu automatyzacji, chociaż debata trwa nadal, czy będzie to jedynie
pomoc kierowcy lub przejęcie całkowitej kontroli nad pojazdem – w transporcie dalekobieżnym, dystrybucji w zakresie ostatniej mili lub
tylko w magazynie.
Znaczenie S – współdzielenia pojazdów –
dla branży samochodów ciężarowych nie zostało
jeszcze sprecyzowane, ale kluczowym tematem, który należałoby uważnie monitorować,
jest cyfrowe dobieranie ładunków. Wszystko,

co może poprawić przepływ towarów i ekonomikę jazdy ciężarówką, zachwyci kierowców
i operatorów flot. Dla producentów ciężarówek
wyzwaniem jest być w tym wyścigu.
Zbliża się elektryfikacja E – to jest jasne,
ale do końca nie wiadomo, jak to zrobić. Transport długodystansowy jest postrzegany jako
idealna przestrzeń do elektryfikacji na bazie
ogniw paliwowych, ale w zastosowaniach
pierwszej i ostatniej mili, a także w operacjach
na stałych trasach, takich jak transport publiczny i zbieranie odpadów, akumulator elektryczny
może nadal być realnym rozwiązaniem.
Wspomniane problemy wpływają na
wszystkich producentów samochodów ciężarowych, w pewnym stopniu we wszystkich regionach. Im większy producent samochodów
ciężarowych, tym szybciej te trendy wkraczają
w obszary zarządzania, strategii rozwoju i planowania inwestycji. Ci mniejsi, działający
głównie na rynkach wschodzących, muszą jednak zrównoważyć potrzebę dostosowania się
do trendów CASE z koniecznością rozwiązania
bardziej tradycyjnych kwestii: oszczędności
paliwa i redukcji emisji, bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i spełnienia oczekiwań wymagających klientów poszukujących wysokiej
jakości produktu przy niskich kosztach
początkowych i korzystnym całkowitym
koszcie posiadania (TCO).
Jedno jest pewne: producenci samochodów ciężarowych na całym świecie powinni
czerpać korzyści z tego najbardziej udanego
okresu w historii, jednak należy już zacząć
przygotowania na nadchodzące zmiany.
Tak na wszelki wypadek…
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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THERMO KING I MERCADONA –
BEZEMISYJNE DOSTAWY
irma Thermo King, będąca częścią koncernu Ingersoll Rand, nawiązała współpracę z hiszpańską siecią sklepów stacjonarnych i internetowych Mercadona, aby uzupełnić jej flotę o nowy, w pełni
elektryczny pojazd chłodniczy na potrzeby dostaw zakupów internetowych w Walencji.

F

„Firma Thermo King jest liderem w elektryfikacji chłodnictwa w transporcie.
Posiadamy największą gamę rozwiązań o zerowej i niskiej emisji we
wszystkich segmentach rynku i nadal inwestujemy w innowacje, które pomogą klientom wyprzedzać pojawiające się przepisy, kontrolować całkowity koszt eksploatacji i wartość rezydualną, zwiększać wydajność
i osiągnąć ważne cele zrównoważonego rozwoju” – powiedział Pauli Johannesen, wiceprezes i dyrektor generalny ds. samochodów ciężarowych, naczep i autobusów w Thermo King w Europie, krajach Bliskiego
Wschodu i Afryki (EMEA).
Nowy ekologiczny pojazd dostawczy stanowi połączenie elektrycznego samochodu Maxus z wielotemperaturowym agregatem Thermo King, zdolnym do chłodzenia i utrzymywania nastawionych poziomów temperatury
w trzech przedziałach pojazdu: dla produktów świeżych, mrożonych i tych
niewymagających kontroli temperatury. Samochód może obsłużyć do
siedmiu zamówień internetowych podczas jednego wyjazdu i jest częścią floty Mercadona realizującej dostawy ze swojego internetowego magazynu „Hive” w prowincji Walencja.
Ten pierwszy całkowicie elektryczny pojazd chłodniczy we flocie tej firmy
pojawił się na drogach w marcu 2019 r. Może wjeżdżać do każdej strefy
obniżonej emisji w mieście i wykonywać usługi zarówno we wczesnych
godzinach porannych, jak i późno w nocy dzięki cichej pracy oraz silnikowi
o zerowej emisji.
(RP)

© VW

Projekt jest zgodny z planem społecznej odpowiedzialności firmy Mercadona i projektem zrównoważonej miejskiej dystrybucji, którego celem
jest poprawa jakości powietrza w miastach dzięki korzystaniu z pojazdów
napędzanych czystymi i najbardziej wydajnymi paliwami.

UDANY POCZĄTEK ROKU
DLA VOLKSWAGENA
ok 2019 rozpoczął się dla marki Volkswagen Samochody Użytkowe prawie 10-procentowym wzrostem dostaw w pierwszym
kwartale – na świecie sprzedano 125 600 lekkich samochodów
dostawczych.

R

Bardzo dobrze rok 2019 rozpoczął się również dla marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce, która od początku roku jest na pierwszym
miejscu pod względem rejestracji nowych aut. W pierwszych trzech miesiącach tego roku zarejestrowano łącznie 3249 dostawczych Volkswagenów,
czyli aż o 1033 więcej (+46,6%) niż w analogicznym okresie 2018 r. Duży
wzrost liczby rejestracji zaowocował wzrostem udziału w rynku, który z roku
na rok zmienił się o 3,37 p.p. (z 10,59% w 2018 r. do 13,59% w 2019 r.).
Jeśli chodzi o rynek europejski w pierwszym kwartale 2019 r. dostawy w Europie Zachodniej wyniosły 87 600 aut (w ubiegłym roku: 77 350;
+ 13,3%). Na niemieckim rynku dostawy wzrosły o 15,8% do 32 700 pojazdów (w poprzednim roku: 28 300 samochodów). Dostawy na innych
rynkach wyglądały następująco: Wielka Brytania: 12 600 pojazdów (–0,2%),
Hiszpania: 4800 (+51,2%), Francja: 4600 (+7,2%), Włochy: 3400
(+16,6%). Dodajmy, że na rynkach Europy Wschodniej dostawy również
znacznie wzrosły – z 8900 aut w 2018 r. do 12 100 samochodów (+35,8%)
od stycznia do marca 2019 r.
(RP)

ojazd na okładce to ciągnik siodłowy MAN TGX 18.500 4×2 BLS wyposażony w wersji
EfficientLine 3, z pakietem Aero i systemem MAN EfficientCruise, połączony z naczepą
kurtynową Wielton Curtain Master M4. Samochód jest napędzany przez 6-cylindrowy rzędowy silnik D26 o pojemności skokowej 12,4 dm3, mocy 500 KM (368 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 2500 Nm. Napęd na koła przenosi zautomatyzowana skrzynia biegów MAN
TipMatic o 12 przełożeniach z bezpośrednim przełożeniem na najwyższym biegu. System automatycznej zmiany biegów to MAN TipMatic Profi, współpracuje z retarderem oraz sterowanym
elektronicznie wydechowym hamulcem silnikowym EVBec. O obniżenie zużycia paliwa i większe
bezpieczeństwo na trasie dba aktywny tempomat MAN EfficientCruise 2 z funkcją Stop and Go.
Ciągnik wyposażony jest również w sterowany elektronicznie układ hamulcowy MAN BrakeMatic z ABS, ASR i ESP oraz systemem hamowania awaryjnego Emergency Brake Assist 2 (EBA2).
Wśród pozostałych systemów wspomagających warto wymienić pomoc w utrzymaniu pasa ruchu (LGS IV), pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu oraz funkcję „rozkołysania” ułatwiającą wyjechanie z „problematycznego” miejsca w terenie. Kabina typu XLX (długość 2280 mm, szerokość
2440 mm, wysokość 1875 mm) z dachem o średniej wysokości i dwiema leżankami.

P
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GRUPA WIELTON CORAZ BLIŻEJ
REALIZACJI STRATEGII

trwają zaawansowane prace nad budową fabryki
chłodni. Realizowane są prace konstrukcyjne i budowa prototypu naczepy chłodniczej, a także opracowywana jest technologia paneli chłodniczych.

rzychody Grupy Wielton w 2018 r. wyniosły
2,07 mld zł, a czwarty kwartał był pierwszym uwzględniającym konsolidację wyników spółki Lawrence David. Przejęcie brytyjskiej
marki miało istotny wpływ na wolumen sprzedaży
Grupy, który na koniec 2018 r. przekroczył 18 tys.
produktów.

samym umiejętność efektywnej i planowej integracji przejętych w ostatnim czasie podmiotów.
We Francji łączna sprzedaż w 2018 r. wyniosła
5352 pojazdy, co oznacza wzrost o 6,6% r/r. Bardzo dobre wyniki są także efektem działalności na
rynkach w Rosji i Niemczech, gdzie Grupa wypracowała wzrost sprzedaży odpowiednio o 12,2%
oraz 7,2% (w odniesieniu konsolidacji proforma wyniku za 2017 r.). Istotne jest to, że czwarty kwartał 2018 r. był pierwszy, w którym skonsolidowano
działalność przejętej we wrześniu spółki Lawrence
David. Aktualnie spółka zajmuje na rynku brytyjskim drugą pozycję z udziałem na poziomie 10,3%
ze sprzedaży rocznej.

W 2018 r. oferta produktowa Grupy Wielton została poszerzona o kilka nowości. Wśród nich są
nie tylko bezsłupkowe naczepy kurtynowe czy
zabudowy z segmentu „last mile”, ale także nowa
rodzina naczep Curtain Master oraz wywrotka
z linii Strong Master o nowej, dodatkowo wzmocnionej konstrukcji.

W ostatnim roku Grupa Wielton koncentrowała
się także na rozwoju organicznym i zwiększeniu
mocy produkcyjnych. W ramach tych działań przeprowadzono wiele inwestycji. Oddano do użytku
zautomatyzowaną linię lakierniczą do antykorozyjnego zabezpieczania podwozi i skrzyń metodą
kataforezy. Rozpoczęto budowę lakierni zastępczej, a jednocześnie uruchomiono prace nad realizacją inwestycji docelowej. Uruchomiono także
prace nad wdrożeniem nowoczesnej technologii
gięcia i cięcia blach do wytwarzania komponentów
stalowych naczep i przyczep. Inwestycja uzyskała
dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem NCBiR w kwocie 13 mln zł, a całkowita
wartość realizacji szacowana jest na 29 mln zł.
Grupa Wielton otrzymała także zgodę Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację inwestycji na jej terenie, której celem jest dalsza
rozbudowa mocy produkcyjnych. Równocześnie

narodowych. Efektywność zarządzania została
wzmocniona wieloma inicjatywami i działaniami
budującymi zaufanie w zespołach wielokulturowych. Dokonane zmiany w strukturze organizacyjnej usprawniły realizację strategii i wpłynęły na
poprawę wydajności.

P

Wzrostowi będącemu efektem akwizycji towarzyszył także rozwój organiczny. W ubiegłym roku
Grupa sfinalizowała szereg projektów inwestycyjnych, przybliżających ją do realizacji celów określonych w strategii rozwoju na lata 2017–2020. Z tej
perspektywy kluczowe było uruchomienie zautomatyzowanej linii lakierniczej KTL.

W tym roku w całej Grupie wdrożone zostały nowoczesne narzędzia zarządzania wspomagające
realizację strategii i procesów konsolidacyjnych.
Do kluczowych należą m.in. system zarządzania
przez cele, mianowanie zespołów interdyscyplinarnych składających się z przedstawicieli wszystkich spółek oraz uruchomienie projektów między-

„Wyniki, które odnotowaliśmy po włączeniu w nasze struktury Lawrence David, jeszcze wyraźniej
przybliżają nas do realizacji celów określonych
w strategii rozwoju na lata 2017–2020. To już
czwarta tak znacząca akwizycja Grupy Wielton.
Warto zauważyć, że rośniemy nie tylko dzięki przejęciom, ale także za sprawą intensywnego rozwoju
organicznego – zauważa Mariusz Golec, prezes
zarządu Wielton i dodaje: – W 2018 r. zakończyliśmy kilka strategicznych projektów inwestycyjnych, które w fazie przejściowej mogą mieć wpływ
na nieznaczne obniżenie efektywności operacyjnej zakładu produkcyjnego w Wieluniu. W dalszej
perspektywie jednak staną się istotnym motorem
napędowym do budowania wyższego poziomu
marżowości w Grupie”.
W 2018 r. Grupa Wielton sprzedała w Polsce 4859
pojazdów przy wzroście o 7,1% r/r. Przychody z działalności na rynku krajowym osiągnęły 461,1 mln zł
i były wyższe o blisko 10%. Tym samym spółka
wypracowała 15,5-procentowy udział w rynku
krajowym, na którym w 2018 r. zarejestrowano
ogółem 26 120 pojazdów (wzrost o 9,6% r/r).
W 2018 r. Grupa Wielton utrzymała dotychczasowe intensywne tempo wzrostu na kluczowych
rynkach zagranicznych. Spółka potwierdza tym

© Wielton

Grupa Wielton zwiększyła w 2018 r. sprzedaż pojazdów do poziomu 18 396 szt., z czego aż 13 537 szt.
stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Wartość ta konsoliduje wynik zarówno w obszarze
działalności marek Wielton, Fruehauf, Viberti i Cardi
oraz Langendorf, jak i przejętej we wrześniu ub. r.
spółki Lawrence David. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynik na
koniec 2018 r. jest wyższy o 21,8%.
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W 2019 r. Wielton będzie kontynuować prace
w obszarze doskonałości operacyjnej. Rok ten
będzie dla spółki ważny także w zakresie rozwoju
struktur międzynarodowych. Część tych zmian
została już wprowadzona lub znajduje się aktualnie w fazie wdrożenia. Przykładem jest niedawne
rozszerzenie składu władz spółki. Zgodnie z uchwałą
Rady Nadzorczej 18 marca do zarządu Wielton SA
powołany został Piotr Bogaczyński, któremu powierzono funkcję członka zarządu i stanowisko
dyrektora zarządzającego zakładem produkcyjnym w Wieluniu.
(RP)
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POLYVAN – CHŁODNICZE ZABUDOWY
EUROPEAN VAN COMPANY
he European Van Company jest doświadczonym producentem specjalizującym się
w produkcji nadwozi samochodów ciężarowych do transportu ładunków suchych i chłodniczych, wykonywanych z paneli na bazie poliestru
i aluminium. W ramach marki PolyVan producent
oferuje szeroką gamę estetycznych i elastycznych w konfiguracji nadwozi przeznaczonych do
transportu chłodniczego, począwszy od wersji
lekko izolowanych, a na zabudowach przeznaczonych do transportu produktów głęboko mrożonych skończywszy. Nadwozia PolyVan wyposażone są w nowoczesne, anodowane profile
okalające oraz satynowe i błyszczące panele
wzmacniane włóknem szklanym, produkowane na
stołach próżniowych najwyższej jakości. W zależności od potrzeb wśród dostępnych rozwiązań
nadwozi PolyVan można wybrać kilka wariantów.

T

FreezyBox charakteryzuje się współczynnikiem
przewodzenia ciepła K na poziomie ok. 0,3 W/m2K,
co czyni go szczególnie odpowiednim do transportu głęboko zamrożonych produktów. Wersja
FB3 jest idealna do lekkich pojazdów użytkowych
(3,5–5 t dmc.) i zakresu temperatur transportu od
0 do –20°C. Nadwozia FreezyBox FB3 można stosować w pojazdach do 16 t dmc.

Dzięki FrigoBox nadających się do lekkich
samochodów dostawczych można w bezpieczny sposób przewieźć produkty
schłodzone

FreezyBox sprawdzi
się doskonale w przewozach głęboko
mrożonej żywności
Dostępne rozwiązania
FreezyBox (FB3) to rozwiązanie przeznaczone do
transportu głęboko zamrożonej żywności. Jest
dostarczane jako kompletna zabudowa lub zestaw do samodzielnego montażu. Dzięki aluminiowej ramie tylnej i lekkim wewnętrznym płytom
warstwowym FlexoLight kompletnie wykończone
nadwozie FreezyBox o długości 4,2 m, szerokości
2,2 m i wysokości 2,2 m waży tylko 780 kg (±5%).
W komplecie znajduje się izolowana podłoga, prowadnice ze stali ocynkowanej, aluminiowe szyny
mocujące, boczne osłony przeciwwjazdowe i błotniki. Wkładki FloorFix w izolowanej podłodze służą
do mocnego i bezpiecznego mocowania skrzyni
ładunkowej FreezyBox na ramie pojazdu – ich zastosowanie pozwala zaoszczędzić nawet 110 kg.

FrostBox (FB3i) to gotowe zabudowy chłodnicze
do samochodów ciężarowych o dmc. 5–24 t przewożących produkty głęboko mrożone. W celu wykorzystania pełnej szerokości wnętrza izolacja ścian
bocznych jest nieco cieńsza, ale współczynnik przenikania ciepła jest mniejszy niż we FreezyBox
dzięki pogrubieniu innych paneli. Sklejka wzmacniająca przednią ścianę ma w tym przypadku 8 mm.
Tylna rama została wykonana ze stali nierdzewnej. W tym przypadku można również skorzystać
z licznych opcji, takich jak dodatkowe drzwi boczne,
klapy wentylacyjne, ścianki działowe stref o różnych
temperaturach, sufit z szynami do przewozu mięsa
wiszącego, przystosowanie do montażu windy
załadunkowej i wiele innych.
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FrigoBox (FB7) to nadwozie przeznaczone do lekkich samochodów dostawczych przewożących
produkty schłodzone. Nadwozia FrigoBox mają
aerodynamiczne, anodowane aluminiowe profile
wykończeniowe oraz tylną ramę z anodyzowanego
aluminium, dwa zamki ze stali nierdzewnej i zawiasy ze stali nierdzewnej w tylnych słupkach ramy.
FrigoBox to idealne nadwozie do transportu chłodzonych produktów wymagających temperatur od
0 do +10°C, idealne do lekkich pojazdów użytkowych (3,5–5 t dmc.). Nadwozia FrigoBox FB7
można stosować w pojazdach do 16 t dmc.

Zestaw do izolacji furgonów DistriCool
DistriCool to idealne rozwiązanie dla wymagającego
przewoźnika polegające na dostosowaniu samochodów dostawczych do transportu chłodniczego,
dostępne w wersjach dla większości nowoczesnych lekkich samochodów dostawczych. DistriCool to tworzące zabudowę elementy wykonane
z błyszczących, wodoodpornych, łatwych w czyszczeniu i bezpiecznych dla żywności materiałów.
Panele izolacyjne DistriCool mają homologację ATP,
przez co są szczególnie odpowiednim rozwiązaniem
do transportu produktów chłodniczych i świeżych.
Zastosowanie szerokiej gamy materiałów i rozwiązań technologicznych pozwala dostosować
produkt do indywidualnych potrzeb.
Panele DistriCool dostępne są w 3 wariantach:
DistriCool FNA (K<0,7 W/m2K), DistriCool FRC
(K<0,4 W/m2K) z izolacją wzmocnioną oraz DistriCool ECO (wersja ekonomiczna, z izolacją typu
EPS). Montaż paneli nie musi być wykonywany
przez profesjonalną firmę – jest to zadanie łatwe
i szybkie, zajmujące (razem z klejeniem) nie więcej niż 16 h pracy zespołu. Wszystkie elementy
DistriCool są starannie pakowane i dostarczane
w drewnianej skrzyni.
(DP)
Zdjęcia: © PolyVan

© Renault SAS
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NOWE DOSTAWCZAKI
OD RENAULT
rupa Renault odnawia część swojej
oferty, chcąc umocnić pozycję lidera na
rynku samochodów dostawczych. Zmiany
wprowadzono m.in. w modelach Renault Master
i Trafic, a także Kangoo Z.E. Concept.

G

Nowy Renault Master zyskał bardziej solidny przód,
całkowicie zmienione wnętrze, nowe systemy
wspomagania prowadzenia (Rear View Assist,
Side Wind Assist), mocniejsze i bardziej oszczędne
jednostki napędowe (nawet do 180 KM/400 Nm).
Nowy Master jest dostępny również w elektrycznej wersji jako Master Z.E. Z kolei nowe Renault

Trafic zostało mocno przeprojektowane, by stać
się uniwersalnym furgonem o starannie dopracowanej stylistyce nadwozia i wnętrza. Samochód
został wyposażony w nowe silniki i nową automatyczną skrzynię biegów. Nowe Renault Trafic
jest także dostępne w wersjach do przewozu osób:
Trafic osobowy oraz SpaceClass. Natomiast Kangoo Z.E. Concept to studyjna, elektryczna wersja
miejskiego samochodu. Prezentacja odnowionej
gamy Kangoo planowana jest na 2020 r.
W 2018 r. Grupa osiągnęła nowy rekord sprzedaży
– 619 229 samochodów dostawczych. Po wprowadzeniu Mastera Z.E. i dzięki wynikom Kangoo
Z.E., które jest bestsellerem marki, Renault jest
także liderem na europejskim rynku elektrycznych
samochodów dostawczych z udziałem 46,2%.
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„Rok 2018 był dla nas rekordowy pod względem
sprzedaży samochodów dostawczych. Sprzedaż
wzrosła o 34% w stosunku do poprzedniego roku.
W 2019 r. będziemy kontynuować odnowę gamy,
by lepiej spełnić oczekiwania naszych klientów.
Wykorzystamy naszą markę ekspercką Renault
Pro+ i ofertę inteligentnych usług mobilnych. Będziemy rozwijać innowacyjne rozwiązania, aby
wesprzeć naszych klientów biznesowych w poszerzaniu i usprawnianiu działalności” – powiedział Denis Le Vot, dyrektor pionu samochodów
dostawczych Grupy Renault i Nissana.
Grupa Renault dzięki Aliansowi z Nissanem i Mitsubishi chce stać się największym producentem
samochodów dostawczych na świecie ze sprzedażą do 2022 r. ponad 2,5 mln sztuk łącznie.
Grupa zwiększa obecność na rynkach międzynarodowych, wprowadzając m.in. Mastera w Korei
Południowej, nowe Kangoo w Ameryce Południowej i pick-upa Dustera Oroch w Argentynie i Kolumbii. W Chinach celem Grupy do 2022 r. jest
wprowadzenie przez spółkę RBJAC (Renault Brilliance Jinbei Automative Company) siedmiu samochodów dostawczych (w tym trzech samochodów w 100% elektrycznych).
(RP)

© Messe München

Bauma nadaje rytm
Dariusz Piernikarski

Światowe Targi Maszyn, Pojazdów
i Sprzętu dla Przemysłu Budowlanego
i Górnictwa oraz Materiałów Budowlanych bauma

Dobra koniunktura panująca na światowych
rynkach (a zwłaszcza na europejskim) mobilnego
sprzętu budowlanego pozwalała oczekiwać,
że na tegorocznych targach bauma w Monachium
pojawi się rekordowo wielu wystawców,
którzy zaprezentują dużo interesujących
premier produktowych. I tak właśnie było.

Bosch
Bosch zaprezentował różnorodne rozwiązania dla maszyn budowlanych, pozwalające na znaczne obniżenie zarówno
kosztów eksploatacji, jak i poziomu emisji.
Na uwagę zasługuje m.in. system Bosch
Asset Tracing Solution (w skrócie Bosch
TRACI) dostarczający w czasie rzeczywistym dane na temat lokalizacji i bieżącego przebiegu pracujących w terenie
maszyn, co ułatwia efektywne planowanie ich eksploatacji. Rozwiązanie łączności z siecią oparte na IoT umożliwia

dalszą poprawę efektywności i wykorzystania parku pojazdów. System TRACI
tworzy zestaw czujników montowany
w maszynie, oprogramowania do analizy
w chmurze oraz szereg usług cyfrowych;
całość można łatwo zainstalować w już
istniejących pojazdach.
Dla pojazdów przeznaczonych do pracy
w terenie firma Bosch przygotowała również nową jednostkę sterującą pojazdu
VCU (Vehicle Control Unit) – jest to niezwykle elastyczny, wysokowydajny sterownik, który koordynuje pracę wszystkich elementów układu napędowego.
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to jedna z największych na świecie tego typu
imprez adresowanych do branży budowlanej
i okołobudowlanej, gromadząca największych
producentów sprzętu budowlanego, dostawców części maszyn i podzespołów. Tegoroczna edycja targów odbyła się w dniach 8–14
kwietnia na terenie centrum targowego Międzynarodowe Targi Monachijskie.
Tegoroczne targi po raz kolejny potwierdziły
wiodącą rolę tej imprezy w promowaniu innowacji – śmiało można powiedzieć, że to
właśnie monachijska bauma wytycza kierunki
rozwoju i nadaje rytm branży. Chociaż są organizowane co 3 lata, to niezmiennie można
je traktować jako swoisty barometr nastrojów, a dla wielu producentów jest to kluczowe
miejsce związane z promocją marki i nawiązywaniem nowych kontaktów biznesowych.
Targi bauma 2019, z ponad 620 000 odwiedzających z około 200 krajów, przyniosły najlepsze wyniki w 65-letniej historii wystawy.
Liczba odwiedzających wzrosła o ok. 40 000
w stosunku do poprzedniej edycji w 2016 r.
Wystawiało się w sumie ok. 3700 firm z 63
krajów (co również stanowi rekord) na powierzchni 614 000 m2 (61,4 ha), prezentując ogromną liczbę innowacji i nowych
produktów.

© Bosch
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Bosch zaprezentował różnorodne rozwiązania dla maszyn budowlanych, pozwalające
na znaczne obniżenie zarówno kosztów
eksploatacji, jak i poziomu emisji

Umożliwia uproszczenie i standaryzację podległych sterowników, przejmując
częściowo niektóre zadania tych jednostek. VCU może łączyć układ napędowy
z innymi domenami, takimi jak infotainment, telematyka lub układ przeniesienia napędu. Ułatwia to wprowadzanie
funkcji działających między domenami.

SSAB
Targi bauma były miejscem oficjalnej
premiery nowego gatunku stali SSAB:
Strenx 1100 Plus to walcowana na gorąco zaawansowana stal o podwyższonej wytrzymałości o wyjątkowych właściwościach w zakresie spawania i gięcia,
przeznaczona do stosowania m.in. w wysięgnikach, żurawiach, ramach i innych
komponentach maszyn przenoszących
duże obciążenia. Ten nowy gatunek stali
daje klientom i użytkownikom końco-
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wym lżejsze, ale mocniejsze urządzenia,
które mogą tym samym mieć większy zasięg, ładowność i stają się bardziej ekonomiczne w eksploatacji. Odwiedzający
targi mogli na stoisku SSAB zobaczyć
próbki stali klasy Strenx 1100 Plus, specjaliści SSAB chętnie omawiali wyniki
testów i analiz stali, udzielali również porad dotyczących możliwych modernizacji produktów.
Firma SSAB zaprezentowała też wiele
praktycznych aplikacji pomagających ich
użytkownikom zwiększyć efektywność:
pomagają w obliczeniach i wskazują na
oszczędności możliwe do uzyskania dzięki
stosowaniu wysokowytrzymałych stali
SSAB Hardox i Strenx. Od lat rozwijane
aplikacje to WearCalc i WeldCalc. WearCalc pomaga porównywać gatunki stali
Hardox w różnych zastosowaniach i obliczać wzrost trwałości i ładowności uzyskiwane dzięki przejściu ze stali miękkich na stal o wysokiej wytrzymałości.
Aplikacja może być również używana do
przewidywania zużycia erozyjnego, tarciowego i udarowego. Z kolei WeldCalc
pomaga zoptymalizować proces spawania stali Strenx lub Hardox w inteligent-
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Dwa kawałki stali Strenx 1100 Plus po zespawaniu
poddane próbie rozciągania na maszynie wytrzymałościowej – widać, że zerwanie próbki nastąpiłoby
poza miejscem spawania

© SSAB

ny i bezpieczny sposób. Po wprowadzeniu niezbędnych danych wejściowych
w ciągu kilku sekund otrzymuje się zalecane ustawienia maszyny, temperaturę,
wymagania termiczne i analizę ryzyka.
Inne aplikacje, na temat których klienci
mogli uzyskać szczegółowe informacje na
ekspozycji SSAB na baumie, to SSAB EcoUpgraded, SmartSteel i aplikacja SSAB
all-in-one.

MAN Truck & Bus
Podczas targów bauma firma MAN
Truck & Bus zaprezentowała wiele innowacji w zakresie układów napędowych
i transportowych rozwiązań budowlanych.
Ogółem na stoisku i terenach otwartych
pokazano 11 samochodów ciężarowych.
Za najważniejszą nowość należy uznać
6-cylindrowy, rzędowy silnik D15 Euro VI
o pojemności skokowej 9,04 dm3 z wtryskiem common rail. Zastąpi on wypróbowany i sprawdzony silnik D20 stosowany dotychczas w ciężarówkach MAN
TGS i TGX. Silnik D15 osiąga większą
moc, ma mniejszą masę i lepszą wydajność paliwową pomimo mniejszej pojemności skokowej. Jego istotną zaletą
jest to, że waży o 230 kg mniej od poprzednika. Silnik D15 to propozycja dla
przewoźników ładunków masowych, takich jak paliwa, oleje mineralne i beton.
Regulowany na 3 moce: 330 KM/243 kW
(1600 Nm), 360 KM/265 kW (1700 Nm)
i 400 KM/294 kW (1800 Nm) silnik D15
znajduje się w środkowym przedziale
między silnikami serii D08 o mocy do
320 KM i silnikami D26 rozwijającymi
moc do 430 KM. Do niskiego zużycia paliwa przyczyniają się różne rozwiązania
techniczne w zakresie sterowania stanem
cieplnym i pracą dodatkowych odbiorni-

Betonomieszarka Liebherr na podwoziu TGS 32.400 8×4 BB, w którym ciężar
własny pojazdu zredukowano dzięki optymalizacji różnych urządzeń pomocniczych.
Samochód ma lekką oś tandem z przekładnią hipoidalną (nośność 2×13 t) oraz
nowy, lżejszy silnik D15. Podwozie ważące ok. 8,95 t spełnia wymagania dotyczące
samochodów terenowych kategorii N3G

ków. Obejmują one fazę rozgrzewania silnika, utrzymywanie wysokiej i stałej temperatury spalin, pompę cieczy chłodzącej
o regulowanej prędkości, która działa w razie potrzeby, oraz 1-cylindrową sprężarkę
powietrza.
Firma MAN dokonała również gruntownej modernizacji silnika D26, który
występuje obecnie w 3 wariantach mocy:

Jako największa impreza wystawiennicza branży targi są doskonałą okazją
do zaprezentowania nowych produktów i usług. Nie jest niczym niezwykłym, że najważniejsi producenci tak synchronizują cykle rozwojowe
swoich produktów, aby ich światowa premiera przypadała właśnie
podczas tych targów. Te światowe premiery i modernizacje stają się
gigantycznym kołem zamachowym napędzającym całą branżę budowlaną: sektor maszyn, pojazdów i sprzętu dla przemysłu budowla-
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430, 470 i 510 KM. Optymalizacja silnika D26 pozwoliła na zmniejszenie jego
ciężaru o ok. 80 kg oraz zużycia paliwa
nawet o 4%. Obecnie wszystkie 4 serie
silników: D08, D15, D26 i D38 mogą być
zasilane paliwami parafinowymi, takimi
jak uwodornione oleje roślinne (HVO),
zgodnie z normą EN 15940, bez potrzeby
stosowania dodatkowych zmian.

nego, materiałów budowlanych i górnictwa. Dla większości firm obecność na baumie to istotny element globalnego planu marketingowego.
Mimo rosnącego znaczenia mediów elektronicznych spotkania bezpośrednie realizowane podczas imprez tego typu nadal pozostają niezastąpione. Na tych targach – w przeciwieństwie np. do samochodowych IAA – nie tylko ogląda się ekspozycje, ale także podpisuje
wielomilionowe kontrakty.
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Arocs 1851 LS 4×2 przygotowany do pracy w zestawie z naczepą samowyładowczą – w swym
najnowszym wcieleniu samochód wyposażony
został w kamery zewnętrzne MirrorCam, ma również ulepszony asystent hamowania awaryjnego
Active Brake Assist 5

Daimler był obecny na targach bauma
2019 pod hasłem „Trucks @ Work”, prezentując innowacyjność i wydajność marek pojazdów użytkowych Mercedes-Benz
i Fuso. Na ekspozycji znajdowały się najnowsze wersje modeli Actros oraz Arocs,
były również samochody dostawcze klasy
X, Citan, Vito i Sprinter, a także specjalistyczne pojazdy Unimog, Econic i Zetros.
Podobnie jak Actros, także budowlany Arocs nowej generacji otrzymał kamery zewnętrzne MirrorCam zamiast
zwykłych lusterek. Oba pojazdy mogą
być również wyposażone w ulepszony
asystent hamowania awaryjnego Active
Brake Assist 5. Dzięki rozpoznawaniu
pieszego można automatycznie inicjować
hamowanie awaryjne i, jeśli to konieczne,
przejść do całkowitego zatrzymania. Po-

© Daimler

Daimler

nadto funkcja Predictive Powertrain Control (PPC) działa teraz z jeszcze większą
czułością i dlatego może być również wykorzystywana w samochodach budowlanych kursujących na trasach międzymiastowych. Nowy kokpit multimedialny
z dwoma dużymi wolnostojącymi wyświetlaczami oferuje kierowcy wyjątkowy i wygodny wyświetlacz i koncepcję obsługi.
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Broshuis
Broshuis na kwietniowych targach
bauma zaprezentował szeroką gamę swoich produktów pod hasłem „doświadczyć
jakości” (quality experience). Na stoisku
holenderskiego producenta można było
obejrzeć wiele różnych specjalistycznych
pojazdów – naczep przeznaczonych dla
branży budowlanej.
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Tematem wybijającym się na czoło podczas tegorocznej baumy były zrównoważone i cyfrowe rozwiązania. Cyfryzacja była widoczna jako megatrend
w branży maszyn budowlanych i środków transportu. Czujniki i interfejsy komunikacyjne, zbierające i analizujące dane, stały się standardowym wyposażeniem także większości budowlanych rozwiązań transportowych. Ogólnie
rzecz biorąc, maszyny i pojazdy stają się czystsze, cichsze i bardziej wydajne.
Wiele z nich ma teraz elektryczne i hybrydowe systemy napędowe. Zauważalne
było duże zainteresowanie klientów systemami napędów elektrycznych.
Wymienienie wszystkich wystawców czy opisanie najważniejszych światowych
czy europejskich premier jest praktycznie niemożliwe, proponujemy zatem spokojny spacer po wystawie – do szczegółów na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie wracać na łamach „Samochodów Specjalnych”.

Najważniejszą nowością pokazaną na
targach była nowa rodzina naczep niskopodwoziowych wyposażonych w osie wahliwe PL2 HD. Te jeszcze niższe i lżejsze
naczepy niskopodwoziowe oferują użytkownikom wiele korzyści. Osie PL2 HD
mają nośność 12 t, dzięki nim Broshuis
może zaproponować różne naczepy o minimalnej wysokości do jazdy 810 mm
z zawieszeniem o skoku 600 mm. Dzięki
nowemu systemowi można transportować ładunki na dowolnej żądanej wysokości, także w terenie nieutwardzonym.
Podczas konstruowania osi PL2 HD wykorzystano najnowsze technologie komputerowe i produkcyjne – stały się one
bardziej wytrzymałe i lżejsze. Wszystkie
wrażliwe na uszkodzenia elementy (cylindry hydrauliczne) zostały przeniesione
do wnętrza ramienia, więc ryzyko ich
uszkodzenia podczas manewrowania jest
znacznie mniejsze. Dodatkową korzyścią
wynikającą z wprowadzenia nowych osi
jest możliwość zwiększenia szerokości
wnęki na ramię koparki – obecnie jest to
900 mm. Osie wahliwe PL2 HD zastąpią
dotychczas stosowane rozwiązania w całej gamie naczep niskopodwoziowych
z osiami tego typu.

Broshuis otrzymał kontrakt na opracowanie, produkcję i dostawę 50 ciężkich naczep niskopodwoziowych dla duńskiej armii; wszystkie naczepy będą
miały osie wahliwe (PL2 HD) – jeden z 8-osiowych
pojazdów pokazano na baumie

przeznaczona do pracy w ekstremalnych
warunkach terenowych przygotowana
wspólnie z firmą BAS Mining Trucks
o ładowności do 35 t i zabudowana na
Volvo FMX 10×4.

Grupa Wielton

KH-kipper
Na swoim stoisku KH-kipper zaprezentował szerokie portfolio produktów.
Były oczywiście bestsellery, czyli wywrotka tylnozsypowa typu half-pipe o pojemności 19 m3 na podwoziu MAN TGS
oraz wywrotka trójstronna o pojemności 10,6 m3 zabudowana na Volvo FMX,

a także „kopalniana bestia”, czyli wywrotka kopalniana z muldą o pojemności 33 m3
na 4-osiowym podwoziu Scania XT P440
8×4. Zabudowy KH-kipper można było
również spotkać na stoiskach innych producentów: Volvo pokazało ciężką wywrotkę kopalnianą na 5-osiowym podwoziu Volvo FMX 10×6, a imponujące
wrażenie robiła wywrotka tylnozsypowa
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Nie mogło na targach bauma zabraknąć Grupy Wielton. W centralnym punkcie
ekspozycji znajdowały się naczepy Langendorf – niskopodwoziowa do przewozu
maszyn budowlanych, naczepa wywrotka
stalowa oraz specjalność producenta:
inloader do przewozu prefabrykowanych
elementów (płyt) budowlanych, ale były
również zmodernizowana ostatnio naczepa wywrotka Wielton Strong Master
z półokrągłą muldą stalową oraz wywrotka
kopalniana na 4-osiowym podwoziu Scania XT P440 8×4.
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Nie mogło na targach bauma
zabraknąć Grupy Wielton

Schwarzmüller
W swoim programie produkcyjnym
firma Schwarzmüller ma ponad 50 różnych typów pojazdów przeznaczonych dla
branży budowlanej. Na targach bauma
pokazano 4 z nich, a były to: naczepa wywrotka z termoizolowaną muldą do przewozu masy bitumicznej, stalowa naczepa

Termoizolowana wywrotka Schwarzmüller
z certyfikatem TÜV potwierdzającym, że
w trakcie eksploatacji nie powstają
mostki cieplne; czujniki monitorują stan
cieplny przewożonej masy bitumicznej
w czasie rzeczywistym, masa własna naczepy to 4,7 t, samochód ma sterowane
elektronicznie zawieszenie pneumatyczne
z pierwszą osią podnoszoną
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wywrotka half-pipe z hydraulicznie napędzaną osią SAF TRAK, 4-osiowa przyczepa niskopodwoziowa do przewozu maszyn budowlanych oraz rolnicza wywrotka
trójstronna na przyczepie typu tandem.
Zainteresowanie wzbudzała również przeznaczona do jazdy w terenie nieutwardzonym wywrotka na przyczepie tridem
z zawieszeniem hydraulicznym, przygotowana wspólnie z firmą Benzberg.

Kögel
Pokazaną na baumie nowością firmy
Kögel była wywrotka Kögel Trucker Tipper (KTT), która podobnie jak imiennik,
czyli Kögel Trucker Trailer, jest idealnie
dopasowana do wymagań kierowcy. Punktem wyjścia dla KTT była ładowność
i zoptymalizowana masa ramy i nadwozia oraz mulda wywrotki z inteligentnym
połączeniem materiałów. Zaprezentowana na targach 3-osiowa wywrotka o pojemności ładunkowej 24 m3 to wariant
z podłogą o grubości 4 mm ze stali Hardox 450 i ścianami bocznymi wykonanymi
z odpornej na zużycie blachy ze stopu aluminium o grubości 5 mm. Aluminiowa
klapa tylna ma grubość 7 mm. Ta kombinacja jest idealnym rozwiązaniem do przewozu materiałów budowlanych, takich jak
kruszywa czy żwir. W porównaniu ze stalową wywrotką Kögel ze ścianami o grubości 4 mm użycie aluminium pozwala obniżyć masę własną nawet o 430 kg.

Projektując wywrotkę Kögel Trucker
Tipper, skupiono się na osiągnięciu maksymalnej przyjazności dla użytkownika
dzięki kombinacji wyposażenia montowanego w standardzie i szerokiej gamie
wyposażenia dodatkowego. Na przykład
rozstaw osi wywrotki KTT zapewnia efektywne rozłożenie obciążeń wywieranych
przez ładunek, co skutkuje lepszymi właściwościami jezdnymi i manewrowymi,
a także zwiększoną stabilnością podczas
wywrotu w trudnym terenie. Ponadto
zwis tylny wydłużono o 170 mm. Opcjonalna rynna zsypowa nie jest więc już potrzebna, co pozwoli zaoszczędzić nie

tylko pieniądze, ale także wagę. Opcjonalna, odchylana w górę płyta na osłonie przeciwwjazdowej zapobiega zabrudzeniu podwozia podczas wysypywania
ładunku.
Wersja Kögel Trucker Tipper miała
opcjonalną wielokomorową tylną lampę
LED Kögel LUXIMA z wbudowanym systemem monitoringu tyłu pojazdu. Pojazd
może być opcjonalnie wyposażony w napędzaną oś SAF TRAK jako wsparcie trakcyjne na stromych zboczach i w trudnym
terenie. Układ napędowy wykorzystuje ciśnienie hydrauliczne wytwarzane w układzie wywrotu.

Pokazaną na baumie nowością firmy Kögel była wywrotka Kögel
Trucker Tipper (KTT), która podobnie jak imiennik, czyli Kögel Trucker Trailer, jest idealnie dopasowana do wymagań kierowcy

© Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull

Naczepa wywrotka S.KI z aluminiowym nadwoziem jest teraz dostępna z wykładziną
skrzyni ładunkowej z tworzywa sztucznego OKULEN. Powierzchnia z OKULENU, utrudniając przywieranie ładunku do podłogi i ścian bocznych, zapewnia szybsze zsuwanie
ładunku bez pozostawiania znaczących resztek. Umożliwia to zastosowanie niższego
kąta przechyłu i zmniejsza ryzyko utraty stabilności naczepy podczas wywrotu z powodu nierównomiernego rozładowania materiału sypkiego. Ponadto skraca się czas
rozładunku i nie jest konieczne czasochłonne usuwanie pozostałości przewożonego
materiału z wnętrza wywrotki.
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Budowanie wartości to hasło przewodnie ekspozycji Schmitz Cargobull na
targach bauma 2019. Pokazano 3 interesujące pojazdy: naczepę wywrotkę S.KI
z izolacją termiczną, naczepą wywrotką
S.KI z nową okładziną z tworzywa sztucznego oraz zabudowę wywrotkę samochodową M.KI z elektryczną plandeką
przesuwną. W przypadku wywrotek
Schmitz Cargobull rozwiązania cyfrowe,
takie jak system telematyczny naczepy
lub aplikacja sterująca pracą wywrotki
S.KI, w coraz większym stopniu przyczyniają się do obniżenia kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa.
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Demonstracje obsługi nowego hakowca
Meiller RS26 za pomocą pilota zdalnego sterowania i.s.a.r.-control 3 cieszyły się dużym
zainteresowaniem zwiedzających

Meiller
Firma Meiller zaprezentowała na baumie swoje najnowsze innowacje ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności. Najważniejsze z nich
to nowy system hakowy RS26, pilot zdalnego sterowania i.s.a.r.-control 3 oraz
sprzęgło pompy hydraulicznej Meiller
Eco-Kupplung. Na ekspozycji znalazła
się także wywrotka trójstronna na przy-

czepie centralnoosiowej, system bramowy, wywrotki tylnozsypowe przeznaczone
na rynek międzynarodowy i szwajcarski,
a także izolowana termicznie naczepa wywrotka i wywrotka kopalniana do szczególnie wymagających zastosowań.
Nowy hakowiec RS26 to nie tylko
rozwinięcie rodziny sprawdzonych hakowców Meiller – rozwiązanie to wyznacza nowe standardy pod względem
ładowności, prędkości działania i całko-
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witej wysokości nawet w przypadku zabudowy na pojazdach 3- i 4-osiowych.
Dzięki udźwigowi 26 t, redukcji masy
o 710 kg w porównaniu z poprzednikiem
i podwojeniu prędkości pracy hakowiec
RS26 jest bardzo wydajny i ekonomiczny.
Oprócz wersji z przedłużeniem haka hakowiec RS26 jest również dostępny
w wersji TS, tj. z teleskopowym i obrotowym przedłużeniem haka. Dodatkowa
funkcja pozwala użytkownikowi wciągać
kontener przy jego minimalnym uniesieniu, a tym samym optymalnie wykorzystać moc sprawdzonej hydrauliki Meiller.

Fliegl
Firma Fliegl Fahrzeugbau pokazała
na targach bauma w sumie 12 swoich
pojazdów. Wśród nich była lekka aluminiowa wywrotka DHKA zbudowana na
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Bauma 2019 była pierwszym dużym
wydarzeniem branżowym po niedawnym
ogłoszeniu, że Volvo CE w 2020 r. przejdzie na napęd elektryczny w swoich kompaktowych koparkach (ECR25) i ładowarkach (L25). Dzięki temu posunięciu Volvo
CE staje się pierwszym producentem
maszyn budowlanych, który postawił na
elektryczną przyszłość dla swojej gamy
kompaktowych maszyn przeznaczonych
dla miejskiego segmentu budowlanego.
Linia konstrukcyjna Volvo Trucks to
wiele interesujących rozwiązań przeznaczonych dla branży budowlanej. Volvo
FMX to jeden z najbardziej wydajnych samochodów ciężarowych na rynku, a Volvo
FH łączy w sobie doskonały komfort kaFirma Fliegl Fahrzeugbau pokazała na targach
bauma w sumie 12 swoich pojazdów. Wśród nich
była lekka aluminiowa wywrotka DHKA zbudowana
na podwoziu typu Curved

podwoziu typu Curved, w którym zminimalizowano obecność powierzchni narożnych, zmniejszając zarówno ciężar naczepy, jak i poprawiając rozkład pionowych
sił przenoszonych na siodło. Daje to większą stabilność przechyłu i zwiększa przestrzeń manewrową między naczepą a ciągnikiem. Naczepa waży poniżej 4000 kg,
mimo że całe podwozie jest wykonane
ze stali, a nie z aluminium. Odpowiednio
rozmieszczone osłony aerodynamiczne
i stożkowo ukształtowana skrzynia wywrotki zmniejszają opór aerodynamiczny,
a tym samym gwarantują mniejsze zużycie paliwa.
W przypadku trudnych zastosowań
na budowie Fliegl proponuje zmodernizowaną naczepę wywrotkę Stone Master.
Skrzynia ma pojemność 25 m3, a masa
własna pojazdu to 5500 kg. Niska wysokość skrzyni wynosząca 1450 mm powoduje, że wywrotka nie wystaje ponad kabinę kierowcy, dzięki czemu opór powietrza
ulega zmniejszeniu, a związane z tym zużycie paliwa spada nawet o 8%. Automatyczne podnoszenie osi ułatwia start na
luźnym podłożu, a automatyczne opuszczanie zwiększa bezpieczeństwo przy rozładunku. Pakiet komfortowy uzupełnia
elektryczny dach przesuwny, który można
obsługiwać zarówno na naczepie, jak
i za pomocą pilota.
Równie solidna jest trzyosiowa przyczepa Fliegl DTS 300. Z ciężarem własnym
5400 kg pojazd ten zapewnia ładowność ok.
18 500 kg. Całkowita długość 5900 mm,

Volvo FMX to wszechstronny samochód budowlany – po konwersji
do układu 12×6 można było na nim zabudować gigantyczną pompę
do betonu Putzmeister 63-5 o pionowym zasięgu 63 m

wysokość konstrukcyjna 860 mm i około
20 par punktów mocowania pozwalają
na transport wysokiego sprzętu budowlanego. Przyczepa niskopodwoziowa jest
dostępna w różnych wariantach – modułowy system pozwala na skonfigurowanie wariantu o ładowności do 60 t
przez dodawanie kolejnych kierowanych
i podnoszonych osi.

Volvo Trucks
Volvo Trucks wystąpiło na baumie
obok spółek siostrzanych Volvo Construction Equipment i Volvo Penta, prezentując szeroką i zróżnicowaną ofertę grupy.
Udział wszystkich spółek nie ograniczał się
wyłącznie do prezentacji statycznej. Przez
cały czas targów trwały pokazy dynamiczne sprzętu budowlanego i ciężarówek.
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biny z funkcjami odpowiednimi do trudnych warunków pracy. Nie trzeba dodawać, że FH16 z silnikiem o mocy 750 KM
to pojazd radzący sobie z ekstremalnymi
obciążeniami. Stałym modernizacjom
podlegają znane już rozwiązania, takie
jak dynamiczny układ kierowniczy Volvo
Dynamic Steering, w którym wprowadzono nowe funkcje poprawiające utrzymanie pasa ruchu i stabilność, ułatwiające
zdalne sterowanie zewnętrzne i zarządzanie ustawieniami osobistymi. Inne rozwiązania, które Volvo Trucks przygotowało
na targi, to m.in. zawieszenie pneumatyczne do samochodów budowlanych, podnoszenie osi tandem, automatyczna kontrola trakcji oraz automatyczna skrzynia
biegów I-Shift z biegami pełzającymi.

Zdjęcia: D. Piernikarski
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Chłodnie – trwa ewolucja
Producenci naczep chłodniczych, chcąc stale dysponować konkurencyjnymi
produktami, wprowadzają w nich kolejne innowacje. Muszą przewartościować
od dawna produkowane konstrukcje i w nowym świetle sprawdzić, w jaki
sposób ich naczepy będą używane w przyszłości.

hcąc poprawić efektywność chłodni, trzeba stale ulepszać ich właściwości aerodynamiczne, obniżać
masę własną i ułatwiać obsługę. Ponadto
nowe technologie, takie jak telematyczne
systemy zarządzania flotą, lokalizacja
pojazdów i dwukierunkowa transmisja
danych, tworzą nowe otoczenie biznesowe, przez które producenci naczep chłodniczych znajdują się pod stałą presją ze
strony swoich klientów.
Rynek dużych naczep chłodniczych
praktycznie należy do czterech producentów: Schmitz Cargobull, Krone, Chéreau, Lamberet, przy czym bezwzględnym
liderem europejskim jest firma Schmitz
Cargobull. W kolejności alfabetycznej prezentujemy najnowsze rozwiązania przygotowane przez tych producentów.

Multipleksowana chłodnia
Chéreau Next
Chéreau Next to nowa generacja naczep chłodniczych, w których w pełni wykorzystano multipleksowany dostęp do
magistrali CAN: po raz pierwszy ciągnik
i jego naczepa mogą w pełni komunikować się ze sobą, jest to również „baza
technologiczna” dla przyszłych pojazdów
autonomicznych. Wszystkie urządzenia
elektroniczne naczepy zostały połączone
w sieć i udostępniają informacje o swoim
stanie. W zależności od statusu poszczególnych urządzeń pozostałe mogą odpowiednio zareagować – pozwala to na
łączenie funkcji i oferuje wiele nowych
możliwości.

Udostępnianie w sieci wszystkich informacji jest zgodne ze standardem transmisji FMS za pośrednictwem gniazda
połączeniowego (standardowe gniazdo
15-pinowe). Ta pełna dostępność danych
pozwala na przewidywanie czynności obsługowych i napraw, daje również kontrolę aktywności naczepy. Powstała w ten
sposób informacja na temat statusu pojazdu powoduje, że naczepy Chéreau Next
można uznać za pionierskie rozwiązanie
wyznaczające przyszły standard technologii w tej grupie środków transportu.
Rozwiązania zastosowane w chłodni
Chéreau Next mają wiele zalet:

Chéreau Next to nowa generacja
naczep chłodniczych, w których wykorzystano multipleksowany dostęp
do magistrali CAN: po raz pierwszy
ciągnik i jego naczepa mogą w pełni
komunikować się ze sobą

© Chéreau
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© Chéreau

Kierowca, korzystając
z panelu sterującego,
może kontrolować
wszystkie funkcje
chłodni Chéreau Next

• Jeśli ciągnik wyposażony jest w interfejs CAN producenta nadwozia, kluczowe informacje z naczepy i alarmy
są bezpośrednio wyświetlane na desce
rozdzielczej samochodu ciężarowego.
• Centralny sterownik kontroluje wszystkie funkcje chłodni Chéreau Next, takie jak nastawy temperatury, otwieranie drzwi roletowych SmartOpen-C,
tylny podest załadowczy, zawieszenie
pneumatyczne, spojlery tylne AirShutter-C, wewnętrzne oświetlenie
LED czy funkcje sprawdzające stan
techniczny naczepy.

• Zespolone zostały funkcje zwiększające bezpieczeństwo, np. automatyczne blokowanie hamulców, gdy
agregat chłodniczy pracuje w trybie
elektrycznym, czy aktywacja blokady
hamulca postojowego przy podjechaniu do rampy załadowczej (śluzy
dokującej).
• Powstały powiązane funkcje dla większej ergonomii obsługi, np. pojedyncze polecenie dla grupy funkcji, automatycznie włączane światła tylne
podczas otwierania drzwi lub jeśli używany jest tylny podest załadowczy.
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• Dostępne są nowe funkcje oszczędzające energię i przyjazne dla środowiska, jak np. automatyczne wyłączanie agregatu w przypadku otwarcia
drzwi.
• Łatwiejsza jest diagnostyka i obsługa
dzięki dostępności informacji z gniazda diagnostycznego i gniazda FMS
magistrali CAN.
• Dostępność kompletu danych na temat stanu technicznego za pośrednictwem transmisji FMS umożliwia
prawdziwą diagnostykę predykcyjną.

Dwupokładowy Krone Cool Liner
Podczas targów IAA w Hanowerze
w 2018 r. firma Krone zaprezentowała
naczepę chłodniczą Cool Liner Duoplex
Steel w wersji dwupokładowej, wyposażoną w inteligentne funkcje telematyczne.
Dwupokładowa chłodnia Cool Liner może
być wykorzystywana do transportu produktów spożywczych, takich jak owoce,
warzywa, mięso, ryby i produkty mrożone, a także roślin i wrażliwych komponentów elektronicznych. Oprócz certyfikacji ATP i HACCP dwupoziomowa
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© Krone

Nowość w ofercie Krone: naczepa chłodnicza Cool Liner
Duoplex Steel w wersji dwupokładowej, wyposażona
w inteligentne funkcje telematyczne

© D. Piernikarski

Solidne zewnętrzne elementy chronią przed uderzeniami i zabezpieczają tył
chłodni podczas intensywnego załadunku i rozładunku przy rampie; światła
tylne w górnej części belki są dobrze widoczne dla innych użytkowników

chłodnia Krone Cool Liner ma certyfikat
zabezpieczenia ładunku zgodnie z normą
EN 12642 Code XL.
Rama nośna na całej długości zabudowy z ukośnymi wzmocnieniami na tylnej belce i solidne zewnętrzne elementy
chroniące przed uderzeniami zabezpieczają tył chłodni podczas intensywnego
załadunku i rozładunku przy rampie.
Połączony z systemem telematycznym
Krone Telematics pojemnościowy czujnik umieszczony w zbiorniku agregatu
chłodniczego ułatwia sprawdzenie i dokładne ustalenie poziomu paliwa, jego
poziom wskazuje również wskaźnik LED
na przedniej ścianie naczepy. Ponieważ
kompletne światła tylne zostały umieszczone w górnej części przeciwwjazdowej
belki tylnej, hamowanie jest widoczne
dla innych użytkowników drogi już na
wczesnym etapie, nawet przy dużym
natężeniu ruchu. Wzdłuż boków naczepy
umieszczono światła obrysowe LED.
We wnętrzu chłodni jest umieszczona wyjątkowo lekka i niezwykle łatwa
w obsłudze i instalacji ściana działowa
Krone Isowall PLUS. Dzięki innowacyj-

nemu rozmieszczeniu systemu stabilizatorów za ścianą działową (w kierunku
jazdy) Isowall PLUS można w prosty sposób otworzyć lub zamknąć. Umieszczenie systemu blokowania w górnym obszarze umożliwia wygodną obsługę przez
kierowcę. Ścianę Isowall PLUS w stanie
złożonym można przesunąć w kierunku
znajdującego się przed nią ładunku, co
gwarantuje maksymalne wykorzystanie
długości powierzchni ładunkowej. Dzięki
innowacyjnej konstrukcji ściany Isowall
PLUS udało się uzyskać wzorową stabilność przy jednoczesnej redukcji ciężaru
własnego do ok. 120 kg. Nowa ściana
Krone Isowall PLUS nadaje się do instalacji we wszystkich chłodniach Krone,
a jej montaż i demontaż nie wymaga
specjalnych narzędzi. Ścianę można opcjonalnie wyposażyć w wentylator, co pozwala na stworzenie różnych stref temperatury. Ściana jest doskonale izolowana
i testowana zgodnie z ATP.
Dzięki systemowi Krone Telematics
operator ma pod kontrolą wiele danych
dotyczących stanu naczepy Cool Liner.
Oprócz klasycznych funkcji telematycz-
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nych, takich jak dane o pojeździe i temperatura w ładowni, dostępna jest dwukierunkowa komunikacja oraz sygnały
z czujników monitorujących komponenty
podlegające zużyciu eksploatacyjnemu
oraz ciśnienie w oponach. W najbliższym
czasie dostępna będzie działająca w czasie rzeczywistym aplikacja WLAN i system identyfikujący rozmieszczenie ładunków. System zamykania drzwi Krone
Telematics Door Protect zapewnia specjalną ochronę transportowanych towarów. Zablokowany zdalnie (telematycznie) system monitoruje stan tylnych drzwi
i ich elementów bezpieczeństwa. Alarmy
i anomalie zgłaszane są bezpośrednio
do dyspozytora lub, w razie potrzeby, do
centrum monitoringu bezpieczeństwa.

Lamberet Aerotail
Doświadczenia firmy Lamberet zebrane podczas realizacji projektu Urban
Lab 2, prowadzonego wspólnie z Volvo
Trucks, pomogły opracować aerodynamiczny tylny spojler naczepy chłodni SR2
– Aerotail, który umożliwia obniżenie
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oporu aerodynamicznego i tym samym zmniejszenie zużycia
paliwa. Innowacja nie dotyczy doskonale znanego aspektu
związanego ze zmniejszeniem oporu aerodynamicznego, istotą jest udoskonalenie ergonomii obsługi.
Wiele ze stosowanych urządzeń zmniejszających opór
aerodynamiczny naczepy – w tym spoilery tylne – wymaga trudnej i niekiedy czasochłonnej obsługi przed otwarciem tylnych
drzwi i dokowaniem do rampy. Niektóre automatyczne systemy odpowiadające za składanie spojlerów tylnych wykorzystują urządzenia elektryczne lub pneumatyczne, które są
kosztowne, skomplikowane i niekiedy zawodzą.
Opracowany przez Lamberet spoiler Aerotail to proste, automatyczne urządzenie, które nie wymaga żadnych działań ze
strony kierowcy. Podczas otwierania tylnych drzwi kinematyka
spoilera Aerotail podąża za ruchem obrotowym skrzydeł drzwi,
aby ustawić i dopasować się do zewnętrznych ścian bocznych
nadwozia, nie wymaga specjalnych zamków, a jego przemieszczenia zostają ograniczone do dwóch pozycji „zapamiętanych”
przez wyłączniki krańcowe. Gdy kierowca zamyka drzwi, Aerotail automatycznie powraca do swojej „roboczej” pozycji aerodynamicznej. Ryzyko uszkodzenia podczas manewrowania pozostaje nadal możliwe, więc każda część spoilera Aerotail jest
zamontowana na sprężynach, które pozwalają na ich przemieszczanie bez uszkodzenia, gdy zostaną popchnięte, po czym automatycznie powracają na swoje miejsce.
Istotą tego rozwiązania jest zastosowanie zawiasu z podwójnym węzłem, który pozostawia wystarczająco dużo miejsca
na spoiler Aerotail, bez ryzyka uszkodzenia czy ograniczenia
swobody ruchu lub przestrzeni zajmowanej przez skrzydła
drzwi tylnych po ich otwarciu. Pozostają one idealnie dopasowane do boków naczepy, tym samym ryzyko kolizji z innymi
pojazdami znajdującymi się w bliskim sąsiedztwie naczepy podczas za- i rozładunku jest identyczne jak w naczepach bez spoilerów. Spoiler Aerotail został podzielony nad dwie części, aby
ograniczyć ewentualne koszty wymiany w razie przypadkowej kolizji z tyłu.

© Lamberet

© Lamberet

Aerotail to tylny spojler naczepy chłodni Lamberet SR2,
który umożliwia obniżenie oporu aerodynamicznego
i tym samym zmniejszenie zużycia paliwa

Spoiler Aerotail podąża za ruchem obrotowym skrzydeł
drzwi podczas otwierania, aby ustawić się i dopasować
do zewnętrznych ścian bocznych nadwozia

reklama
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Chłodnie Schmitz
Cargobull S.KO Cool
wyposażane są
w zmodernizowany
agregat chłodniczy
S.CU

Naczepa chłodnia Schmitz Cargobull
S.KO Cool wyposażona w pakiet Executive wyposażona jest standardowo w agregat chłodniczy Schmitz Cargobull S.CU.
Na ubiegłorocznych targach IAA w Hanowerze producent zaprezentował prototyp bezemisyjnego agregatu chłodniczego: zasilany elektrycznie agregat S.CUe
nie generuje żadnych emisji i został zaprojektowany specjalnie do stosowania
w transporcie dystrybucyjnym.
Zasilany elektrycznie S.CUe z wbudowanym falownikiem jest zaprojektowany do chłodzenia i ogrzewania ładunków bez generowania jakichkolwiek emisji.
Ta nowa technologia nie oznacza jednak
kompromisów, jeśli chodzi o chłodzenie
(moc chłodnicza do 15 900 W) i wydajność ogrzewania (9 100 W). Akumulatory
są umieszczone na podwoziu w pobliżu
nóg podporowych oraz z tyłu naczepy
w sposób, który nie ogranicza wykorzystania skrzyń na palety. W przeciwieństwie do agregatów napędzanych silnikiem Diesla S.CUe jest tylko nieznacznie
cięższy. Modułowa konstrukcja umożliwia skalowanie łącznej pojemności akumulatorów (do 65 kWh). W zależności od
zastosowania i wymagań agregat może
pracować na zasilaniu elektrycznym nawet przez 10 h.
Schmitz Cargobull ulepszył również
dotychczas produkowany konwencjonalny agregat chłodniczy S.CU i wyposażył
go w nowoczesny silnik wysokoprężny

Konwencjonalny agregat
chłodniczy S.CU otrzymał
nowoczesny silnik wysokoprężny z systemem
wtrysku common rail.
Zmodernizowane agregaty
chłodnicze mają tę samą
wydajność chłodzenia
i precyzyjne zarządzanie
temperaturą przy jednoczesnym zmniejszeniu
zużycia paliwa
nawet o 10%

z systemem wtrysku common rail. Nowa
generacja agregatów chłodniczych S.CU
ma tę samą wysoką wydajność chłodzenia i precyzyjne zarządzanie temperaturą
przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia
paliwa nawet o 10%, co ma pozytywny
wpływ na ogólne koszty operacyjne.
Wprowadzenie silnika spalinowego najnowszej generacji o maksymalnej mocy
19 kW i optymalizacja zestawu wyciszającego Silence Kit jeszcze bardziej zmniejszyły emisję hałasu. Ponadto masa nowego urządzenia chłodniczego S.CU została
zmniejszona o 50 kg. Nowy agregat jest
dostępny w wersji jednotemperaturowej (MonoTemp) i wielotemperaturowej (MultiTemp).
Przeprojektowano również wyświetlacz agregatu S.CU. Prezentacja aktualnych temperatur na nowym ekranie
początkowym jest bardziej czytelna. Na-
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Schmitz Cargobull S.CU

wigacja w menu została całkowicie zmieniona i wyposażono ją w łatwo zrozumiałe ikony (podobne do stosowanych
w aplikacji SmartTrailer). Na życzenie
klienta ta aktualizacja oprogramowania
może być również wprowadzona w starszych, już eksploatowanych systemach.
Wyświetlacz poprzedniej generacji jest
nadal dostępny, docenią to zwłaszcza
warsztaty zajmujące się serwisowaniem
agregatów S.CU.
Montowany dotychczas silnik spalinowy poprzedniej generacji (z komorą
wstępną) został dostosowany do przepisów emisyjnych Stage V, które weszły
w życie w styczniu 2019 r. W wersji MonoTemp będzie on dostępny na rynkach
o złej jakości paliwa.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Monitoring temperatury
w czasie rzeczywistym
© Transcan

Żywność, leki i inne
wrażliwe na działanie
temperatury produkty
muszą być przewożone
w odpowiednich warunkach
– jest to nie lada wyzwanie
dla firm przewozowych.
Pomogą w tym na pewno
urządzenia rejestrujące
temperaturę i inne dane
dotyczące transportu.

rytyjska firma Seven Telematics projektuje, rozwija i produkuje znane na świecie rejestratory temperatury i danych
Transcan Advance. W zależności od rodzaju pojazdu, preferowanego miejsca montażu oraz przewożonych towarów oferowane są 3 typy produktów do wyboru:
• model Trailer (Transcan Advance Trailer) do
montażu na zewnątrz naczepy chłodni,
• typ Cab (Transcan Advance Cab) do montażu
wewnątrz w furgonetce lub przedziale chłodniczym,
• model Rigid (Transcan Advance Rigid) do zamontowania w standardowym gnieździe DIN
w przedziale chłodniczym lub furgonetce.
Rejestrator danych Transcan Advance to nowoczesne i zaawansowane technologicznie urządzenie rejestrujące temperaturę i dane dotyczące transportu chłodniczego. Ma do 8 niezależnych wejść
czujników temperatury, do 8 przełączników (np.
drzwiczki, odmrażanie, zasilanie agregatu oraz inne
zdefiniowane przez użytkownika). Urządzenie zostało wyposażone w czujnik wilgotności (zakres
temperatury 0–100°C), wyświetlacz OLED ułatwiający odczyt oraz port USB w celu łatwego odczytywania danych temperatury na komputerze.
Zakres pomiarowy urządzenia wynosi od –40°C
do +40°C (zakres certyfikowany) i od –50°C do
+50°C (zakres dostępny). Potrzebne napięcie do
zasilania to 9V do 36V. Rejestrator współpracuje

z drukarką termiczną Seiko LTP02 o wysokiej prędkości drukowania (100 mm/s).
Przechowywanie danych (4 MB dla pamięci nieulotnej) następuje w 10-minutowym interwale nagrywania (786 dni przechowywania) lub 15-minutowym interwale (1179 dni przechowywania)
przy podłączonych 8 czujnikach. Produkt spełnia
normę EN:12830-1999, a także wykazuje zgodność z wytycznymi HACCP, BRC, GDP, GAMP5
i WELMEC 7.2. Dodajmy, że Transcan Advance
to urządzenie „wielojęzyczne” – produkt można
obsługiwać w 13 językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, polskim, duńskim, tureckim, słoweńskim,
chorwackim, litewskim i fińskim.

Warto mieć na oku
Rejestrator temperatury Transcan Advance współpracuje z systemem telematycznym SevenEye,
który zapewnia zdalną kontrolę temperatury w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przeglądarki
internetowej lub smartfona. Dzięki SevenEye możliwe jest monitorowanie temperatury w pojeździe
w każdej chwili oraz otrzymywanie natychmiastowych alertów mailowych lub esemesowych w przypadku stwierdzenia występowania temperatury
spoza wyznaczonego zakresu. System umożliwia
także wprowadzanie zapytań w dziennikach temperatury Transcan oraz automatyczne zdalne prze-

Rejestrator
danych Transcan
Advance rejestruje temperaturę i dane dotyczące
transportu chłodniczego.
Dostępne są 3 typy produktów: Trailer, Cab
oraz Rigid

chowywanie i dostęp do danych historycznych.
Śledzenie pojazdu jest „nałożone” w czasie rzeczywistym na Mapy Google.
System Seven Eye monitoruje też dane przesyłane
przez magistralę CAN (w zależności od typu pojazdu i specyfikacji), dzięki czemu operatorzy flot
mogą uzyskać informacje na temat zużycia paliwa
przez pojazd, przyspieszenia, użycia tempomatu,
poziomu paliwa w zbiorniku, czasu postoju, informacji o nadmiernych prędkościach obrotowych silnika czy zapisach tachografu.
Uzyskane i zapisane w ten sposób dane można
poddać analizie i wyciągnąć wnioski dotyczące
przewozu, stylu jazdy kierowcy, stanu technicznego samochodu i działania floty przewozowej. Stanowią one analizę osiągów operacyjnych kierowcy, a także całościowo floty dzięki obszernemu
raportowaniu wskaźników KPI (kluczowe wskaźniki efektywności – ang. Key Performance Indicators) dotyczących m.in. zużycia paliwa, nadmiernych prędkości obrotowych silnika, gwałtownego
hamowania i obciążenia osi.
Dodajmy, że o najwyższej jakości produktu świadczy 36 miesięcy gwarancji.
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Elektryczne chłodnie
w mieście
rzewoźnicy realizujący transport
ładunków w temperaturach kontrolowanych, inwestując w nowe
rozwiązania, chcą wyprzedzić wymogi regulacji, kontrolować całkowity koszt eksploatacji, zwiększyć sprawność i osiągnąć
ważne cele w zakresie zrównoważonego
rozwoju. W praktyce oznacza to koncentrację na ograniczaniu negatywnego
wpływu eksploatowanych pojazdów na
środowisko naturalne (ograniczanie emisji
CO2 wpływającej na efekt cieplarniany)
oraz minimalizowanie kosztów własności i użytkowania (w największym
skrócie: zmniejszanie zużycia paliwa).
Obecnie na rynku producenci chłodniczych rozwiązań transportowych (agregatów chłodniczych) chcący sprostać
oczekiwaniom swoich klientów angażują
się w ciągły rozwój technologii kontroli
temperatury w transporcie i zrównoważonej dystrybucji towaru w miastach.
Efektem tego są zupełnie nowe bądź
modernizowane urządzenia kontroli temperatury. Szczególnie wiele dzieje się
w przypadku agregatów stosowanych
w transporcie dystrybucyjnym i miejskim,
obejmującym również dostawy bezpośrednie do odbiorców detalicznych, czyli
na tzw. ostatniej mili.

© Thermo King

Agregaty chłodnicze muszą być konstrukcjami niezawodnymi, o dużej
prostocie obsługi i niskich kosztach eksploatacji. W warunkach dystrybucji
miejskiej coraz częściej konieczne staje się zapewnienie ich bezemisyjności –
warunek ten spełniają urządzenia zasilane energią elektryczną.

Podpodwoziowy hybrydowy agregat chłodniczy Thermo King
z rodziny UT, gdy tylko jest to możliwe, zasilany jest energią
elektryczną z pojazdu, na niektórych trasach otrzymując
wsparcie konwencjonalnego silnika wysokoprężnego

Przyglądając się pojawiającym się na
rynku nowym agregatom chłodniczym,
zauważamy, że producenci coraz chętniej sięgają po urządzenia zasilane energią elektryczną, a do sterowania nimi
i całym procesem kontroli temperatury
wykorzystują przetworzone dane cyfrowe,
które są przesyłane przez chłodnie w czasie rzeczywistym. Proponujemy subiektywny przegląd kilku wybranych rozwiązań tego typu.
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Thermo King
Firma Thermo King bardzo intensywnie skupia się na opracowywaniu nowych
produktów i tworzeniu innowacyjnych
technologii w dziedzinie rozwiązań elektrycznych. Przypomnijmy, że to właśnie
Thermo King był pierwszym z producentów agregatów chłodniczych, który
mógł zaoferować na rynku europejskim
w pełni hybrydowe oraz niewykorzystujące silnika wysokoprężnego rozwiąza-

nia chłodnicze zarówno do pojazdów, jak
i naczep chłodniczych. Obecnie TK ma
w swojej ofercie ponad 25 produktów
elektrycznych, zapewniających klientom
najwyższą wydajność. Według danych producenta po Europie jeździ już ponadto
20 000 ciężarówek i naczep, w których wykorzystano elektryczne urządzenia chłodnicze – ich liczba rośnie z dnia na dzień.
Przykładem nowego rozwiązania Thermo King, w którym postawiono na czyste
źródła energii, jest hybrydowy agregat
chłodniczy z rodziny UT przeznaczony do
montażu podpodwoziowego. W hybrydowym agregacie UT wykorzystano sprawdzone rozwiązania Thermo King znane
z agregatów do naczep z rodziny SLXi
Hybrid. Alternator oraz technologia inwerterowa firmy Frigoblock zapewniają
przełączanie agregatu chłodniczego między trybem pracy z napędem silnikiem
wysokoprężnym a elektrycznym, dzięki
czemu samochód może wjeżdżać do centrów miast, dzielnic mieszkalnych i stref
o niskiej emisji. Uniwersalność zastosowania oraz niskie zużycie paliwa przez
agregat, który gdy tylko jest to możliwe,
zasilany jest energią elektryczną z po-

© Frigoblock
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Zastosowanie inwertera Frigoblock i agregatu chłodniczego Thermo King E-200
nie wymaga wprowadzenia istotnych modyfikacji w pojeździe

jazdu wraz ze wsparciem konwencjonalnego silnika wysokoprężnego na niektórych trasach z długimi postojami lub dużą
liczbą punktów dostaw, w zauważalny
sposób zwiększa elastyczność i wydajność dostaw.
Zastosowana w agregacie UT technologia hybrydowa doskonale wpisuje się
również w strategię wielu potencjalnych
użytkowników tego urządzenia, dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej firm bowiem stawia na czyste i wydajniejsze technologie, które pomagają
im obniżyć ślad węglowy.

reklama

Frigoblock
Kolejnym przykładem proekologicznego działania producentów chłodniczych rozwiązań transportowych może
być współpraca firmy Frigoblock (będącej
wraz z Thermo King markami koncernu
Ingersoll Rand) z brytyjską firmą Electra
Commercial Vehicles. Efektem współpracy jest w pełni elektryczny bezemisyjny
miejski pojazd dostawczy LGV (HGV)
wyposażony w urządzenia chłodnicze
Frigoblock.
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Mitsubishi
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Transport Europe (MTTE) ma do zaoferowania niskoemisyjne, w pełni elektryczne agregaty chłodnicze pracujące
z przyjaznymi dla środowiska czynnikami
chłodniczymi, o niskich kosztach obsługi.
Ciekawą propozycją dla firm realizujących
dystrybucję ładunków w temperaturach
kontrolowanych mogą być agregaty z rodziny TEJ z napędem generatorowo-bateryjnym – model TEJ100 przeznaczony
jest do nadwozi chłodniczych ciężkich samochodów dystrybucyjnych, z kolei model TEJ35 to rozwiązanie przeznaczone
do samochodów dostawczych i lekkich
dystrybucyjnych.
W agregatach z rodziny TEJ wykorzystano innowacyjne rozwiązania opracowane przez MTTE – wśród nich warto
wymienić całkowicie hermetyczny kompresor, precyzyjne sterowanie pracą inwertera oraz elektroniczny zawór roz-

© MTTE

Firma Electra Commercial Vehicles
dokonała przebudowy 18-tonowej ciężarówki Iveco na całkowicie elektryczny samochód chłodnię. Projekt był możliwy
dzięki technologii firmy Frigoblock, która
dostarczyła moduł inwertera, przez co
nie były konieczne istotne modyfikacje
w pojeździe.
Założono, że konwersja samochodu
ciężarowego na napęd elektryczny oraz zastosowanie agregatu chłodniczego Frigoblock i filtra z inwertera przyniosą oszczędności paliwa (w zależności od warunków
pracy) rzędu 28 l na 100 km w przypadku
samochodu oraz 2,5 l na godzinę pracy
agregatu chłodniczego w porównaniu ze
standardowymi rozwiązaniami wykorzystującymi silnik wysokoprężny. Projekt ten
doskonale wpisuje się w aktualny trend
związany z coraz szerszym zastosowaniem bezemisyjnych środków transportu
wykorzystujących czystą energię w dostaw do centrów miast.
Agregat TK E-200 o wydajności niezależnej od pojazdu wykorzystuje nowy
sterownik, który umożliwia dostosowanie jego wydajności do bieżących potrzeb
i dostępnej ilości energii. Dzięki opcjonalnemu akumulatorowi TK sterownik
jednocześnie zarządza różnymi źródłami
zasilania, aby w razie postoju, przerw
podczas dostaw lub awarii skorzystać
z podtrzymania zasilania. Dodatkowym
atutem jest również łatwość instalacji.

©

Konv

Agregat Mitsubishi TEJ35A
w chłodni zabudowanej na podwoziu dostawczego Craftera – w 0°C
maksymalna moc chłodnicza agregatu to 4300 W

ekta

Agregat chłodniczy Konvekta FK
1120-E zasilany jest z pokładowej
sieci pojazdu 12 V

Konvekta
prężny. Nie bez znaczenia jest również
modułowa budowa tych urządzeń, co
w znaczący sposób upraszcza serwisowanie i ewentualne naprawy. W agregatach TEJ zastosowano czynnik chłodniczy R410 A, a kontrola pracy urządzeń
jest możliwa za pośrednictwem systemów
telematycznych, ponieważ są one wpięte
w magistralę CAN pojazdu (można również wykorzystać standardowe złącze
RS485). Większy z agregatów TEJ100 ma
moc chłodniczą od 6000 do 11 000 W
(w °C), jego ciężar to 255 kg, z kolei
TEJ35 jest regulowany w zakresie od
2500 do 4300 W i waży 98 kg.
Stosowany w agregatach hiper inwerter został opracowany przez inżynierów Mitsubishi – jego podstawową cechą
jest możliwość regulowania prędkości
obrotowej sprężarki oraz regulowanie
wydajności chłodniczej w zależności od
pojemności baterii. Prąd magazynowany
jest w buforowym akumulatorze utworzonym przez blok baterii litowo-jonowych.
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Firma Konvekta ma również w swoim
portfolio systemy chłodzenia z napędem
elektrycznym przeznaczone do samochodów dostawczych z furgonowymi zabudowami chłodniczymi (ich dystrybutorem na rynku polskim jest firma Drabpol).
Elektryczne agregaty chłodnicze Konvekta
sprawdzają się szczególnie w dostawach
miejskich, w których samochody poruszają się w przerywanym ruchu stop &
go, a ich silniki niezbyt często pracują
z optymalną dla zasilania agregatu prędkością obrotową.
Miejskie, elektryczne agregaty Konvekta (np. modele FK 1120-E, FK 1121-E)
mają bezszczotkowe silniki elektryczne
zasilane z 12-voltowej pokładowej sieci
pojazdu, swoją wydajność chłodniczą uzyskują niezależnie od prędkości obrotowej
silnika i chłodzą w optymalnym zakresie
roboczym. Dzięki płaskiej konstrukcji parownika mogą być stosowane praktycznie we wszystkich modelach dostawczych
vanów, umożliwiając optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej o ob-
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Kerstner
Firma Kerstner to uznany producent
kompletnych systemów chłodniczych: zabudów i agregatów, przeznaczonych do
samochodów dostawczych różnych wielkości. Producent wyposaża swoje pojazdy
w agregaty chłodnicze należące do rodziny CoolJet – są to urządzenia zasilane
z pokładowej sieci elektrycznej pojazdu
(12 V) o parametrach chłodzenia dopasowanych do wielkości zabudowy. Najmniejszy z tych agregatów – CoolJet
103 e-A – zapewnia wydajne chłodzenie
przestrzeni ładunkowej minivanów o objętości od 2 m3 do 5 m3. Maksymalna wydajność chłodnicza tego niewielkiego agregatu to aż 750 m3/h. Urządzenie jest
instalowane na dachu z bardzo płaską
owiewką aerodynamiczną. Konstrukcja
została zaprojektowana z myślą o doskonałej integracji z pojazdem. Agregaty
CoolJet 103 e-A są dostępne w dwóch

© Kerstner

jętości do 6 m3. W zależności od systemu
są opcjonalnie dostępne z odszranianiem
gorącym gazem i/lub trybem czuwania
(zasilanie zewnętrzne 230V).

Ford Transit Custom w wersji
do przewozu farmaceutyków. Aby utrzymać stałą
temperaturę przestrzeni ładunkowej, Kerstner korzysta
z ogrzewania postojowego oraz agregatu chłodniczego
Kerstner CoolJet 103 e-A

wersjach. Pierwsza z nich ma autonomiczne zasilanie silnika podczas jazdy.
Druga to wersja z przyłączem do zasilania zewnętrznego. W tym przypadku
agregat może być dodatkowo zasilany
z zewnętrznej sieci energetycznej 230 V.
Większe samochody dostawcze przewożące ładunki w temperaturach kontrolowanych można wyposażyć w agregaty z rodziny CoolJet 203 e-A (objętość
ładowni od 5 m3 do 10 m3) o wydajności

reklama

chłodniczej do 1200 m3/h. Podobnie jak
w przypadku mniejszych systemów zasilanie zapewnia elektryczna sieć pokładowa samochodu, możliwe jest również
zasilanie zewnętrzne. Płaska, aerodynamiczna owiewka agregatu umieszczonego
na dachu pozwala na utrzymanie niskiego
zużycia paliwa przez pojazd.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Predykcyjne utrzymanie ruchu

Predictive Maintenance (PdM) to jeden z elementów Przemysłu 4.0, który jest
strategią optymalnego wykorzystania urządzeń i maszyn w firmie dzięki
wyeliminowaniu możliwości występowania przestojów związanych z awariami
oraz jak najlepszego wykonywania prac związanych z utrzymaniem ruchu
w oparciu o regularne badania stanu technicznego sprzętu.
by osiągnąć doskonałe wyniki oferowane
przez predykcyjne utrzymanie ruchu,
należy wdrożyć profilaktyczne działania,
których zadaniem jest pomoc w ocenie stanu technicznego urządzeń i maszyn. W oparciu o wnioski
wyciągnięte z działań predyktywnych można podejmować decyzje związane z wymianą lub regeneracją części eksploatacyjnych maszyn, czyszczeniem,
serwisowaniem itd. Prognozowanie zużycia maszyn
i przewidywanie ewentualnych awarii to element
szerszej strategii eksploatacyjnej o nazwie CBM,
czyli Contidion Based Maintenance. Podsumowując:
w predykcyjnym utrzymaniu ruchu przeprowadza
się regularne badania diagnostyczne, analizuje ich
wyniki i podejmuje decyzje w oparciu o przyjęte
wartości graniczne parametrów diagnostycznych.

IoT w predykcyjnym
utrzymaniu ruchu
Internet rzeczy coraz szerzej wkracza do świata
realnego. Już dzisiaj w fabrykach na całym świecie urządzenia będące elementami Internet of Things
wspierają Predictive Maintenance poprzez monitorowanie stanu maszyn i urządzeń oraz ustawiczne
przesyłanie danych diagnostycznych do powiązanego systemu ERP. Taka automatyzacja procesów
związanych ze sprawdzaniem sprzętu to duża
oszczędność zasobów osobowych i pieniężnych.

Cała strategia predykcyjnego utrzymania ruchu
może być oparta na zestawie algorytmów i zasad,
które będą wymagały interwencji człowieka dopiero w momencie przekroczenia pewnych wartości granicznych dla kluczowych parametrów
diagnostycznych.

Oszczędności – jedna z korzyści
Według badań McKinsey & Company wdrożenie
strategii Predictive Maintenance może pomóc
zaoszczędzić firmie w dłuższej perspektywie od
10% do nawet 40% kosztów związanych z utrzymaniem ruchu oraz zmniejszyć nakłady potrzebne
na inwestycje w sprzęt i maszyny o nawet 5%.
W raporcie przeczytać możemy, że w samej branży
produkcyjnej przyswojenie predykcyjnego utrzymania ruchu może wygenerować niemal 630 miliardów dolarów oszczędności do roku 2025. Należy więc rozważać wdrożenie takiego podejścia
do utrzymania jako inwestycję długoterminową
z wysoką i jak najbardziej realną stopą zwrotu. Najdroższym elementem całej układanki jest system
ERP, który będzie zarządzał nowymi procedurami.
Pamiętajmy jednak, że wybierając rozwiązania ERP
wspierające tak nowatorskie podejście do utrzymania ruchu, z pewnością uzyskamy jeszcze wiele
innych korzyści wynikających z innowacyjnego
podejścia firmy do innych aspektów prowadzenia
operacji w firmach produkcyjnych.
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Przykład wdrożenia
Producent systemów ERP, firma ProALPHA, wdrożyła w firmie KLAUS Multiparking nowoczesne rozwiązanie tworzone w duchu Produkcji 4.0, którego
istotnym elementem była właśnie predyktywna
strategia utrzymania ruchu. Pomysłem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej było wdrożenie takiego rozwiązania, które stale monitorowałoby
czas i intensywność wykorzystania ich instalacji
parkingowych.
Specjaliści z proALPHA wspólnie z KLAUS Multiparking oraz doświadczoną firmą dostarczającą rozwiązania PLC i IoT stworzyli w pełni działający prototyp urządzenia, które komunikuje się z systemem
ERP i przesyła do niego wszystkie kluczowe dane
diagnostyczne i telemetryczne. Dane przesyłane
do bazy to m.in. informacja o nagłym spadku napięcia lub jego braku, uszkodzenie jednego z elementów systemu parkingowego czy zaistnienie
niebezpiecznej sytuacji wymagającej natychmiastowego wyłączenia instalacji parkingowej.
Największą korzyścią z wdrożenia systemu wspierającego predyktywne utrzymanie ruchu (PdM) jest
zadowolenie i zaufanie klientów, którzy odczuwają znaczną różnicę w jakości obsługi i niezawodności urządzeń oferowanych przez KLAUS
Multiparking.
Zdjęcie: © proALPHA
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Testowy MAN
TGX 18.500 4×2
BLS z naczepą kurtynową Wielton Curtain Master M4

Dariusz Piernikarski

MAN XLION: niech zaryczy lew…
Na krótki test do naszej
redakcji trafił ciągnik
siodłowy MAN TGX
18.500 4×2 BLS wyposażony w kabinę sypialną
typu XLX. Ciągnik połączyliśmy z naczepą kurtynową
Wielton Curtain Master M4.
Proponujemy bliższe
zapoznanie się z tym
interesującym
zestawem.

założenia model TGX 18.500 4×2
BLS to typowy ciągnik siodłowy
(w oznaczeniach firmy MAN określany jako Vario) wykorzystywany w przewozach dalekobieżnych, wyposażony w kabinę XLX z dachem o średniej wysokości
i dwiema leżankami. Testowany przez
nas egzemplarz miał pakiet EfficientLine
3 z pakietem Aero i systemem MAN EfficientCruise.

TGX 18.500 4×2 BLS
TGX-a napędza 6-cylindrowy rzędowy silnik D26 o pojemności skokowej
12,4 dm3 z dwustopniowym turbodoładowaniem, charakteryzujący się osiągami
jak najbardziej typowymi dla tego rodzaju zastosowań: mocą 500 KM (368 kW)
i maksymalnym momentem obrotowym

2500 Nm. Wartości te z zapasem wystarczają, aby uzyskiwać wysokie średnie prędkości przejazdu na większości
tras europejskich.
Samochód wyposażono w zautomatyzowaną skrzynię biegów MAN TipMatic 12+2 27 DD o 12 przełożeniach
do przodu z bezpośrednim przełożeniem
na najwyższym biegu. System automatycznej zmiany biegów to MAN TipMatic
Profi, współpracujący z retarderem oraz
sterowanym elektronicznie wydechowym
hamulcem silnikowym EVBec. Oprogramowanie skrzyni wyposażono w wiele
funkcji obniżających zużycie paliwa, takich jak np. EfficientRoll, tryb jazdy ekonomicznej Eco. Z kolei tempomat MAN
EfficientCruise wspierany systemem GPS
rejestruje przebieg trasy z uwzględnieniem wzniesień oraz pochyłości z wy-
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przedzeniem aż do 3 km. Dzięki temu jest
on w stanie dopasować bieg oraz prędkość pojazdu w taki sposób, aby jazda była
jak najbardziej ekonomiczna. Tempomat
adaptacyjny ACC (Adaptive Cruise Control) automatycznie reguluje prędkość
jazdy samochodu ciężarowego oraz odległość od poprzedzającego pojazdu. Po
obu stronach ramy znajdowały się zbiorniki paliwa o pojemności 580 l każdy,
zbiornik AdBlue mieścił 60 l reduktora.
Oś przednia o nośności 8 t miała zawieszenie w postaci pojedynczych resorów parabolicznych ze stabilizatorem
przechyłów, tylna oś napędowa o nośności
13 t z przekładnią hipoidalną (z blokadą
mechanizmu różnicowego) o przełożeniu
2,53 miała zawieszenie pneumatyczne
z regulacją wysokości (ECAS) oraz czujnikiem ciśnienia w poduszkach. Funkcję
stabilizującą spełniał 4-punktowy wahacz. Na uwagę zasługuje również bardzo czuły sterowany elektronicznie układ
hamulcowy MAN BrakeMatic, wyposażenie standardowe obejmuje takie systemy,
jak ABS, ASR oraz ESP, był też system hamowania awaryjnego Emergency Brake
Assist 2 (EBA2). Ciągnik wyposażono również w instalację hydrauliczną, można
było go zatem spiąć np. z wywrotką czy
silosem.
Z pozostałych systemów wspomagających warto wymienić asystenta utrzymania pasa ruchu LGS (LGS IV), pomoc
przy ruszaniu na wzniesieniu oraz funkcję „rozkołysania” ułatwiającą wyjechanie
z „problematycznego” miejsca w terenie.

Wokół kabiny
Flotowa kabina XLX (długość 2280 mm,
szerokość 2440 mm) podczas premiery
w 2007 r. została powszechnie uznana
za nowy wyznacznik standardów ergonomii i jakości wykończenia, obecnie
należałoby ją uznać za klasyczną – producent od jakiegoś czasu zapowiada już
kabinę nowej generacji. Ciągnik był wyposażony w tzw. pakiet Aero (owiewka
dachowa, osłony boczne, ruchoma tylko
boczna klapa z lewej strony) zoptymalizowany pod kątem zastosowań w zestawach z typowymi naczepami.
Zastosowane we wnętrzu materiały
wykończeniowe oraz detale dekoracyjne
i szarobeżowa kolorystyka sprawiają dobre
wrażenie. Przebywając w środku nie sposób nie zwrócić uwagi na praktyczne aspekty architektury wnętrza. Kabinę XLX

Kokpit kierowcy i wielofunkcyjne koło kierownicy: ergonomia najwyższej klasy

Naczepa kurtynowa Curtain Master
M4 to rzeczywiście ekspert na drodze:
masa własna od 6140 kg, solidna konstrukcja, zaawansowane systemy mocowania ładunku, bogate wyposażenie
standardowe i dodatkowe

wyposażono w różnego rodzaju schowki
o wielkości i przeznaczeniu wynikających
ze znajomości specyfiki ich wykorzystania. Są zatem dwie wysuwane szuflady na
drobiazgi w środkowej części deski rozdzielczej, sporych rozmiarów przesuwana
lodówka pod leżanką dolną oraz 3 zamykane schowki nad górną krawędzią szyby
przedniej i podręczne schowki na drzwiach.
Po podniesieniu leżanki do góry uzyskujemy dostęp do dwóch kolejnych schowków (jeden zewnętrzny, tzw. brudny, drugi
z dostępem z zewnątrz i wewnątrz).
Codzienne życie kierowcy z pewnością ułatwia niski tunel centralny (100 mm)
i odchylane podłokietniki foteli – poruszanie się we wnętrzu kabiny jest bardzo
łatwe, a wysokość pozwala na swobodne
przyjęcie postawy stojącej (wysokość
wnętrza kabiny XLX to 1875 mm). Jeśli
chodzi o wygodę kierowcy, warto zauważyć, że pewnym problemem może być
brak typowego dla kabin innych marek
stolika w okolicach deski rozdzielczej
(wysuwanego czy rozkładanego), wykorzystywanego m.in. do przygotowywania
posiłków. Nad boczną szybą po stronie
kierowcy był za to zamontowany sporej
wielkości telewizor.
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Leżanki o dużych rozmiarach (szerokość dolnej 790 mm, górnej 705 mm) wyposażone są w stelaże o zróżnicowanych
strefach sztywności i wygodne materace.
Składają się łatwo, wyposażono je w składane zabezpieczenia chroniące kierowcę
przed wypadnięciem oraz pasy mocujące
do ściany tylnej w stanie złożonym.

Miejsce pracy kierowcy
Zacznijmy od tego, że zajmowanie
miejsca w kabinie TGX, mimo że do pokonania są 3 stopnie, jest bardzo wygodne. Drzwi otwierają się o kąt bliski 90°,
podświetlane stopnie mają powierzchnię zapobiegającą poślizgowi, uchwyty
rozmieszczono po obu stronach wejścia.
Ogrzewany fotel kierowcy z regulowanym
podłokietnikiem ma zawieszenie pneumatyczne z możliwościami regulacji,
w tym także podparcia lędźwi i pleców.
Wielofunkcyjne koło kierownicy ma duży
zakres regulacji wysokości i pochylenia
z ryglowaniem pneumatycznym. Kierownicę ustawia się, przyciskając wyraźnie
opisany i widoczny przycisk na desce rozdzielczej po prawej stronie.
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Kolorowa tablica wskaźników typu
High Line jest bardzo przejrzysta, wystarczy rzut oka, aby zorientować się w bieżących parametrach pracy samochodu.
Dolną jej część zajmuje przyciemniany
panel z lampkami kontrolnymi – gdy nic
się na nim nie świeci, oznacza, że wszystko
z samochodem jest w porządku. Szczegółowe informacje zbierane przez komputer pokładowy, dotyczące praktycznie
wszystkich aspektów eksploatacji pojazdu, pokazywane są na dużym wyświetlaczu ulokowanym centralnie pomiędzy
prędkościomierzem a obrotomierzem.
Funkcje menu komputera obsługiwane
są przyciskami na kierownicy, podobnie
jak telefon, radioodtwarzacz, tempomat
i ogranicznik prędkości. Do nawigacji
po wielopoziomowym menu należy się
jednak przyzwyczaić.

cie USB oraz AUX in. Warto pochwalić
system nagłośnienia MAN z głośnikiem
niskotonowym (subwoofer) umieszczonym za fotelem pasażera – jakość odtwarzanej muzyki była pierwszorzędna.
Nad kierowcą standardowo umieszczony
był tachograf, CB-radio oraz moduł Connectivity (RIO Box).

TGX na trasie
Przed wyruszeniem na trasę testową
należało podpiąć naczepę. Skorzystaliśmy
w tym celu z trybu manewrowego skrzyni
TipMatic. Umożliwia on precyzyjną regulację prędkości ciągnika przy operowaniu pedałem przyspieszenia w pełnym

MAN Efficient Cruise
to oszczędzający paliwo
aktywny tempomat
z kontrolą odległości
od pojazdu poprzedzającego – jest funkcja
Stop & Go oraz szeroki
zakres regulacji pola
tolerancji prędkości

Choć już tyle lat na rynku,
to TGX wciąż zwraca uwagę
swoim dynamicznym i nowoczesnym wyglądem

Praktyce i ergonomii podporządkowano rozmieszczenie przełączników i wskaźników: są one logicznie pogrupowane
w dogodnych dla kierowcy miejscach.
Wszystko jest tam, gdzie być powinno
i gdzie tego byśmy oczekiwali. Na środku
znajdowało się centrum informacyjne
MAN Media Truck Advanced z nawigacją
i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem.
System pozwalał na podłączenie do 2
telefonów komórkowych za pośrednictwem Bluetooth, połączenia można było
obsługiwać, korzystając z przycisków na
kierownicy. W pobliżu umieszczono wejś-

gich podjazdach. Ponieważ nasz zestaw
testowy miał naczepę załadowaną niewielkim ładunkiem (ok. 5 t), to podczas
podjazdu na A4 pod Górę św. Anny zadana na tempomacie prędkość zmalała
w bardzo niewielkim stopniu, nie było
konieczności redukcji biegu. Jadąc pod
górę, dysponowaliśmy jeszcze sporym
zapasem mocy.
Podczas jazdy po nierównej drodze do
serwisu MAN mogłem docenić doskonałą
charakterystykę pracy zawieszenia samochodu i kabiny – kabina lekko się kołysze, nie odczuwamy drgań i uderzeń.
Ekonomiczny zakres prędkości obrotowej
silnika zawiera się w przedziale 1137–
1280 obr/min, natomiast podczas jazdy

zakresie – jeździ się powoli, bez szarpnięć. W trakcie jazdy i manewrowania
zwraca uwagę doskonała widoczność przez
lusterka. Martwe pola występują w stopniu minimalnym. Układ kierowniczy działa
niezwykle precyzyjnie – choć przy prędkości 85 km/h miałem wrażenie, że kierownica mogłaby stawiać nieco większy
opór, ale nie ma problemów z wyczuciem
całego zestawu.
Osiągi silnika oraz konfiguracja układu napędowego powodują, że TGX z załadowaną naczepą bez najmniejszego
wysiłku da sobie radę na stromych i dłu-

na 12. biegu z prędkością ok. 85 km/h
obrotomierz pokazywał ok. 1200 obr/min.
Do wnętrza dociera jedynie hałas związany z toczeniem się opon i – ze znacznie mniejszym natężeniem – opływem
powietrza. Można rozmawiać całkowicie
swobodnie, bez podnoszenia głosu.

Podsumowując…
Można śmiało powiedzieć, że TGX to
w dalszym ciągu doskonała propozycja
w przewozach dalekobieżnych i międzynarodowych, to samochód mający swój
własny styl i charakter, podkreślający zdecydowanie image marki MAN i klientów,
którzy tych samochodów używają. TGX to
nie tylko atrakcyjny wygląd zewnętrzny
i komfort wnętrza. Samochód cechuje się
również doskonałymi osiągami, jest ekonomiczny w eksploatacji, trwały i niezawodny, a wsparciem zawsze może służyć
sprawna sieć serwisowa.

Zdjęcia: © D. Piernikarski,
K. Biskupska
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Nowa jakość klimatyzacji

Jakie korzyści daje zastosowanie takiego
mechanizmu?
Najważniejsze są dwa aspekty: komfort kierowcy
oraz oszczędności. Nasze rozwiązania są przeznczone głównie do samochodów ciężarowych.
Cooltronic pracuje podczas postoju, kiedy potrzebny jest czas na odpoczynek.
Jakiego rzędu są oszczędności na kosztach
paliwa?
Pobór paliwa na postoju przy pracującym silniku
to nawet 3 l na godzinę. Zatem przy jednym tylko
pojeździe można zaoszczędzić ponad 3 tys. l paliwa rocznie, czyli prawie 3,5 tys. euro. Redukcja
emisji CO2 w takim przypadku wynosi ok. 8,3 t.
Przy flocie 20 pojazdów to już ponad 63 tys. l paliwa, a więc blisko 70 tys. euro rocznie.
A czy w takim przypadku nie ma możliwości
rozładowania akumulatora?
Nasze urządzenia mają zabezpieczenia podnapięciowe, badające spadek napięcia na akumulatorze. Dzięki temu Cooltronic automatycznie
wyłączy się, zabezpieczając w ten sposób akumulator przed uszkodzeniem albo całkowitym
rozładowaniem.

äch
rsp
Ebe
©

„Samochody Specjalne”: Eberspächer specjalizuje się w produkcji klimatyzatorów postojowych. W czym urządzenia Cooltronic są
lepsze od klasycznej klimatyzacji samochodowej, bardzo już przecież powszechnej?
Łukasz Kaliczak: Zasada działania w obu przypadkach jest podobna, ale nasze urządzenia są zasilane prądem z akumulatorów i to jest zasadnicza
różnica. Standardowa klimatyzacja w samochodach
osobowych czy ciężarowych zasilana jest od silnika
pojazdu, a to oznacza, że nie będzie działała, jeśli
go wyłączymy. Tymczasem klimatyzatory Cooltronic pracują niezależne od pracy silnika, dlatego są
idealnym rozwiązaniem na czas postoju.
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Bezpieczeństwo i komfort kierowcy oraz wymierne oszczędności to główne
korzyści płynące z instalacji klimatyzacji postojowej. Łukasz Kaliczak, inżynier
aplikacyjny odpowiedzialny za segment samochodów ciężarowych w firmie
Eberspächer, tłumaczy, jak działają tego typu urządzenia z serii Cooltronic
i na czym polega ich innowacyjność.

Urządzenie
Eberspächer
Cooltronic to wysoki
komfort pracy kierowcy
i oszczędności
dla firmy transportowej

Jakie zastosowanie mają urządzenia Cooltronic?
Nasza oferta jest bardzo szeroka i różnorodna.
Mamy zarówno urządzenia Hatch do szybkiego
montażu w szyberdachu, jak i klimatyzatory typu
split, w których parownik montuje się w kabinie,
a skraplacz na zewnątrz.
Omówmy bliżej wersję Hatch, czyli do montażu w szyberdachu. Zapewniacie Państwo,
że wystarczy kilka godzin, aby ją uruchomić.
Urządzenia typu Hatch występują w pięciu wariantach, ale w każdym przypadku są jednoczęściowe i rzeczywiście charakteryzują się bardzo łatwym montażem. Klimatyzator jest napełniony
czynnikiem chłodniczym, jest więc natychmiast
gotowy do użycia. Musimy zatem zdemontować
szyberdach, zamontować Cooltronic i podłączyć
do akumulatora. Od wewnątrz montujemy panel
podsufitowy i w zasadzie klimatyzacja jest gotowa
do pracy.
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Oprócz wersji Hatch Eberspächer oferuje też
urządzenia typu split. Czym one się różnią?
Są to klimatyzacje rozłączne, składające się z dwóch
głównych komponentów. Jednym z nich jest moduł parownika, który montujemy w kabinie, zazwyczaj przy jednej z leżanek. Drugi to montowany na
zewnątrz moduł skraplacza. W wersji Back montaż przewidziano na tylnej ścianie kabiny, a w wersji
Top na dachu pojazdu.
Po zamontowaniu urządzeń obie części należy
połączyć wężami klimatyzacji i napełnić układ
czynnikiem chłodniczym. Tu montaż jest nieco
bardziej skomplikowany, ale spokojnie można go
wykonać w 6–7 godzin.
Firma Eberspächer zapewnia, że urządzenia
Cooltronic są w zasadzie bezobsługowe. Co
to oznacza dla użytkownika?
W praktyce oznacza to tyle, że nie ma konieczności przeprowadzania okresowej obsługi, takiej
jak wymiana filtrów. Wystarczy cyklicznie włączać
Cooltronic przynajmniej co kilka miesięcy. Jedyny
warunek jest taki, że musi być powyżej 17°C.
Przy okazji użytkowania warto wspomnieć, że Eberspächer ma mocno rozbudowaną sieć autoryzowanych serwisów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Nasze urządzenia charakteryzują się bardzo
niską awaryjnością, ale nawet gdyby coś się stało,
będziemy w stanie szybko i sprawnie pomóc.
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Nowy Actros – najważniejsze
Dariusz Piernikarski

jest niewidoczne dla oczu
Na początku maja, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem seryjnej
produkcji, zostaliśmy zaproszeni przez firmę Mercedes-Benz Polska
do Hiszpanii, aby w praktyce zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami
wprowadzonymi w Actrosie najnowszej generacji – flagowej
ciężarówce Mercedes-Benz Trucks.

ercedes-Benz Actros został po
raz pierwszy zaprezentowany
oficjalnie podczas ubiegłorocznych targów IAA w Hanowerze. Samochód
ten stanowi konstrukcyjne rozwinięcie autonomicznej ciężarówki Mercedes-Benz
Future Truck 2025, której premiera odbyła się na targach IAA jeszcze w 2014 r.
Był to koncepcyjny ciągnik siodłowy ucieleśniający przyszłościową wizję koncernu
Daimler dotyczącą przyszłych rozwiązań
w dalekobieżnym transporcie kołowym.
W porównaniu z tamtą koncepcją najnowszy Actros ma zdecydowanie bardziej
konwencjonalną bryłę zewnętrzną nawiązującą do seryjnie produkowanych modeli, jednak w przypadku zastosowanych
szczegółowych rozwiązań technologicznych oraz kokpitu kierowcy wprowadzono
daleko idące zmiany i udoskonalenia.

Wizja zmaterializowana
W przypadku wspomnianego pojazdu
Mercedes-Benz Future Truck 2025 zarówno kamery zastępujące lusterka, wyświetlacze dotykowe obsługujące kluczowe
funkcje pojazdu czy też jazda autonomiczna były wizjami. Producent potrzebował 4,5 roku badań i testów w realnych
warunkach eksploatacji, by je zaimplementować w ciężarówce produkowanej
seryjnie.
Najnowszy Actros integruje w swym
wnętrzu rozwiązania, które od 5–6 lat są
stosowane w luksusowych samochodach
osobowych – wiele z nich znajdziemy np.
w modelach Mercedes-Benz klasy S czy E.
W szczególności dotyczy to wyświetlaczy
mulitmedialnych, w których zintegrowano
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wiele funkcji sterujących typowo obsługiwanych na deskach rozdzielczych przyciskami czy przełącznikami.
Chyba najbardziej innowacyjnym i jednocześnie dostrzegalnym z zewnątrz elementem nowego Actrosa są kamery MirrorCam zastępujące klasyczne lusterka
zewnętrzne. O tym, że jest to faktycznie
innowacja najwyższej kategorii, świadczy choćby to, że takie rozwiązanie jest
spotykane jak na razie tylko w koncepcyjnych samochodach osobowych.
Kolejną szczególną cechą najnowszego Actrosa są jego możliwości w zakresie jazdy autonomicznej. Oczywiście w samochodach osobowych spotykamy już
tego typu rozwiązania, jednak w przypadku ciężarówek możliwości jazdy autonomicznej na poziomie 2 (według ogól-
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nie przyjętej klasyfikacji SAE) w seryjnym (choć opcjonalnym) wydaniu fabrycznym pojawiają się na rynku po raz
pierwszy.

Z zewnątrz – prawie bez zmian
Po ubiegłorocznej premierze pod adresem konstruktorów odpowiedzialnych
za najnowszego Actrosa popłynęły uwagi
krytyczne od przedstawicieli mediów
branżowych i niektórych klientów dotyczące minimalnego zakresu zmian zewnętrznych. I rzeczywiście jest to zgodne
z prawdą. To nie było konieczne – zdaniem większości użytkowników Actrosa
zmiany w stylistyce nie były potrzebne.
W tym przypadku o wartości nowego
pojazdu decydują zmiany techniczne,
w szczególności innowacje w systemach
elektronicznych i informatycznych – oczywiście najbardziej widoczna z nich to brak

lusterek zewnętrznych, które zostały zastąpione przez kamery MirrorCam.
Patrząc na najnowszego Actrosa, rzeczywiście zauważamy niewielki zakres
zmian w stylistyce zewnętrznej. Najbardziej charakterystyczne elementy to
konsole z kamerami MirrorCam, światła
LED do jazdy dziennej zintegrowane
z reflektorami głównymi, nieco mniejszy
blok katalizatorów układu oczyszczania
spalin oraz wydech skierowany nie do
dołu, ale poziomo. W przygotowaniu nowego modelu skoncentrowano się na jego
wewnętrznych układach funkcjonalnych
– jak zapewnia producent, wkrótce nadejdzie czas na wprowadzanie zmian
zewnętrznych. To samo dotyczy rozwiązań w zakresie alternatywnych układów
napędowych, co w świetle nadchodzących ograniczeń normatywnych w emisji
CO2 (–15% w okresie 2020–2025 i kolejne 15 w okresie 2025–2030) jest nie-

uniknione. Wypada nam zatem czekać na
kolejne premiery – najprawdopodobniej
będą one prezentowane przy okazji kolejnych edycji tak ważnych dla branży
transportowej targów IAA.

Nowy model? Nie taka
prosta sprawa
Start produkcji najnowszego Actrosa
miał nastąpić w fabryce w Wörth w połowie maja, rozpoczęcie pierwszych dostaw do klientów zaplanowano na początek czerwca 2019 r. Pierwsza transza
to przekazanie ok. 3000 nowych ciężarówek, w kolejnych miesiącach liczba
ta zostanie podwojona. Warto przy tej
okazji zdać sobie sprawę z jakże istotnych
uwarunkowań logistycznych związanych
z wprowadzeniem nowego modelu. Konieczne było zapewnienie ciągłych dostaw nowych komponentów dostarczanych przez kooperantów, takich jak np.
kamery czy wyświetlacze (główny, pomocniczy oraz wyświetlacze obrazu z kamer). Kompletna konsola MirrorCam

© D. Piernikarski

W nowym Actrosie nie ma typowej tablicy wskaźników z zegarami oraz
deski rozdzielczej z przełącznikami – zastąpiono je dwoma interaktywnymi
ekranami wysokiej rozdzielczości o rozmiarach 10 i 12 cali. Oprócz typowych informacji na ekranach znajdują się również wskazania na temat
działania systemów asystujących. Kokpit multimedialny obsługuje również
aplikacje Apple CarPlay i Android Auto. Na panelu bocznym można w łatwy
sposób zintegrować obsługę funkcji dodatkowych związanych np. z urządzeniami dodanymi do pojazdu przez firmę wykonującą zabudowę

Najbardziej wyraźnym elementem zewnętrznym w nowym Actrosie są umieszczone na opływowych wspornikach kamery
systemu MirrorCam, zastępujące lusterka zewnętrzne główne i szerokokątne. Tworzą go 2 kamery (rozdzielczość 2,1 Mpix)
zamocowane po lewej i po prawej stronie na ramie dachowej. Rejestrowane obrazy są widoczne w rozdzielczości
720×1920 pikseli na dwóch 15-calowych wyświetlaczach umieszczonych przy słupkach A
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wraz z kamerą jest montowana w Wörth,
jednak komponenty składowe powstają
w Chinach i Indonezji. Wyświetlacze
z kolei dostarczane są przez firmy Bosch
i Visteon. Oczywiście o jakichkolwiek
kompromisach w dziedzinie jakości nie
mogło być mowy.
W przypadku modeli poprzednich
generacji również wprowadzano zmiany
konstrukcyjne, ale dotyczyło to w zdecydowanej większości elementów wykonywanych w oparciu o klasyczne technologie związane np. z kształtowaniem
stali czy tworzyw sztucznych. Tym razem
chodzi przede wszystkim o rozwiązania
elektroniczne i informatyczne wprowadzane na dużą skalę, a więc zupełnie
inny obszar technologii, w dodatku pojawiło się arcytrudne zadanie dodatkowe
związane z integracją tych nowych systemów w dotychczasowej architekturze
elektronicznej pojazdu.

© D. Piernikarski
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System hamowania awaryjnego Active Brake Assist 5 minimalizuje ryzyko najechania
na inny pojazd lub kolizji z pieszym przecinającym tor jazdy samochodu, idącym z przeciwka lub poruszającym się tym samym pasem ruchu. Uniknięcie kolizji z pieszym jest
możliwe przy prędkości do 50 km/h (w poprzednim systemie ABA 4 było to 30 km/h)
i niezależnie od kierunku, z jakiego pojawi się on na torze ruchu pojazdu

System Predictive Powertrain Control (PPC) inteligentnie sterujący tempomatem
i skrzynią biegów dzięki rozszerzonym mapom cyfrowym może być wykorzystywany
także na trasach podmiejskich. PPC zna nie tylko topografię terenu, ale również
potrafi ocenić kształt, geometrię zbliżających się zakrętów, skrzyżowań i rond, rozpoznaje również znaki drogowe. W ten sposób PPC optymalizuje technikę jazdy nie
tylko na wzniesieniach czy spadkach terenu, ale także na krętych drogach podmiejskich, na których używanie tempomatu było dotąd problematyczne

Cyfrowy klucz do sukcesu

W nowym Actrosie wprowadzono standardową możliwość jazdy częściowo zautomatyzowanej
(poziom 2). Nowy system Active Drive Assist to rozszerzenie systemu automatycznego utrzymywania odległości o funkcje prowadzenia na pasie ruchu i przyspieszania do ustawionej prędkości
– także z funkcją stop-and-go. System umożliwia jazdę częściowo zautomatyzowaną nie tylko
w wybranych, ale we wszystkich zakresach prędkości
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Przygotowując nowego Actrosa, skoncentrowano się na 4 obszarach działania:
poprawa komfortu pracy kierowcy, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, podniesienie efektywności paliwowej oraz
zwiększenie niezawodności pojazdu wyrażające się wysokim wskaźnikiem gotowości operacyjnej. Mimo że niektóre
zmiany trudno dostrzec, to ich efekty
są wyraźnie odczuwalne w codziennej
eksploatacji.
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Niektóre z nowych rozwiązań to nowości na skalę światową i wydaje się, że
mają szansę nimi pozostać jeszcze przez
całkiem spory czas. Z punktu widzenia
klienta końcowego istotne jest to, że
wszystkie te zmiany zostały wprowadzone po bardzo intensywnych konsultacjach z użytkownikami – kierowcami,
wynikają one zatem z realnych potrzeb,
a nie zamiłowania koncernu Daimler do
innowacji samych w sobie.
O kluczowej roli układów elektronicznych i oprogramowania we współczesnym samochodzie ciężarowym mogliśmy
się przekonać podczas jazd testowych.
Bezdyskusyjnie to właśnie te rozwiązania na obecnym etapie rozwoju decydują
w największym stopniu o efektywności
paliwowej, bezpieczeństwie czy komforcie pracy kierowcy, a w wymiarze ogólnym o zmniejszaniu redukcji całkowitego
kosztu własności i użytkowania pojazdu.
Jazdy w okolicach Barcelony były niepowtarzalną okazją, aby samemu przekonać się, jak wielkie zmiany jakościowe
wynikają z wprowadzenia nowych rozwiązań. Niektóre z nich, np. kamery Mir-

rorCam zastępujące lusterka, wymagają
z pewnością pewnego przyzwyczajenia
ze strony kierowcy czy wręcz w pierwszym podejściu zaakceptowania nowej
koncepcji, jednak już po chwili w pełni
doceniamy korzyści w zakresie bezpieczeństwa, komfortu jazdy czy wygody
obsługi.
Warto zwrócić uwagę, że nowy Mercedes-Benz Actros jest też w pewnym
sensie pomocą w rozwiązaniu narastającego w branży transportowej problemu,
jakim jest brak profesjonalnych kierowców i coraz większa złożoność zadań związanych z wykonywaniem tego zawodu.
Ułatwienia obsługowe, uproszczony kokpit z obsługą funkcji przeniesioną na
ekrany wyświetlaczy łatwo konfigurowalnych multimedialnych, czyli rozwiązania znane ze smartfonów czy tabletów,
zaawansowane aktywne systemy wspomagające prowadzenie pojazdu i podnoszące poziom bezpieczeństwa czynnego, zintegrowane systemy zarządzania
flotą – to z pewnością czynniki, dzięki
którym młodzi kierowcy z większą chęcią zasiądą za kierownicą tej ciężarówki.

Na zakończenie
Actros stał się inteligentną ciężarówką. Mniejsze zużycie paliwa, większe bezpieczeństwo i niezawodność oraz
lepsze miejsce do pracy – w ramach realizacji tych założeń strategicznych Mercedes-Benz wprowadził swoją flagową
ciężarówkę w erę transportu cyfrowego
i połączonego. Nie będzie chyba przesadą, gdy powiemy, że jest to obecnie
najnowocześniejsza ciężarówka na świecie, wpisująca się doskonale w motto
marki Mercedes-Benz: wszyscy mówią
– jeden dostarcza (Everyone talks. One
delivers). Actros najnowszej generacji to
jakby pierwszy zdecydowany krok, a może
tylko etap pośredni na drodze koncernu
Daimler i marki Mercedes-Benz ku transportowym rozwiązaniom przyszłości: bezpiecznym, ekologicznym, ekonomicznym w eksploatacji i (być może) w pełni
autonomicznym. Aby wykorzystać możliwości nowego pojazdu, konieczne staje
się choć częściowe przestawienie myślenia na nowe tory Transportu 4.0.

Zdjęcia: © Daimler AG
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BETONSTAR – nowa gwiazda
dostępna w Polsce

Katarzyna Biskupska

Pompa do betonu
BETONSTAR BST
H52-6RZ o maksymalnym
zasięgu pionowym 52 m,
zabudowana na 4-osiowym podwoziu Mercedes-Benz Arocs

Pompy do betonu tureckiego producenta BETONSTAR już pracują na polskich
budowach, a to za sprawą firmy HANSA – głównego przedstawiciela na Polskę
i osiem rynków europejskich. Spółka HANSA nie zwalnia tempa i po
tegorocznej premierze marki BETONSTAR w Kielcach oraz gruszkopompy
BETONSTAR Allstar na targach bauma firma zapowiada kolejne nowości.

le po kolei. W lutym br. w Kielcach
odbyła się oficjalna polska premiera
pomp do betonu marki BETONSTAR.
Przed halą główną centrum wystawowego Targów Kieleckich, wynajętego specjalnie na to wydarzenie, a także wewnątrz hali prezentowały się
same gwiazdy: siedem maszyn BETONSTAR zabudowanych na pojazdach Mercedes-Benz Arocs.
W wydarzeniu udział wzięło ponad 180 zaproszonych osób – klientów i kontrahentów spółki HANSA
oraz firm współpracujących. Przybyli goście mogli
zapoznać się z maszynami BETONSTAR oraz po-

rozmawiać z przedstawicielami firmy o prezentowanym sprzęcie, jego eksploatacji i usługach oferowanych przez HANSA. Co ważne, zostały też złożone
kolejne zamówienia na pompy BETONSTAR.

O BETONSTAR słów parę
Turecka spółka BETONSTAR założona została
w 2008 r. Kadra inżynierska oraz właściciele mają
duże doświadczenie w produkcji podzespołów do
pomp do betonu, co pozwala im czuwać nad wytwarzaniem maszyn najwyższej jakości, ich sprze-
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dażą i obsługą posprzedażową. Firma BETONSTAR
wyprodukowała już ponad 1500 tego typu maszyn
do pompowania betonu. W portfolio firmy znajdziemy maszyny o długości wysięgnika od 20 m do 58 m,
pompy stacjonarne oraz maszty kroczące. Fabryki
BETONSTAR rozlokowane są w regionie Izmir-Torbali w Turcji. Główny zakład produkcyjny zajmuje
powierzchnię ponad 55 000 m2. To tam przebiegają
wszystkie etapy produkcji od momentu projektowania do finalnego lakierowania i testów maszyn
BETONSTAR. Kolejny – przeznaczony do obróbki elementów stalowych – ma powierzchnię 11 000 m2.
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Kielecka HANSA
W Polsce marka BETONSTAR obecna jest w portfolio kieleckiej spółki HANSA, która jest autoryzowanym i wyłącznym przedstawicielem producenta
również na osiem innych rynków europejskich:
Niemcy, Francję, Czechy, Słowację, Belgię, Austrię,
Hiszpanię i Portugalię.
Firma HANSA od samego początku istnienia, czyli
od 1996 r., swoją działalność skupiała na sprzedaży fabrycznie nowych maszyn do pompowania
i transportu betonu: pomp, pompogruszek oraz betonomieszarek najlepszych światowych producentów, na podwoziach uznanych marek. W ofercie spółki znajduje się również wynajem sprzętu
do pompowania oraz sprzedaż lub odkup sprzętu
używanego. HANSA to firma ze 100-procentowym
polskim kapitałem i pięcioma oddziałami w Europie,
przy czym główna siedziba znajduje się w Polsce.
Spółka HANSA sprzedała już ponad 900 nowych
maszyn w całej Europie, pracujących w ponad 20
krajach. Świadczy to o dużym zadowoleniu klientów, którzy powracają po kolejne maszyny do
firmy HANSA.

Og¢uz Diken,
współwłaściciel i prezes
zarządu BETONSTAR

Pompy BETONSTAR już pracują na polskich budowach. Jakie są zalety tych
maszyn?
Główną zaletą jest tak ważna dla klientów wysoka
niezawodność sprzętu, wynikająca z jakości użytych
komponentów. BETONSTAR współpracuje z renomowanymi
europejskimi producentami części i podzespołów, m.in. SSAB, Bosch,
Rexroth, Mahle, Parker Hydraulic, Eaton, Hetronic, HBC i właśnie podzespoły tych marek montowane są w pompach do betonu. Istotna
jest również dostępność części zamiennych oraz ich szybka dostawa,
a także prostota produkowanych maszyn i łatwość ich obsługi,
obsługa posprzedażna oraz konkurencyjna cena.

Najdłuższa maszyna na 3-osiowym
podwoziu, model BETONSTAR BST
H40-5RZ, z nowym masztem
w technologii 5RZ, o maksymalnym zasięgu pionowym 40 m

Nowa marka, nowe usługi
Przy okazji prezentacji pomp do betonu BETONSTAR pokazano też nowe usługi obecne w portfolio firmy HANSA. Po pierwsze: HANSA Części
Zamienne – sieć trzech stacjonarnych magazynów
części zamiennych do pomp i betonomieszarek
w Europie, w tym największy ulokowany w Kielcach, gwarantujący pełną dostępność komponentów oraz ich szybką wysyłkę. To prawie 1000 pozycji części oryginalnych i zamienników, tj. tłoków,
uszczelek, węży gumowych, płyt ciernych, pierścieni, rur, kolan, podzespołów hydraulicznych oraz
elektrycznych.

Przybyłych gości witali właściciele BETONSTAR
i HANSA (na zdjęciu od lewej): Og¢uz Diken,
współwłaściciel i prezes zarządu BETONSTAR, Rafał
Hanc, właściciel i prezes zarządu HANSA, Bora Ciliv,
współwłaściciel BETONSTAR
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Rafał Hanc,
właściciel i prezes zarządu
firmy HANSA

Ważnym wyposażeniem standardowym pomp
do betonu BETONSTAR jest system kontroli
pracy Smartstar. Dlaczego jest on tak istotny?
Smartstar to nowoczesne oprogramowanie do wszystkich
pomp do betonu BETONSTAR, pomagające w codziennej
pracy operatora. To system, który wkrótce pozwoli na diagnostykę
i naprawę usterek elektronicznych on-line dzięki wykorzystaniu aplikacji BETONSTAR i połączeniu w czasie rzeczywistym ze specjalistą serwisu, który
na żywo jest w stanie zdiagnozować stan maszyny, przeanalizować błędy,
odczytać parametry systemu i w konsekwencji w wielu przypadkach pomóc
usunąć usterkę. System Smartstar to również zaawansowane funkcje stabilizacji maszyny, z dynamicznie obliczanym bezpiecznym zasięgiem pracy
urządzenia. Istotna jest również szybka możliwość dezaktywacji tej funkcji.
Co więcej, dynamiczna stabilizacja to nie wszystko, bowiem dzięki wykorzystaniu
funkcji Fuel Saving w systemie Smartstar maszyna zużywa znacznie mniej
paliwa, a to jest realna oszczędność podczas codziennej pracy.

Nowością w ofercie BETONSTAR, a tym
samym i w portfolio firmy HANSA, jest
pompogruszka BETONSTAR Allstar H26.
Najważniejsze jej zalety to ciśnienie robocze 81 bar w standardzie, zredukowana masa własna, 4-ramienny maszt,
system kontroli pracy Smartstar. Urządzenie zamontowane jest na 4-osiowym
podwoziu, dostępne w dwóch różnych
długościach masztu 26 m i 32 m. Światowa premiera pompogruszki odbyła się
na kwietniowych targach bauma w Monachium, a na rynku dostępna będzie
od połowy tego roku. Na zdjęciu model pokazany na baumie: BETONSTAR
Allstar H26.
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Po drugie: HANSA Serwis – usługa mobilnego serwisu technicznego pomp do betonu, obejmująca
zarówno serwis gwarancyjny nowych maszyn
BETONSTAR, jak i przeglądy oraz naprawy używanych maszyn innych producentów. HANSA Serwis to doświadczony zespół certyfikowanych serwisantów, zapewniający szybką i niezawodną
obsługę, również dzięki specjalnych mobilnym
serwisom, wyposażonym w niezbędne narzędzia.
Po trzecie: HANSA Finance – dedykowana oferta
finansowania zakupu pomp do betonu, pompogruszek i betonomieszarek. To tak potrzebny obecnie leasing operacyjny i finansowy, wynajem
krótko- i długoterminowy, wynajem z opcją odkupu,
pożyczka – jednym słowem finansowanie sprzętu
nowego i używanego.

Portoflio maszyn BETONSTAR
to pompy do betonu o długości masztu
od 20 m do 58 m, pompogruszki
28- i 32-metrowe, pompy stacjonarne
oraz maszty kroczące

HANSA nie zwalnia tempa
Kolejnym etapem rozwoju firmy jest dystrybucja
fabrycznie nowych betonomieszarek HANSA Symex przeznaczonych do zabudowy na podwoziach samochodów ciężarowych w wariantach
o pojemności 9 m3, 10 m3 oraz 12 m3. To będzie
pierwszy tego typu produkt w historii firmy. W planach jest również przygotowanie 3-osiowej naczepy o pojemnościach gruszki 12–16 m3. Niedługo
też w ofercie HANSA dostępna będzie betonomieszarka z napędem hybrydowym, a następnie
elektrycznym.
Zdjęcia: © K.Biskupska
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XVI Kampania „Dobry Beton”
Katarzyna Biskupska
21 marca br. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa XVI Kampanii
Znaku Jakości „Dobry Beton”, podczas której 20 wytwórni betonu
towarowego z całego kraju odebrało prestiżowe wyróżnienia.

Tradycyjnie już gala kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”
była miejscem prezentacji sprzętu przez przedstawicieli
producentów pomp do betonu i betonomieszarek, montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych.
Na zdjęciu pięciosekcyjna pompa do betonu Cifa K42L
o maksymalnym zasięgu pionowym 42 m, zabudowana
na 4-osiowym podwoziu MAN TGS
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roczyste wręczenie certyfikatów
„Dobry Beton” poprzedziła konferencja prasowa, na której specjaliści z branży podsumowali rozwój rynku
betonu towarowego w Polsce w 2018 r.,
przedstawili aktualną sytuację oraz prognozy na bieżący sezon budowlany. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego (SPBT)
produkcja betonu towarowego w Polsce

w ubiegłym roku wyniosła ok. 25 mln m3.
W zgodnej ocenie ekspertów zapotrzebowanie na beton w najbliższych latach
nie będzie słabło, a wynika to z prognoz
demograficznych, które przewidują, że do
2050 r. 75% ludności będzie mieszkało
w aglomeracjach miejskich i ich bezpośrednim otoczeniu, a konstrukcje wykonywane z betonu pozwolą na rozbudowę
niezbędnej infrastruktury miejskiej.

Prezentowana przed gmachem
PKOl pompa do betonu JunJin
JX ZZ28-5.11HP zabudowana
na 3-osiowym podwoziu
Mercedes-Benz Arocs

Miniekspozycja
sprzętu mobilnego –
firma FML Leżajsk
zaprezentowała betonomieszarkę zabudowaną na 4-osiowym
podwoziu DAF CF
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Transport betonu
towarowego
Pod względem wielkości produkcji
betonu towarowego (ok. 25 mln m3) Polska jest piątym rynkiem Europy z perspektywą dalszego wzrostu do poziomu
27 mln m3. Aby lepiej zobrazować skalę
produkcji, można powiedzieć, że betonem wyprodukowanym w ubiegłym roku
można by wypełnić 12 500 pełnowymiarowych basenów olimpijskich. Tak duża
skala produkcji wiąże się z licznymi problemami logistycznymi. W kraju eksploatowana jest flota ok. 3100 betonomieszarek samochodowych, wykonująca
codziennie średnio 11 000 operacji przewozu mieszanki betonowej. Jako że beton produkowany jest lokalnie, a średni
promień działania wytwórni to 25 km,
przekłada się to na codzienny przebieg
betonomieszarek w Polsce wynoszący
550 000 km/dzień (165 mln km rocznie).
W przeliczeniu na 1 pojazd daje to przebiegi dzienne rzędu 177 km i roczne ok.
53 tys. km.
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20 lat SPBT w Polsce

Kampania Znaku Jakości „Dobry Beton”

Stowarzyszenie Producentów Betonu
Towarowego w Polsce, założone w 1999 r.,
jest organizacją zrzeszającą producentów
betonu towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego tej
branży. Od szesnastu lat stowarzyszenie
jest organizatorem Kampanii Znaku Jakości „Dobry Beton”. Promuje dobre praktyki w produkcji betonu towarowego,
pokazując wytwórnie dbające o jakość
oferowanych produktów, środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy.
W stowarzyszeniu skupionych jest 56
firm reprezentujących zarówno branżę
produkcyjną, jak i jej bezpośrednie zaplecze – firmy świadczące usługi laboratoryjne i doradcze, dostawcy domieszek chemicznych, sprzętu i technologii
produkcyjnych. Łącznie firmy skupione
w SPBT reprezentują ponad połowę wolumenu produkcji betonu w Polsce.

organizowana jest od 16 lat przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, organizację zrzeszającą producentów
betonu towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego tej branży. Celem kampanii jest promowanie wszystkich producentów, którym zależy na podnoszeniu standardów produkcji, dbaniu o środowisko naturalne, a przez te działania również o zadowolenie
klienta. Dzięki tej akcji udało się uporządkować funkcjonowanie zakładów
produkujących beton towarowy oraz wyróżnić przedsiębiorstwa godne
naśladowania, nowocześnie zarządzane, zatrudniające wykwalifikowanych pracowników, a także troszczące się o środowisko zarówno
w obrębie produkcji, jak i transportu mieszanki betonowej na placu budowy. Przedsiębiorstwa te są w większości wyposażone zgodnie ze
standardami Unii Europejskiej. Zarząd SPBT stawia nie na ilość, ale na
jakość zakładów legitymujących się Znakiem Jakości „Dobry Beton”.
Dlatego też wymagania regulaminowe wyróżnienia wymuszają na firmach startujących w kampanii konieczność spełnienia wysokich standardów produkcji pod względem technologii, wyposażenia wytwórni
oraz dbałości o środowisko naturalne. W tym roku po raz pierwszy wytwórnie ubiegające się o wyróżnienie „Dobry Beton” poddane zostały
audytom z zakresu BHP i ochrony środowiska. Jest to wynikiem działań
SPBT zmierzających do poprawy bezpieczeństwa produkcji i dostaw
betonu. Stowarzyszenie nawiązało ścisłą współpracę z Porozumieniem
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, z pomocą którego opracowało
normy standardu BHP dla dostaw betonu, a także profilaktyki wypadków na budowach. I tak podczas audytów kwalifikacyjnych Znaku Jakości „Dobry Beton”, przeprowadzanych przez niezależnych inspektorów, weryfikowane były nie tylko obszary dotyczące jakości, ale także
te z zakresu ochrony środowiska i BHP. Nowe rozwiązania znaku
„Dobry Beton” to również wsparcie uczestników konkursu w działaniach
proekologicznych. Poddanie się przez wytwórnie kontroli w tym obszarze pozwoli na podnoszenie świadomości nie tylko w zakresie
ochrony środowiska, ale również wpłynie na kształtowanie produkcji
betonu w symbiozie z lokalną społecznością.

Mając na uwadze powyższe, SPBT
podjęło działania zmierzające do zmiany
rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Przy
wsparciu Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego i importerów podwozi
ciężarowych SPBT przygotowało projekt
dotyczący zmian zwiększenia limitu dopuszczalnej masy całkowitej dla 4-osiowych betonomieszarek z obecnych 32 t
do 34 t, ale z zachowaniem limitu nacisku
9,5 t/oś (dla porównania w Austrii wynosi ona 36 t, w Holandii 40 t). Przekłada
się to na wzrost objętości transportowanego jednostkowego ładunku z 7,5 m3
do 8,5 m3, czyli ponad 13-procentowe
zwiększenie efektywności jeżdżącego taboru. Zmniejszenie liczby operacji transportowych – liczby przewozów – da rów-

Zdjęcia: © K. Biskupska
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nież redukcję emisji CO2 o 12% oraz
mniejsze zużycie paliwa. Redukcja liczby
przewozów to też poprawa bezpieczeństwa na drogach. Projekt został złożony
w Ministerstwie Infrastruktury, z którego
wyszła deklaracja wdrożenia przepisów
od 1 lipca br.
Po konferencji prasowej odbyła się
ceremonia wręczenia laureatom certyfikatów oraz pieczęci jakości. W tegorocznej edycji kampanii uczestniczyło 20 wytwórni betonu towarowego z całej Polski,
przy czym 16 z nich wzięło udział w konkursie po raz pierwszy – emblemat „Dobry Beton” został im przyznany na 2 lata.
Pozostałe 4 wytwórnie to firmy prolongujące, które utrzymały dotychczasowy
wysoki poziom dbałości o jakość produkcji betonu – Znakiem Jakości mogą
legitymować się co najmniej przez kolejne 4 lata.
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Dariusz Piernikarski

DAF rusza na budowę
DAF Ride&Drive 2019
to niemal cykliczna
impreza organizowana
przez DAF Trucks,
podczas której
prezentowane są
nowości produktowe.
Tym razem motywem
przewodnim były
wieloosiowe podwozia
przeznaczone do wykorzystania w segmencie
budowlanym
i komunalnym.

irma DAF Trucks, chcąc przełamać
stereotyp polegający na postrzeganiu tego producenta jako dostawcy
koncentrującego się na ciągnikach siodłowych i podwoziach wykorzystywanych
w transporcie dalekobieżnym, dąży do
wzmocnienia swojej pozycji w segmencie podwozi specjalistycznych.
Jednym z elementów tej strategii
jest rozszerzenie oferty o nowe konfiguracje pojazdów oraz nowe warianty
osi, zwiększające możliwości konfiguracji podwozi i optymalnego dopasowania ich do oczekiwań wymagających
użytkowników segmentu budowlanego
i komunalnego.
Rok 2018 był dla firmy DAF Trucks
rokiem historycznym – wyprodukowano
rekordową liczbę 67 000 samochodów
ciężarowych. Z udziałem rynkowym na
poziomie 16,6% w segmencie ciężkim
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firma zajmuje 2. miejsce w Europie i jest
liderem w 7 krajach. Od wielu lat jest też
niekwestionowanym liderem w segmencie ciągników siodłowych. DAF Trucks
postrzega segment pojazdów budowlanych i komunalnych jako kluczowy do
dalszego rozwoju, o znacznym potencjale wzrostu dla DAF. Producent ma
do zaproponowania szeroką gamę wytrzymałych podwozi i osi, wydajnych
układów napędowych i komfortowych
kabin. Są to pojazdy ciężarowe do każdego zastosowania.

Nowe osie nienapędzane
DAF projektuje i wytwarza własne
osie od 1958 r., są one zatem idealnie
dopasowane do wielu wariantów produkowanych podwozi. Osie DAF charakteryzują się dużą niezawodnością i trwałoś-
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Samochody budowlane CF i LF w wersji
Construction mają specjalnie zaprojektowane zderzak i wlot powietrza, kąt natarcia
25° i duży prześwit wynoszący 320 mm (LF)
lub 400 mm (CF), podwozie jest chronione
blachą o grubości 3 mm

DAF XF FTM 8×4
z osią potrójną
to ciągnik przeznaczony
do specjalistycznych
zastosowań transportowych, w których
masa zestawu może
sięgać 120 t

cią, niewielkim tarciem wewnętrznym
i niedużą masą, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji i wysokie obciążenia użytkowe.
Oprócz stosowanych dotychczas osi
przednich o nośności 7,5, 8 i 9 t od drugiej połowy 2019 r. w 2- lub 3-osiowych
modelach CF i XF z silnikami MX-11 lub
MX-13 będzie można również stosować
oś o nośności 10 t, wyposażoną w zawieszenie na 3 resorach parabolicznych.
Jest to rozwiązanie przydatne w zastosowaniach w segmencie budowlanym,
gdzie przód pojazdu ciężarowego może
być dodatkowo obciążony, np. gdy żuraw
jest umieszczony bezpośrednio za kabiną, a samochód jest obciążony tylko
częściowo.
Nowością jest również oś wleczona
z pojedynczymi kołami o nośności 7,5 t.
W przypadku tej konstrukcji zaprojektowano na nowo odlewaną obudowę,
podnosząc jej sztywność i wytrzymałość,
udało się również obniżyć masę komponentu o 10 kg. Nośność statyczna została zwiększona o ponad 25% do 26 t
– co jest ważne, jeśli podczas załadunku
i rozładunku ładunek spoczywa na tylnej osi. W transporcie budowlanym nowa
7,5-tonowa oś wleczona idealnie nadaje

się do stosowania w takich aplikacjach,
jak np. systemy hakowe do transportu
kontenerów czy transport materiałów
budowlanych samochodami z zabudowami skrzyniowymi i żurawiem umieszczonym na tylnym zwisie. Jest również
często montowana w samochodach ciężarowych z systemami zabudów wymiennych BDF. Może być też stosowana
w ciągnikach siodłowych CF i XF łączonych z naczepami niskopodwoziowymi
i w transporcie nienormatywnym.

reklama

Nowe osie napędzane
W przypadku modeli CF i XF w konfiguracjach 6×4 oraz 8×4, które są regularnie eksploatowane w terenie lub wymagają lepszej przyczepności, DAF ma
do zaproponowania zespół dwóch niskoobsługowych napędzanych osi tylnych.
Pierwszy z tych wariantów to 19-tonowe
podwójne osie z pojedynczą redukcją
(SR1132T), resorami piórowymi i hamulcami tarczowymi lub bębnowymi, stosowane typowo w betonomieszarkach 8×4.
Do bardziej wymagających zastosowań
DAF proponuje warianty 21- i 26-tonowe
z pojedynczą redukcją (SR1360T). Osie
te wyposażone są w hamulce tarczowe,
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tego pojazdu, przeznaczonego głównie
do transportu ciężkich sypkich materiałów budowlanych, wynosi około 30 t,
podczas gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu to 49 t. Pomimo dużej liczby
osi przemyślana konstrukcja zapewnia
wystarczająco miejsca na 350-litrowy
zbiornik paliwa.
Kolejną nowością w ofercie DAF Trucks
jest ciągnik XF FTM 8×4 z osią potrójną,
przeznaczony do specjalistycznych zastosowań transportowych, w których
masa zestawu może sięgać 120 t. DAF
XF FTM ma napędzaną oś podwójną (pojedynczą lub ze zwolnicami) oraz kierowaną wleczoną oś tylną, tworzące zespół
osi potrójnej. Konfiguracja 1+3 oznacza,

DAF CF FAW 8×4 to 4-osiowe podwozie z osią potrójną (tridem) –
w skład tego agregatu wchodzi oś podwójna z pojedynczą redukcją
lub oś podwójna ze zwolnicami oraz kierowana wleczona oś tylna;
podwozie ma maksymalną masę techniczną 37 t

zawieszenie pneumatyczne, montowane
są w 3- i 4-osiowych ciągnikach oraz
podwoziach pod zabudowę.
W ofercie DAF są również 21- i 26-tonowe zespoły dwóch osi ze zwolnicami
i hamulcami bębnowymi (HR1670T),
z zawieszeniem pneumatycznym lub mechanicznym na resorach piórowych. Rozwiązanie to jest przeznaczone do intensywnej eksploatacji, także w warunkach
terenowych. Czynnikiem zapewniającym
niskie zużycie paliwa jest dostępność
dużej liczby przełożeń końcowych (w zależności od typu: od 3,46:1 do 7,21:1).
Aby zapewnić możliwie najniższe koszty
eksploatacji, okres wymiany oleju w obudowie osi podwójnych wynosi nie mniej
niż 3 lata lub 450 000 km.

Rozszerzona oferta podwozi
Nowością w grupie podwozi 4-osiowych jest wariant FAW, który będzie dostępny jeszcze w tym roku. Jest to 4-osiowe
podwozie CF lub XF pod zabudowę z osią
potrójną (tridem). W skład tego agregatu wchodzi oś podwójna z pojedynczą
redukcją lub oś podwójna ze zwolnicami
oraz kierowana wleczona oś tylna. Nowe
podwozie 8×4 FAW ma maksymalną masę
techniczną 37 t, a kierowana oś wle-

Podstawa jazdy w trudnym terenie: 21- i 26-tonowe zespoły dwóch osi ze zwolnicami
i hamulcami bębnowymi (HR1670T), z zawieszeniem pneumatycznym lub mechanicznym
na resorach piórowych; czynnikiem zapewniającym niskie zużycie paliwa jest dostępność
dużej liczby przełożeń końcowych (w zależności od typu: od 3,46:1 do 7,21:1)

czona zapewnia precyzyjne kierowanie
pojazdem. Promień skrętu 4-osiowego
samochodu wynosi zaledwie ok. 7,8 m
– pojazd w konfiguracji FAW 8×4 idealnie nadaje się do transportu ładunków
na placach budowy, na których jest stosunkowo mało miejsca. Nowe podwozie
doskonale sprawdza się jako wywrotka,
jako zabudowa skrzyniowa z tylnym żurawiem załadunkowym lub jako połączenie żurawia załadunkowego z systemem
hakowym.
Firma DAF Trucks, współpracując
z holenderską firmą Estepe, przygotowała wywrotkę CF 10×4 FAD przeznaczoną do najcięższych zastosowań. Pojazd ma 2 kierowane 10-tonowe osie
przednie, hydraulicznie kierowaną i podnoszoną 3. oś pchaną o nośności 10 t oraz
podwójną oś tylną ze zwolnicami i zawieszeniem pneumatycznym. Ładowność
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że obciążenia osi mogą być w pełni wykorzystane bez przekraczania dopuszczalnych prawem obciążeń. Podwozie modelu XF FTM ma rozstaw osi wynoszący
4650 mm i charakteryzuje się zwartą
konstrukcją, maksymalna masa techniczna to 41 t. Krótki rozstaw osi zapewnia
dobrą zwrotność, położenie siodła ułatwia łączenie z naczepami niskopodwoziowymi o różnych wariantach łabędziej
szyi i sprzęgu. 4-osiowy XF FTM jest dostępny w różnych konfiguracjach. Pierwsza z nich to wersja z przednią osią o nośności 8 t, z 8-tonową kierowaną osią tylną
i 21-tonową osią podwójną ze zwolnicami (pojazdu – 34 t dmc.). XF FTM może
mieć również 9- lub nową, 10-tonową oś
przednią, 8-tonową kierowaną oś tylną
i oś podwójną o nośności 26 t ze zwolnicami. Maksymalne obciążenie siodła obu
wariantów to odpowiednio 24 t i 31 t.
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Kolejna nowość to DAF XF 8×2 FAX
– podwozie pod zabudowę 8×2 z dwiema
kierowanymi osiami przednimi (8 lub 9 t)
i kierowaną wleczoną osią tylną (7,5 t).
Podobnie jak w przypadku porównywalnych wersji CF, DAF XF FAX ma 37 t dmc.
Kierowana wleczona oś tylna podnosi
zwrotność, pojazd może być dobrym rozwiązaniem w transporcie materiałów
budowlanych, np. w sytuacjach, gdy za
kabiną zamontowano ciężki dźwig ładunkowy.

Budowlane akcesoria
modeli CF i LF
DAF nadal będzie oferować modele
LF i CF w odmianie Construction, szczególnie w przypadku samochodów ciężarowych regularnie jeżdżących w terenie. Mają one specjalnie zaprojektowane
zderzak i wlot powietrza, kąt natarcia 25°
i duży prześwit wynoszący 320 mm (LF)
lub 400 mm (CF). Ponadto wszystkie modele DAF Construction wyposażone są
w stalową płytę o grubości 3 mm chroniącą chłodnicę. Specjalny stopień za
drzwiami i poręcz na dachu kabiny CF
ułatwiają obsługę skrzyni ładunkowej.
DAF CF Construction dostępny jest
jako ciągnik siodłowy 6×4 FTT oraz podwozia pod zabudowę 6×4 FAT i 8×4 FAD,
zarówno z zespołem dwóch osi napę-

Wywrotki DAF CF FAD 8×4 doskonale sprawdzają się w warunkach terenowych –
2 kierowane osie przednie poprawiają manewrowość; najmocniejszy w ofercie 530-konny
silnik MX-13 zapewnia osiągi niezbędne w najtrudniejszych warunkach eksploatacji

reklama
dzanych, jak i z dwoma kierowanymi
osiami przednimi – w przypadku wersji
FAD. W wersjach CF Construction algorytmy sterowania pracą zautomatyzowanej skrzyni biegów TraXon są standardowo wyposażone w tryb jazdy terenowej
(off-road), zapewniający optymalną zmianę biegów w trudnym terenie.
Z kolei DAF LF Construction jest dostępny jako 19-tonowe podwozie pod
zabudowę – jest to ekonomiczny w eksploatacji, bardzo zwrotny pojazd o dużej
nośności (niska masa własna), ma doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach – także dzięki opcjonalnej szybie
w drzwiach bocznych pasażera, a nisko
zawieszona kabina i stopnie wejściowe
ułatwiają pracę kierowcy.

Układy napędowe DAF:
moc i wydajność
Silniki DAF najnowszej generacji są
naprawdę przydatne w zastosowaniach
budowlanych. W silnikach PACCAR MX-11
oraz MX-13 (moce od 220 kW/ 299 KM
do 390 kW/530 KM) stosowanych w modelach XF i CF maksymalny moment obro-
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DAF LF 210 FA 4×2
to lekkie 12-tonowe podwozie pod zabudowę –
jest to ekonomiczny
w eksploatacji, bardzo
zwrotny pojazd o dużej
nośności (niska masa
własna), ma doskonałą
widoczność we wszystkich kierunkach

DAF CF 8×2 FAX – podwozie z 2 kierowanymi
osiami przednimi (8 t lub 9 t) i kierowaną
wleczoną osią tylną (7,5 t)

takie parametry, jak prędkość obrotowa
silnika mogą być sterowane z zabudowy
za pomocą systemów analogowych lub
przez magistralę CAN.

Usługi dla branży budowlanej

towy osiąga wartości maksymalne przy
prędkościach obrotowych silnika poniżej
1000 obr/min. W połączeniu z najnowszą
generacją zautomatyzowanych 12- i 16-biegowych skrzyń biegów TraXon zapewnia to doskonałe osiągi w każdych warunkach. Model CF jest również dostępny
z silnikiem PX-7 regulowanym na moce
od 172 kW/234 KM do 239 kW/325 KM.
Budowlane wersje DAF LF mogą być
napędzane 4-cylindrowymi silnikami PACCAR PX-4 o pojemności 3,9 l oraz PX-5
o pojemności 4,5 l lub 6-cylindrowymi
PX-7 o pojemności 6,7 l. Silniki te pokrywają zakres mocy od 115 kW/156 KM do
239 kW/325 KM. Dopełnienie stanowi
szeroka gama skrzyń biegów: 5-, 6-, 9lub 12-biegowe, manualne, zautomatyzowane lub automatyczne.

Z myślą o zabudowach
DAF stosuje kilka wariantów modułów mocujących zabudowę do podwozia
(BAM) we właściwych pozycjach. Dzięki
temu producent nadwozia może szybko
i sprawnie zamontować np. ciężki żuraw,
wywrotkę lub system do transportu kontenerów. Ponadto gęsta siatka otworów
w podłużnicach ramy na tylnym zwisie
podwozia pozwala na szybki montaż tylnych podestów załadowczych, żurawi,
belki sprzęgu lub tylnego zabezpieczenia
przeciwnajazdowego. Obniża to koszty
i umożliwia szybszą kompletację pojazdu.
DAF oferuje wiele opcji sterowania
funkcjami zabudowy z poziomu kabiny,
część funkcji pojazdu można również
obsługiwać z poziomu zabudowy, np.
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Przewoźnicy w segmencie budowlanym muszą być pewni, że mogą polegać
na swoich pojazdach – istotny jak zawsze
jest jak najwyższy wskaźnik gotowości
operacyjnej i utrzymanie samochodu w doskonałym stanie technicznym. W związku
z tym DAF proponuje ofertę takich usług,
jak kontrakty serwisowe DAF MultiSupport, obejmujące naprawy i obsługi pojazdów budowlanych. Nowym uzupełnieniem oferty jest zaawansowany pakiet
Uptime. Operatorzy, którzy zdecydują się
na ten pakiet rozszerzony, otrzymują też
obniżoną do 5% stawkę za kontrakt serwisowy DAF MultiSupport (przy wybranych modelach). Pojazdy z pakietem Uptime mają gwarancję mobilności. Oznacza
to, że pojazd ciężarowy, w którym wystąpiły problemy techniczne, w ciągu 8 h
wróci na drogę. Jeśli to nie będzie możliwe, za każdy dzień (maksymalnie do 15
dni) niedostępności pojazdu oferowana
będzie rekompensata finansowa w wysokości 300 euro.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Ekologicznie i komfortowo:
gazowe Volvo FE

Dariusz Piernikarski

Bohater prezentacji: dystrybucyjne Volvo
FE LEC CNG 6×2 z kontenerową zabudową dystrybucyjną Skab i tylnym
podestem załadowczym Zepro

lutym br. Komisja Europejska
ustaliła zasady ramowe dotyczące ograniczania emisji
CO2 z pojazdów ciężarowych. Producenci inwestują w bardziej przyjazne dla
środowiska rozwiązania transportowe,
jednak nie ulega kwestii, że niezbędne
są dodatkowe środki, aby zwiększyć popyt na niskoemisyjne środki transportu.
Przypomnijmy najważniejsze fakty:
• Ruch drogowy pojazdów ciężarowych
generuje prawie 5% całkowitej emisji
gazów cieplarnianych w UE.

Na krótki test redakcyjny trafiło dystrybucyjne Volvo FE
LEC 6×2 z 320-konnym silnikiem zasilanym sprężonym
gazem ziemnym. Ekologicznie i komfortowo – tak
w skrócie można opisać wrażenia z jazdy.

• Nowe rozporządzenie dotyczące emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności dotyczy pojazdów wyprodukowanych i zarejestrowanych
w 2019 r. lub później.
• Średnie emisje CO2 mają zostać zmniejszone o 15% do 2025 r. i o kolejne 15%
do 2030 r. Poziomy redukcji odnoszą
się do średnich emisji pochodzących
z samochodów ciężarowych produkowanych przez poszczególnych producentów w porównaniu ze średnią
dla branży z 2019 r.

Volvo Trucks jest dobrze przygotowane do podjęcia wyzwania związanego
z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla
– producent wprowadza samochody ciężarowe z silnikami zasilanymi gazem
ziemnym i biogazem w postaci sprężonej
i skroplonej (CNG/LNG), a także testuje
napędy elektryczne.
Elektryczne ciężarówki w największym stopniu mogą przyczynić się do
zmniejszenia emisji CO2 – Volvo Trucks
wprowadziło na rynek pierwsze modele
samochodów ciężarowych z elektrycznym
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Ciężarówka miała 6-biegową automatyczną skrzynię biegów Allison AL306.
Układ przeniesienia napędu z przetwornikiem hydrokinetycznym pochłaniał
wszelkie drgania i nierównomierności
pracy układu napędowego. W przekładni
hydrokinetycznej skrzyni biegów moment
obrotowy silnika jest zwielokrotniany, aby
zapewnić odpowiednie własności trakcyjne. Oprogramowanie sterujące skrzynią
biegów (tryb standardowy i ekonomiczny) zapewniało optymalną oszczędność
paliwa i komfort jazdy. Podczas hamowa-

Po każdej stronie
podwozia zainstalowano 4 zbiorniki
na sprężony gaz
ziemny (2×4×100 l)
– w sumie 800 l
CNG zapewnia
zasięg operacyjny
ok. 400 km

układem napędowym w 2018 r. i rozpocznie produkcję seryjną w tym roku.
Warunkiem koniecznym do sukcesu jest
wzbudzenie odpowiednio wysokiego popytu oraz powstanie odpowiednio gęstej
sieci punktów ładowania.
Inne rozwiązania proklimatyczne
Volvo Trucks obejmują wykorzystanie
do zasilania silników gazu ziemnego
i biogazu. Biopaliwa, np. biodiesel, HVO
(uwodorniony olej roślinny) i biogaz,
mogą znacznie obniżyć emisję CO2, jednak na obecnym rynku istnieje ich ograniczona podaż. W transporcie dalekobieżnym, w którym kluczową sprawą
jest odpowiednio daleki zasięg pojazdu,
najkorzystniejsze jest zastosowanie jako
paliwa gazu skroplonego LNG. Przykładowo: Volvo FH LNG emituje o ok.
20% mniej CO2 niż porównywalny pojazd z silnikiem zasilanym olejem napędowym. W przypadku biogazu emisje
od zbiornika do koła można zmniejszyć
nawet o 100%. Rozwiązaniem „na dziś”
wydaje się być wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania pojazdów poruszających się na ustalonych trasach o niewielkiej długości – typowym obszarem
zastosowań jest w tym kontekście miejski transport komunalny i dystrybucyjny.

Charakterystyka techniczna
Bohaterem prezentacji jest samochód Volvo FE LEC CNG 6×2 z kontenerową zabudową dystrybucyjną, przygotowaną przez firmę Skab, i tylnym
podestem załadowczym Zepro o maksymalnej nośności 2 t. Rozstaw osi samochodu to 4500 mm, wleczona oś skrętna
ułatwiała manewrowanie na ciasnych
uliczkach.

Tankowanie sprężonego gazu w Warszawie
jest możliwe na jedynej publicznej stacji znajdującej się na ul. Prądzyńskiego. W Polsce
obecnie działają 23 takie stacje

Zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG) 6-cylindrowy silnik o zapłonie iskrowym G9K320 (pojemność skokowa 8,9 dm3) rozwijał maksymalną moc
320 KM (239 kW) w zakresie 2000–2100
obr/min, maksymalny moment obrotowy 1350 Nm dostępny był w przedziale
1300–1400 obr/min. Czystość spalin na
poziomie Euro VI D zapewniał katalizator potrójnego działania (nie ma filtra DPF
ani katalizatora SCR z wtryskiem AdBlue).
Silnik CNG jest mniej hałaśliwy niż równoważny silnik wysokoprężny, zwłaszcza podczas pracy na biegu jałowym bez
obciążenia.
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nia skrzynia spełniała równocześnie funkcję bardzo skutecznego retardera o dwóch
zakresach działania. Przekładnia główna
jednostopniowa o przełożeniu 5,29.
Zasięg operacyjny Volvo FE CNG wynosi około 400 km i zależy od cyklu jazdy,
rodzaju nadwozia i liczby zbiorników gazu
zainstalowanych w pojeździe. Testowany
przez nas samochód miał 4 zbiorniki na
sprężony gaz ziemny zamontowane po obu
stronach podwozia (2×4×100 l) – w sumie
było to 800 l CNG pod ciśnieniem 200 bar
(117 kg). Zbiorniki gazu spełniają rygorystyczne normy, są wykonane ze stali i są
odporne na ciśnienie 500 bar. Standardowym systemem napełniania paliwem jest
złącze typu NGV1 (złącze stosowane w samochodach osobowych). Dostępny był
również system napełniania paliwem
NGV1 + NGV2 (złącze do samochodów
ciężarowych).

W ubiegłym roku Volvo Trucks w swoich niskowejściowych kabinach stosowanych w modelu FE
wprowadziło zmiany ułatwiające pracę w wymagających warunkach ruchu miejskiego. Większość
z nich miała na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności i wygody pracy kierowcy.
Równocześnie z modernizacją kabin we wszystkich
wariantach podwozia FE zaczęto stosować silniki
gazowe. Wprowadzone zmiany oraz możliwość precyzyjnego dopasowania konfiguracji pojazdu oraz
zabudowy do wymagań użytkownika czynią z modelu
Volvo FE ekologiczny środek transportu, idealny do
realizacji zadań typowych dla operacji miejskich – zarówno w transporcie dystrybucyjnym, komunalnym,
jak i lekkim budowlanym.

Obraz przekazywany z 4 kamer, umieszczonych z tyłu,
z przodu oraz po bokach samochodu, po syntezie pozwala
na wyświetlenie pełnego obrazu otoczenia wokół pojazdu
– doskonałe ułatwienie w warunkach manewrowania
w ograniczonej przestrzeni

W kabinie mogą komfortowo podróżować 4 osoby
(razem z kierowcą), płaska podłoga ułatwia przemieszczanie się we wnętrzu. Co prawda w warunkach dystrybucji miejskiej zazwyczaj kierowca pracuje w pojedynkę, ale niskie wejście (tylko jeden
stopień o wysokości 530 mm lub 440 mm przy aktywnej funkcji przyklęku przedniego zawieszenia
pneumatycznego) i płaska podłoga bezsprzecznie
stanowią ergonomiczne ułatwienie, zwłaszcza gdy
wsiadanie i wysiadanie odbywa się nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Jest to tym łatwiejsze, że drzwi
otwierają się pod kątem 90°.

reklama

Kabina niskowejściowa LEC
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Trzecia skrętna oś
wleczona poprawia
manewrowość
– to pożądana
cecha samochodu
dystrybucyjnego

Miejsce pracy kierowcy: pod względem stylistyki nieco
przestarzałe, ale
ergonomicznie
poprawne

Dodajmy, że fotel kierowcy ma pełne
zawieszenie pneumatyczne, a duże możliwości regulacji położenia kierownicy
i różnych ustawień fotela pozwalają na
optymalne ustawienie pozycji kierowcy
niezależnie od wzrostu czy tuszy. Duży
komfort jazdy wynika również z tego, że
samochód był wyposażony w pełne zawieszenie pneumatyczne.

Wrażenia z jazdy
Konfiguracja układu napędowego testowanego Volvo FE pozwala na ekonomiczną i ekologiczną realizację zadań dystrybucyjnych. Gazowy silnik G9K o mocy
320 KM współpracował nienagannie z automatyczną skrzynią biegów Allison. Jest
to bardzo wytrzymała kombinacja, można
by jednak mieć pewne zastrzeżenia do

pracy samej skrzyni – zmiany biegów odbywały się dość opieszale, przez co zdecydowanie cierpiała dynamika rozpędzania, czyli to, na czym nam zależy, gdy
w mieście chcemy sprawnie ruszyć spod
świateł.
Samochód miał pełne zawieszenie
pneumatyczne z funkcją przyklęku i automatycznego poziomowania do jazdy –
konfiguracja taka zdecydowanie podnosi
komfort jazdy, zwłaszcza po niekoniecznie idealnych drogach miejskich i podmiejskich. Ułatwieniem podczas jazdy po
podwarszawskich obwodnicach był tempomat – w wersji adaptacyjnej (ACC) jest
dostępny opcjonalnie.
Miejsca dla pasażerów są wygodne,
wewnętrzna szerokość kabiny wynosząca
2090 mm zapewnia wystarczające miejsce
nawet przy pełnej obsadzie. Wartym od-

56 | MAJ 2019 | Transport – Technika – Biznes

Niskowejściowa kabina LEC umożliwia wygodne podróżowanie kierowcy oraz trzem
członkom załogi; płaska podłoga ułatwia
przemieszczanie się we wnętrzu

notowania rozwiązaniem jest umieszczony za fotelem kierowcy wieszak na
ubrania. Tablica przyrządów jest łatwa
do odczytania na pierwszy rzut oka,
a monochromatyczny i chyba nieco przestarzały wyświetlacz na tablicy wskaźników daje kierowcy jasne i logiczne informacje o pojeździe. Deska rozdzielcza
ma czytelne i logicznie rozmieszczone
elementy sterujące. Dźwignia i przyciski sterowania skrzynią automatyczną
i dźwignia hamulca postojowego znajdują się również w wygodnym miejscu
na desce rozdzielczej.
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Panel sterowania pracą automatycznej skrzyni
biegów Allison: rozmieszczony wygodnie
pod ręką, choć do tzw. kultury pracy samej
skrzyni można mieć pewne zastrzeżenia –
jadąc, można zatęsknić za nowoczesną
skrzynią zautomatyzowaną I-Shift

Na uznanie zasługuje doskonała widoczność przestrzeni wokół pojazdu –
jest tak dzięki nisko położonej krawędzi
dolnej szyby przedniej, dobrze ustawionym lusterkom zewnętrznym i stosunkowo wąs kim słup kom A, które nie
zasłaniają widoku. Poprawę widoczności
zapewnia również duże okno w dolnej
części drzwi po stronie pasażera – docenimy to, stojąc na skrzyżowaniu: piesi
czy rowerzyści znajdujący się typowo
z przodu po prawej stronie samochodu
są teraz doskonale widoczni.

Podsumowując
Volvo FE LEC CNG zostało opracowane głównie do operacji obejmujących
krótkie cykle jazdy z powtarzającym się
zatrzymaniem i uruchomieniem – w tych

zadaniach samochód spisuje się doskonale. Zasilany gazem silnik to ekologiczna alternatywa wobec klasycznego
diesla, o osiągach wystarczających do
sprawnej realizacji zadań.
W szerokiej perspektywie ważne jest,
aby wszystkie podmioty tworzące złożony
system transportowy współpracowały
ze sobą w tym samym celu, co pozwoli
realnie zmniejszyć negatywny wpływ
branży na klimat. Lepsza logistyka, zwięk-
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szony dostęp do biopaliw, szkolenia kierowców w jeździe ekonomicznej, aerodynamiczne naczepy, ulepszone standardy drogowe i większe możliwości
wykorzystania pojazdów o dużej ładowności i pojemności ładunkowej to tylko
niektóre ze sposobów, których równoczesne wdrożenie przyniesie oczekiwane
rezultaty.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Nowe osie i zawieszenia
do naczep
Dariusz Piernikarski
Część II

© SAF-Holland

Kontynuujemy prezentację nowości wśród osi przeznaczonych do naczep
pokazanych na ostatnich targach IAA w Hanowerze. Choć ich premiery
są może mniej widoczne niż prezentacje samochodowe, bez nich żaden
pojazd nie wyjedzie na drogę.

Elektryczne osie SAF
TRAKr – TRAKe
Pojazdy użytkowe wyposażone w pełny lub częściowy napęd elektryczny to
rozwiązanie, które może pozwolić przewoźnikom spełnić rosnące zapotrzebowanie na środki transportu o zerowej emisji
i związane z tym np. ograniczenia wjazdu
na pewne obszary. SAF-Holland, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom
rynku, opracował dwie nowe elektryczne
osie do naczep: SAF TRAKr oraz SAF
TRAKe. Jest to koncepcja osi wyposażonej w dodatkowy napęd elektryczny,
źródłem energii elektrycznej jest odzysk
(rekuperacja) energii w trakcie hamowania. Odzyskana energia jest gromadzona
w akumulatorach litowo-jonowych i wykorzystywana do napędu takich urządzeń,
jak nagrzewnice, podesty załadowcze,
pompy lub układy chłodzenia. Niemal
całość zapotrzebowania na dodatkową
energię może być zaspokojona w procesie rekuperacji w trakcie jazdy. Proces
ten, jako dodatkowe źródło energii, pozwala ograniczyć zużycie paliwa, obniżyć

Oś SAF TRAKr do rekuperacji
energii hamowania wykorzystuje
wysokonapięciowy generator
(400 V) – w naczepach chłodniczych pozwala na częściowe zasilanie agregatów wytworzoną
i zmagazynowaną w akumulatorach osi energią elektryczną

poziom emisji i generowanego hałasu.
Warto przy tym zauważyć, że jeśli energia byłaby odzyskiwana wyłącznie podczas hamowania, nie będzie to mieć wpływu na zużycie paliwa przez zestaw.
SAF-Holland dostarcza kompletny system, będący optymalnym połączeniem
komponentów i zastosowanych algorytmów sterowania. Oprócz osi z napędem
elektrycznym oraz układów elektronicznych dużej mocy w pakiecie znajduje się
również blok akumulatorów oraz moduł
sterujący. Dla producentów naczep i użytkowników jest to gwarancja bezproblemowego działania w pojeździe. Ponieważ
wiele komponentów jest fabrycznie zin-

58 | MAJ 2019 | Transport – Technika – Biznes

tegrowanych z nową elektryczną osią, producenci mogą montować agregat szybko
i łatwo, wykorzystując standardowe moduły połączeń. Obsługa eksploatacyjna
jest również prosta i efektywna kosztowo.
Moduł napędowy nie wymaga demontażu
podczas prac obsługowych związanych
z wymianą piast czy kół, a części podlegające zużyciu eksploatacyjnemu, takie
jak klocki czy tarcze hamulcowe, są identyczne jak te stosowane w konwencjonalnych osiach SAF-Holland, co upraszcza zaopatrzenie w części zamienne. Ponadto
w ofercie znajduje się serwisowy pakiet
szkoleniowy specjalnie dostosowany do
obsługi elektrycznych osi.
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Oś SAF TRAKr do rekuperacji energii
hamowania wykorzystuje wysokonapięciowy generator (400 V). Nowa oś elektryczna została opracowana z myślą o zastosowaniu w naczepach chłodniczych.
Pozwala na częściowe zasilanie agregatów chłodniczych wytworzoną i zmagazynowaną w akumulatorach osi energią
elektryczną. Zmniejsza to poziom hałasu
i emisji, a także wydłuża trwałość komponentów agregatu.
Oprócz możliwości rekuperacji energii
oś TRAKe jest wyposażona w dodatkowy
silnik (napęd) elektryczny o maksymalnej
mocy 147 kW, który wspomaga główny
napęd ciągnika siodłowego w bardziej
wymagających sytuacjach drogowych –
na podjazdach czy w trudnym terenie.
Oprócz zwiększenia siły napędowej zestawu korzyścią jest również zwiększenie
jego stabilności podczas jazdy z włączonym napędem osi naczepy.
Osie elektryczne SAF-Holland mają
konstrukcję modułową i są wyposażone
w standaryzowane interfejsy połączeniowe. Osie będą oferowane z dwoma modułami elektrycznymi o mocy 50 lub 175 kW
oraz z różnymi wariantami hamulców

tarczowych do kół o średnicy 19,5′′ lub
22,5′′. Pasują do nich systemy zawieszeń
SAF Intra oraz SAF Modul oraz piasty kół
pojedynczych lub podwójnych z różnymi
odsadzeniami. Nośność osi zawiera się
w przedziale 9–12 t.

Osie gigant Euro z nowym
zaciskiem hamulca
Doskonale znana i sprawdzona rodzina
9-tonowych osi do naczep gigant Euro,
produkowana przez firmę Trenkamp &
Gehle, doczekała się modernizacji. W konstrukcji zastosowano nowy zacisk hamulcowy Haldex DBT 22 LT drugiej generacji, gwarantujący dużą stabilność
hamowania przy minimum czynności obsługowych. Dzięki dalszemu dopracowaniu geometrii tarcz hamulcowych (średnica 430 mm, grubość 45 mm) mają one
wydłużoną trwałość i ułatwione rozpraszanie ciepła hamowania.
Zoptymalizowany pod względem masy
stopniowany moduł piasty ma 6-letnią
gwarancję bez limitu kilometrów. Moduł
składa się z kołnierza i stopniowanej jed-

reklama

nostki nośnej i zastępuje poprzednią, jednoczęściową piastę koła. Umożliwia to
wymianę tarcz hamulcowych bez konieczności demontażu łożyska koła, co wydłuża trwałość wszystkich komponentów.
W osiach z rodziny gigant Euro o nośności 9 t wykorzystuje się półresory prowadzące o szerokości 70 mm – jest to zatem dość wąska sprężyna, jednak przed
wprowadzeniem rozwiązanie to zostało
skutecznie przebadane w różnych wymagających warunkach obciążeń.
Korzystając tylko z kilku rodzajów
wsporników miechów powietrznych, można uzyskać wysokości jazdy od 240 mm
do 530 mm, co zmniejsza koszty produkcji i logistyki (w wersji standardowej
zmiana wysokości jazdy w zakresie od
415 do 480 mm, skok 195 mm). Dzięki
wypróbowanej i przetestowanej tulei mimośrodowej własnej produkcji geometria
osi może być regulowana szybko i w optymalny sposób, co zmniejsza opór toczenia i zużycie opon. Oś gigant Euro można
wyposażyć w układ podnoszenia także po
jej zamontowaniu w pojeździe, nie jest konieczne jakiekolwiek spawanie ani luzowanie śrub mocujących wsporniki.
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Wprowadzone udoskonalenia pozwoliły na zredukowanie całkowitego ciężaru
agregatu osiowego bez jakiegokolwiek
wpływu na wysoką jakość podzespołu.
Połączenia śrubowe nowej piasty i zacisków hamulcowych są niskoobsługowe,
podobnie jak inne połączenie śrubowe
na sprężynowym sworzniu obrotowym
i amortyzatorach.
Oś gigant DLS z zawieszeniem niezależnym, którą pokazano po raz pierwszy na targach IAA w 2012 r. w wersji
10-tonowej, została poddana dalszej optymalizacji i od końca 2018 r. będzie oferowana w swej lżejszej odmianie o nośności
9 t. Wykorzystując sprawdzone niskoobsługowe kompaktowe łożyska SKF oraz
bębny hamulcowe o zmniejszonej szerokości, udało się uzyskać dodatkową przestrzeń, którą można wykorzystać np. na
rozszerzenie pokładu ładunkowego lub
szerokości przewożonego ładunku. Wpro-

© VALX

9-tonowe osie do naczep
VALX mają piasty z odsadzeniem 120 mm – wentylowane hamulce tarczowe dostarcza WABCO (19,5ʺ –
PAN-19 lub 22,5ʺ – PAN-21);
elementy zawieszenia pneumatycznego opracowała
firma Weweler

© gigant

hamulce bębnowe 420×180 mm, offset
piasty koła wynosi 66 mm, offset obręczy
to 66 mm lub 45 mm. Standardowo na
osiach montowane są opony o rozmiarze
385/65 R22,5.

wadzone zmiany konstrukcyjne pozwoliły
na obniżenie ciężaru 3-osiowego agregatu jezdnego o 78 kg – jest to szczególnie interesująca opcja dla producentów
np. naczep do przewozu tafli szklanych,
tzw. Inloaderów.
Kolejną zaletą zmodernizowanych osi
gigant DLS z zawieszeniem niezależnym
jest zmniejszenie czasochłonności prac
obsługowych i napraw. Zastosowanie opatentowanego przez firmę gigant krzywkowego gniazda mocowania osi (typ „S”)
pozwala na szybkie zdemontowanie osi
w przypadku naprawy i jej ponowną instalację. Demontaż wspornika osi lub
podnoszenie całego pojazdu stają się
zbędne. Wykorzystano również spraw-

VALX stawia na e-mobilność

W osiach gigant Euro o nośności 9 t wprowadzono nowy zacisk hamulcowy Haldex
DBT 22 LT drugiej generacji, gwarantujący
dużą stabilność hamowania przy minimum
czynności obsługowych, a dzięki dalszemu
dopracowaniu geometrii tarcz hamulcowych (średnica 430 mm, grubość 45 mm),
mają one wydłużoną trwałość i lepiej
rozpraszają ciepło hamowania

dzoną zasadę umieszczania bębna hamulcowego przed piastą – wymiana bębnów lub klocków hamulcowych odbywa
się bez użycia narzędzi specjalnych. Płyty
osłaniające można zdemontować od wewnętrznej strony pojazdu – to także pozwala skrócić czas obsługi. Opcjonalnie
osie można wyposażyć w system kontroli
i regulacji ciśnienia w ogumieniu.
Osie gigant (Trenkamp & Gehle) z zawieszeniem niezależnym noszą oznaczenie DLS GOKH3, mają nośność 9 t,
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Produkująca agregaty jezdne przeznaczone na rynek europejski firma VALX
na targach IAA wystawiała się razem ze
swoją firmą macierzystą FUWA (Guangdong FUWA Engineering Group – wiodący chiński producent pojazdów użytkowych i komponentów), która niedawno
osiągnęła kamień milowy, produkując
ponad 1 mln osi rocznie.
Firma VALX zaprezentowała swoją
wersję e-mobilności, wprowadzając na
rynek jako jeden z pierwszych producentów osie i nogi podporowe z napędem
elektrycznym. Innowacyjnym i przyszłościowym produktem są napędzane
elektrycznie osie podporowe VALX z rodziny E2!
Jako producent również systemów
zawieszeń, znanych z doskonałej charakterystyki tłumienia drgań, firma VALX
pokazała zawieszenia nowej generacji wyposażone w pneumatyczny moduł tłumiący – miech ze zintegrowanym wewnątrz
amortyzatorem. Proporcjonalna do obciążenia siła tłumienia pozwala na bardziej
stabilne prowadzenie pojazdu i poprawia
komfort jazdy. Miechy pneumatyczne ze
zintegrowanym amortyzatorem wymagają
mniej czynności obsługowych, mniejsze
jest również zużycie komponentów.
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od 1 lutego 2019 r., oprócz sprawowania dotychczasowego stanowiska
starszego wiceprezesa Europejskiego Regionu Biznesowego Volvo Buses,
pełni też obowiązki prezesa zarządu Volvo Polska. W Grupie Volvo pracuje
od ponad 20 lat i ma duże doświadczenie komercyjne na rynku europejskim.
Przed podjęciem pracy w Volvo Buses był dyrektorem zarządzającym
Volvo Trucks w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na obecne stanowisko starszego
wiceprezesa Europejskiego Regionu Biznesowego Volvo Buses został
powołany w 2013 r.
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