www.samochody-specjalne.pl

ISSN 1428-5495 • nr indeksu 340065 • cena: 12,00 zł (5% VAT), 3,00 €

miesięcznik

tom 23 • 2019 • nr 6

TRANSPORT
TECHNIKA

Inteligentne tachografy
Ford Trucks w Polsce
Finał konkursu kierowców Scania
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Dystrybucja ostatniej mili
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Tachograf inteligentny
od podstaw

15 czerwca 2019 r. to ważna data związana
z wprowadzeniem tachografów cyfrowych
nowej generacji. Od tego dnia nowe pojazdy
będą wyposażane w inteligentne tachografy
– mówi się o nich smart tacho.
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MAN eTGE: bezszelestny
jak duch, szybki jak strzała

Zelektryfikowany MAN TGE – czyli eTGE – przekonuje do siebie jazdą wolną od spalin i hałasu,
osiągami odpowiednimi do stawianych mu zadań oraz znanym z dieslowskiej wersji komfortem zawieszenia i wnętrza kabiny.
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w nowej wersji

Ewolucja ostatniej mili

Określane powszechnie jako dostawy ostatniej
mili to końcowy etap działania sieci firm kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP).
Jest to obecnie cały ekosystem, który zapewnia dostarczenie różnych towarów bezpośrednio (lub bardzo blisko) do odbiorców.
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Naczepa Kögel Trucker Trailer

Q-Service Truck dystrybutorem
Ford Trucks w Polsce

Ford Trucks rozpoczyna strategiczne partnerstwo z Q-Service Truck Sp. z o.o. – uroczyste
podpisanie umowy pomiędzy partnerami odbyło się 13 czerwca w Warszawie. Umowa
przewiduje, że Q-Service Truck będzie jedynym dystrybutorem ciężarówek Ford Trucks
w Polsce.
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Polak na podium w Konkursie
Kierowców Scanii

Reprezentujący Polskę Piotr Dołengiewicz zajął
znakomite trzecie miejsce w europejskim finale
Konkursu Kierowców Scanii 2018–2019. Zwycięzcą zawodów został Andreas Nordsj ø z Norwegii, a drugie miejsce przypadło Fredrikowi
Arwidmarkowi ze Szwecji.
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Start-upy zmieniają
reguły rynku
Era elektryfikacji nadeszła ostatecznie już pół roku temu.
Potwierdził to skromny komunikat prasowy: niemiecki gigant
logistyczny, Grupa DHL, oficjalnie poinformował akcjonariuszy,
że otrzymał homologację typu EC dla końcowego modelu elektrycznych samochodów dostawczych StreetScooter, co umożliwiło przejście od produkcji małoseryjnej do masowej.

T

o krótkie powiadomienie potwierdziło zaangażowanie branży we wdrażanie rozwiązań
mobilności elektrycznej na dużą skalę.
Projekt StreetScooter rozpoczął się
w 2010 r. jako uniwersytecki start-up, zanim
został przejęty przez DHL w odpowiedzi na
brak rozwiązań w zakresie mobilności elektrycznej na początkującym rynku EV. Przejęcie
to sprawiło, że jeden z największych nabywców pojazdów użytkowych na świecie stał się
prawdziwym producentem OEM. Jest to także
dowód na to, że tradycyjne łańcuchy dostaw
mogą się szybko załamać, jeśli presja innowacji
jest wysoka, a czas reakcji zbyt długi.
Najwyraźniej z dnia na dzień społeczność
start-upów, bazująca na elastycznym modelu
biznesowym ukierunkowanym na koncepcję
porażki produktywnej, wymanewrowała gigantów na jednym z najbardziej obiecujących rynków wzrostu w historii komercyjnego transportu drogowego, jakim niewątpliwie są
dostawy ostatniej mili.
Jeśli przyjmiemy, że firmy transportowe,
takie jak DHL, mogą zarządzać łańcuchami dostaw, przejmując również projektowanie i wytwarzanie wymaganego sprzętu i oprogramowania, to warto zastanowić się, czy np.
producenci naczep również nie mogą wyjść
poza utarte schematy w odpowiedzi na szybko
zmieniające się otoczenie biznesowe, w którym
granice oddzielające klientów i dostawców,
a nawet granice między projektowaniem
samochodów ciężarowych i naczep, stają się
coraz bardziej rozmyte.
Przykładem takiego działania może być
firma Krone, która zaangażowała się w rozwój
start-upu ostatniej mili – firmy Rytle, która ma
nadzieję zakłócić miejską logistykę, zastępując

konwencjonalne samochody dostawcze elektrycznie napędzanymi rowerami towarowymi,
przewożącymi specjalnie zaprojektowane pojemniki transportowe o rozmiarze europalety.
Pojemniki te będą wstępnie zapakowane
i przechowywane w centralnie położonych
„centrach dystrybucji” o wielkości dwóch
miejsc parkingowych. Celem tego przedsięwzięcia jest gruntowne odkrycie metropolitalnej
logistyki i usług kurierskich, a nie tylko dodanie nowej alternatywy dla tradycyjnego
zestawu narzędzi dla branży.
O ile globalny kryzys roku 2008 zmusił
nas do przemyślenia – i ostatecznie odkrycia
na nowo – tradycyjnego planowania produkcji
i utrzymywania płynności finansowej, o tyle
Elon Musk i jego Tesla skłonili nas do zbadania
potencjału napędu elektrycznego. Nieco
później transmisja danych 4G i przetwarzanie
w chmurze zapoczątkowały nową erę wymiany
danych. Teraz jest czas na ponowną ocenę
sposobu, w jaki organizujemy i finansujemy
firmy przyszłości.
Nie tylko chodzi o to, aby docenić, w jaki
sposób nowe modele biznesowe mogą wpływać na uświęconą (czytaj: unikającą innowacji)
dynamikę rynku transportowego, ale także aby
zrozumieć, jak pozycjonować się w nadchodzącym konkursie na talenty. Społeczność
start-upów może nie mieć wszystkich odpowiedzi, ale wie, jak myśleć nieszablonowo,
przyciągać kapitał z nietradycyjnych źródeł
i wypełniać lukę między umysłem a rynkiem.
Przywództwo zawsze było kwestią sprawdzania tradycji i wprowadzania nowego do starego. Teraz jest to także kwestia rozciągnięcia
naszej zbiorowej wyobraźni i zaangażowania
się w pomysły, które wykraczają poza sferę
tego, co obecnie jest uważane za istotne,
a nawet możliwe.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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GATES EXTRA SERVICE ZMIENIA
SIĘ W GATES FLEETRUNNER
irma Gates, globalny dostawca produktów hydraulicznych i rozwiązań
do przenoszenia mocy, wprowadza nową markę części zamiennych FleetRunner przeznaczonych do samochodów ciężarowych
i autobusów.

© R. Pawliszko

F
NAJLEPSZY SKLEP
Z CZĘŚCIAMI
irma Parts Center Poznań została wyróżniona tytułem Najlepszy
sklep z częściami TRP na świecie w 2018 r. 14 maja br. w Poznaniu, w siedzibie spółki przy ul. Bałtyckiej 6, odbyło się uroczyste
przekazanie nagrody. Parts Center Poznań to filia firmy ESA Trucks Polska,
która zajmuje się sprzedażą internetową i stacjonarną części różnych marek do samochodów ciężarowych, naczep i przyczep.

F

Statuetka TRP Store of the Year 2018 jest ukoronowaniem wysiłku całego
zespołu, włożonego w sprzedaż produktów, realizację zamówień i sprawną
obsługę klientów. Dzięki nowej usłudze DelPARTS dostawa zamówionego towaru trafia do klienta już tego samego dnia.
Przypomnijmy, że ESA Trucks Polska to autoryzowany dealer i serwis pojazdów marki DAF oraz naczep Kögel Trailers z siedzibą w Komornikach
k. Poznania. Poza Komornikami firma ma swoje filie także w Koninie,
Iłowej, Świecku oraz w Godzieszowie. Poza obsługą serwisową i sprzedażą pojazdów ciężarowych marki DAF firma świadczy też usługi w ramach napraw powypadkowych – Centrum Napraw Powypadkowych ESA
Trucks działa w Poznaniu, Koninie i Iłowej. Oprócz tego serwis w Komornikach to również Centrum Pojazdów Używanych z szeroką ofertą pojazdów
używanych > 16 t dmc.
(RP)

© Gates

Marka Gates FleetRunner, obecna do tej pory w USA i Australii, zastępuje
markę Gates Extra Service, której produkty były dotychczas dystrybuowane
na rynku EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Zmiana ta umożliwi Gates lepsze wykorzystanie ogólnoświatowych zasobów produkcyjnych
i oferowanie jednej marki produktów do samochodów ciężarowych i autobusów produkowanych w USA, Australii, Europie i Chinach.

Po wprowadzeniu marki FleetRunner Gates będzie pierwszym dostawcą
na rynku oferującym narzędzie Kit Finder w swoim katalogu online (www.gatesautocat.com). Po wprowadzeniu numeru części OE Kit Finder przefiltruje go przez wszystkie zestawy FleetRunner, aby znaleźć odpowiedni zestaw do zamówienia. Narzędzie to ułatwi klientom wyszukiwanie części
zamiennych o jakości OE potrzebnych do wykonania kompleksowej naprawy danego układu napędowego.
Dystrybutorzy części Gates, użytkownicy i mechanicy zauważą także zmienione wizualnie i bardziej wytrzymałe opakowania. Dodatkowo uproszczony
został system numeracji produktów. Zarówno dla pasków, jak i zestawów
Micro-V oznaczenia ES zostaną zastąpione oznaczeniami HD w całej ofercie produktów Gates FleetRunner. Zmieniono również numerację pasków
klinowych, aby dokładniej oznaczyć ich wymiary.
(RP)

ojazd na okładce to ciągnik siodłowy Renault Trucks T520 HighCab T4×2 E6 o rozstawie
osi 3800 mm. Samochód jest napędzany przez silnik DTI13 o pojemności skokowej 12,8 dm3
i mocy maksymalnej 382 kW (520 KM) rozwijanej w przedziale 1430–1800 obr/min
i maksymalnym momencie obrotowym 2550 Nm dostępnym w zakresie od 1000 do 1430 obr/min.
Ciągnik wyposażono w 12-biegową zautomatyzowaną skrzynię przekładniową Optidriver AT 2612F
o rozpiętości przełożeń 14,94:1. Wspomaganie hamowania zapewnia zwalniacz Optibrake+
o mocy 382 kW przy 2300 obr/min, będący kombinacją hamulca wydechowego i dekompresyjnego.
Kabina sypialna typu High Sleeper ma wysokość wewnętrzną 2053 mm. Samochód jest wyposażony w oprogramowanie do zarządzania flotą Optifleet, którego moduły mogą monitorować zużycie
paliwa (moduł Check), śledzić położenie pojazdów w czasie rzeczywistym (moduł Map) oraz monitorować czas pracy kierowców i zdalnie pobierać ich dane z tachografu (moduł Drive). Ciągnik
jest połączony z naczepą kurtynową Wielton Curtain Master najnowszej generacji.

P
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e-CRAFTER
W RAMACH FLOTY
INPOST
perator logistyczny InPost oraz KKR we
współpracy z marką Volkswagen Samochody Użytkowe rozpoczyna testy
elektrycznego Craftera. Samochód jeździ w warszawskiej flocie InPost.
„e-Crafter – wyposażony w silnik elektryczny
o mocy 100 kW (136 KM) – jest pierwszym samochodem z gamy pojazdów elektrycznych marki
Volkswagen Samochody Użytkowe. W najbliższych
miesiącach Volkswagen Samochody Użytkowe będzie uzupełniał ofertę o kolejne modele elektryczne, które idealnie sprawdzą się w nowoczesnej
logistyce miejskiej. Zasięg e-Craftera wynosi 173 km,
co odpowiada rzeczywistym codziennym potrzebom firm, które działają w miastach” – podkreśla
Piotr Gomuła, Volkswagen Samochody Użytkowe.
Warto dodać, że marka Volkswagen Samochody
Użytkowe jako część Volkswagen Group Polska
intensywnie angażuje się w rozwój infrastruktury
umożliwiającej łatwe i szybkie ładowanie samochodów elektrycznych. W najbliższych 12 miesiącach w ramach sieci dealerskiej Grupy zbudowanych zostanie ok. 900 ładowarek różnej mocy.
Około 350 z nich będzie ogólnodostępnych, w tym
ok. 190 ładowarek półszybkich i szybkich DC oraz
8 ultraszybkich o mocy 320 kW.
(RP)

© Scania

O

SCANIA NXT – WIZJA
PRZYSZŁOŚCI
nżynierowie Scanii opracowali pojazd koncepcyjny Scania NXT. Ten samobieżny
pojazd miejski o napędzie elektrycznym
z zasilaniem akumulatorowym może służyć do
różnych zadań. Zaprojektowano go tak, aby
możliwe było jego elastyczne wykorzystanie
zarówno do obsługi transportu pasażerskiego
w godzinach porannych i wieczornych, jak i do
dostaw towarów w ciągu dnia, a w nocy do zbierania odpadów.

I

„Scania NXT to wizja przyszłości transportu
miejskiego. Niektóre z tych technologii nie są
jeszcze w pełni rozwinięte, ale dla nas ważne
jest zbudowanie pojazdu koncepcyjnego, aby
pokazać pomysły, których realizacja leży w za-

sięgu ręki. NXT został zaprojektowany z myślą
o celach 2030 r. i kolejnych lat, a jednocześnie
zawiera kilka nowatorskich funkcji, które są już
dostępne” – komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scanii.
W koncepcji NXT przednie i tylne moduły napędowe mogą być dopasowane do autobusu,
pojazdu ciężarowego lub śmieciarki. Moduł
autobusowy o długości 8 m, zaprezentowany na
Światowym Szczycie Transportu Publicznego
UITP w Sztokholmie, jest zbudowany jako jeden
element kompozytowy, co powoduje znaczne
zmniejszenie jego masy. Cylindryczne akumulatory umieszczono pod podłogą, co pozwala na
lepsze wykorzystanie przestrzeni i przyczynia
się do optymalnego rozłożenia obciążenia. Przy
niskiej masie pojazdu, wynoszącej poniżej 8 t,
zasięg z obecnymi akumulatorami szacuje się
na 245 km.
(RP)

DAIMLER FLEETBOARD I IDEM TELEMATICS ŁĄCZĄ SIŁY
ołączenie danych dotyczących ciągnika i ciągniętej przez niego naczepy w jednym interfejsie, wyświetlanie informacji o obu systemach w czasie rzeczywistym – wiodący w branży specjaliści ds.
telematycznych systemów zarządzania flotą firmy Fleetboard (spółka zależna
Daimler AG) i idem telematics (spółka córka firmy BPW) oferują swoim klientom szansę dokonania tego dzięki innowacyjnemu partnerstwu.

P

Oficjalne podpisanie umowy odbyło się podczas czerwcowych targów transport logistic 2019 w Monachium. Firmy nawiążą współpracę, której celem
będzie połączenie między interfejsami, wyświetlanie danych z różnych systemów na każdym interfejsie. Fleetboard odpowiadać będzie za gromadzenie i przekazywanie danych, specjaliści w zakresie systemów telematycznych samochodów ciężarowych i naczep z firmy idem telematics zajmą się
integracją pozyskanych danych.
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Bez względu na to, z czego korzysta klient – czy jest to interfejs klienta Fleetboard, czy portal cargofleet 3 oferowany przez idem telematics – wyświetlane będą wszystkie dane dotyczące ciężarówek i naczep, co znacznie
oszczędza czas w codziennym planowaniu. Dane pobrane z naczepy będą
przesyłane bezpośrednio do dyspozytora przez podłączony system. Umożliwia to przekazywanie szczegółowych informacji, takich jak pozycja, dane EBS,
stan obciążenia i informacje w czasie rzeczywistym na temat zużycia klocków
hamulcowych, ciśnienia i temperatury w oponach. Dostarczane będą również
statystyki z transportu ładunków w temperaturach kontrolowanych.
Gdy aplikacja telematyczna „cargofleet Trailer” zostanie zainstalowana
w pojeździe przez portal aplikacji dla samochodów ciężarowych Mercedes-Benz, kierowca może również korzystać z danych naczepy na żywo w swoim
kokpicie.
(DP)
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© Volvo Trucks

WSPÓŁPRACA Z DFDS JEST
PIERWSZYM KROKIEM NA DRODZE
DO ZASTOSOWANIA VERY
W RZECZYWISTYCH ZADANIACH
TRANSPORTOWYCH

PIERWSZE
ZADANIE VERY
lektryczny, połączony z siecią i autonomiczny pojazd Volvo Trucks Vera wejdzie
w skład zintegrowanego rozwiązania do
transportu towarów z centrum logistycznego do
terminalu portowego w Göteborgu, w Szwecji. Zadanie to jest wynikiem nowo nawiązanej współ-

E

pracy pomiędzy Volvo Trucks i DFDS, przedsiębiorstwem działającym w branży transportu morskiego i logistyki.
Celem współpracy jest zastosowanie Very w rzeczywistych zadaniach, co umożliwi stworzenie
połączonego z siecią systemu ciągłego przepływu
towarów z centrum logistycznego DFDS do portowego terminalu i dalszej dystrybucji na całym
świecie. W 2018 r. Volvo Trucks zaprezentowało

reklama

swoje pierwsze elektryczne, połączone z siecią
i autonomiczne rozwiązanie zaprojektowane pod
kątem wykonywania powtarzalnych zadań w centrach logistyki, fabrykach i portach. Pojazd Vera
jest odpowiedni do precyzyjnego transportowania
dużych ładunków na krótkich dystansach. Celem
jest wdrożenie połączonego z siecią systemu
składającego się z kilku pojazdów Vera monitorowanych przez wieżę kontrolną. Chodzi o umożliwienie płynnego i ciągłego przepływu towarów,
stanowiącego odpowiedź na potrzeby większej
efektywności, elastyczności i zrównoważonego rozwoju. Współpraca z DFDS jest pierwszym krokiem
na drodze do zastosowania Very w rzeczywistych
zadaniach transportowych wykonywanych na
wcześniej wyznaczonych drogach publicznych
w obszarze przemysłowym.
(RP)
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Volvo Buses poszerza ofertę autobusów
zelektryfikowanych
o elektryczny autobus przegubowy
Volvo 7900 Electric
Articulated

ELEKTRYCZNY
PRZEGUBOWIEC
OD VOLVO

V

olvo Buses poszerza ofertę autobusów zelektryfikowanych o elektryczny autobus
przegubowy Volvo 7900 Electric Articulated.

Pojazd może pomieścić 150 pasażerów i bazuje
na prototypach, które od czerwca 2018 r. są testowane na linii nr 16 w szwedzkim mieście Gothenburg na trasie o wysokiej częstotliwości kur-

sowania. Dwa autobusy prototypowe kursują
od 4,5 tys. godz. i przejechały dotychczas ponad
62 tys. km.

ładowania na przystankach końcowych, jak i przez
uniwersalny system do ładowania pojazdów elektrycznych CCS (Combined Charging System).

Volvo 7900 Electric Articulated będzie dostępny
w dwóch rozmiarach – 18 i 18,7 m. Został zaprojektowany w taki sposób, aby sprostać wysokim wymaganiom w zakresie pojemności, komfortu i informacji o ruchu drogowym, zapewniając
jednocześnie wygodne i płynne wsiadanie oraz wysiadanie pasażerów. Akumulatory będą ładowane
nocą w zajezdni zarówno przez stacje szybkiego

„Dzięki cichym, bezemisyjnym autobusom elektrycznym, wyposażonym w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, możemy wspierać miasta
w rozwiązywaniu problemów dotyczących emisji
zanieczyszczeń, hałasu, zatłoczenia i wypadków
drogowych, aby stały się Miastami Zerowej Emisji
(ang. Zero Cities)” – powiedział Ha° kan Agnevall,
prezes Volvo Buses.
(RP)

MAN TGM
DLA FUNDACJI
ROLANDA
MCDONALDA
ruga mobilna klinika – dar amerykańskiej Fundacji Rolanda McDonalda (Ronald McDonald House Charities) staje się
faktem, a podwozie MAN TGM – baza przyszłego
ambulansu, właśnie zostało dostarczone do portu
w Gdańsku, gdzie przeszło odprawę celną i czeka
na załadunek na statek. Podwozie popłynie kontenerowcem do Baltimore w USA i wróci po 7 miesiącach już jako mobilna klinika do badań USG.
Warto zaznaczyć, że MAN TGM 15.290 to pierwsze wyprodukowane w Europie podwozie, na którym realizowana będzie zabudowa mobilnej kliniki.
„Cieszymy się, że Fundacja zaufała firmie MAN
Truck & Bus Polska i wybrała nasz ekonomiczny,

© MAN

D

MAN TGM 15.290 to pierwsze wyprodukowane w Europie podwozie,
na którym realizowana będzie zabudowa mobilnej kliniki
wytrzymały i niezawodny produkt. Znamy i doceniamy programy Fundacji w Polsce, sami jesteśmy rodzicami i wiemy, jak ważne jest, aby
standardy medycyny pediatrycznej zmieniały się
na lepsze. Jesteśmy przekonani, że ciężarówka
MAN TGM będzie dobrze służyć Fundacji” – powiedział Marc Martinez, prezes zarządu firmy
MAN Truck & Bus Polska.
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Realizowany przez Fundację Rolanda McDonalda
program „NIE nowotworom u dzieci” od 14 lat daje
rodzicom dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat
szansę na profilaktyczne badanie USG, którego
w tak kompleksowym zakresie nie ma wciąż na
liście świadczeń publicznych. Profilaktyka w walce
z nowotworami to jedyna szansa na wczesne
diagnozy i 100-procentowe wyleczenie.
(RP)
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NOWE AUTOBUSY
AUTOMETU
irma Automet wprowadziła na rynek nowe modele autubusów.
Są to wykonane na podwoziu Mercedes-Benz Sprinter: model 516
z silnikiem Euro VI D o pojemności 2143 cm3 i mocy 120 kW (163 KM)
oraz model 519 z silnikiem Euro VI D o pojemności 2987 cm3 i mocy 140 kW
(190 KM). Autobusy mają wysokość od 2703 do 3000 mm, szerokość
2020 mm, długość 7367 do 7767 mm i dopuszczalną masę całkowitą od
5000 kg do 5500 kg.
Wnętrze autobusu może pomieścić od 12 do 23 pasażerów plus kierowca.
Zabudowa ma wzmocnioną podłogę pod montaż foteli, własną instalację elektryczną, tapicerowane wnętrze z izolacją termiczną oraz w zależności od preferencji oszklenie pojazdu w szyby pojedyncze lub podwójne. Zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta wnętrze pojazdów może zostać poddane
odpowiedniej adaptacji i wyposażone m.in. w klimatyzację z nadmuchami,
indywidualne oświetlenie, niezależne ogrzewanie, sterowane elektrycznie
drzwi wejściowe przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich. Oprócz tego można też pogłębić bagażnik lub zamontować kufer bagażowy, DVD, CB.
Przypomnijmy, że firma Automet Group specjalizuje się w produkcji i dystrybucji tworzyw sztucznych na rynek motoryzacyjny, należy również do
czołówki firm dostarczających linie montażowe do produkcji foteli samo-

© Automet

F

chodowych, a także produkuje autobusy elektryczne i jest cenionym producentem nadwozi autobusowych. W swojej pełnej ofercie ma prawie 5000
produktów, które sprzedawane są do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji oraz w całej Europie.
W 2017 r. firma Automet wprowadziła na rynek nowy produkt – autobus
elektryczny całkowicie zaprojektowany i wykonany w sanockiej fabryce.
Choć wprowadzenie na rynek własnej marki nie jest łatwe – wiąże się to
m.in. z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, wykonaniem szeregu badań stanowiskowych i testów drogowych, przygotowaniem dokumentacji, certyfikacji i homologacji, firma Automet stale się rozwija, oferując klientom coraz bardziej nowoczesne, oszczędne i ekologiczne rozwiązania.
(RP)

reklama
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Tachograf inteligentny
od podstaw
Dariusz Piernikarski

aniepokojona naruszeniami bezpieczeństwa tachografów Komisja Europejska zmieniła przepisy.
Ich głównym celem było ograniczenie
nadużyć finansowych i oszustw poprzez
manipulacje, a także zwiększenie skuteczności systemu kontroli i zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Załącznik 1C (rozporządzenie wykonawcze
Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca
2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego
wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy

© Transinfo.com

15 czerwca 2019 r. to ważna data związana z wprowadzeniem
tachografów cyfrowych nowej generacji. Od tego dnia nowe pojazdy będą
wyposażane w inteligentne tachografy – mówi się o nich smart tacho.

Większość producentów tachografów, aby płynnie przejść ze stosowanego dotychczas
do nowego tachografu inteligentnego, prowadziło stopniowe działania, aby móc rozpocząć
produkcję z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wprowadzenia (czerwiec 2019 r.)
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tachografów oraz ich elementów składowych UE 2016/799) wszedł w życie jeszcze w czerwcu 2016 r., wprowadzając inteligentny tachograf w czerwcu 2019 r.
Jednak w branży wciąż jest wiele niejasności czy nieporozumień dotyczących nadchodzących zmian i tego, jak wpłynie to
na kierowców i operatorów transportu.
Tachografy montowane są w pojazdach po to, aby pokazywać, rejestrować
czy ograniczać czas pracy danego kierowcy, żeby ten kierowca nie był przemęczony. Niestety, ostatnie zmiany wprowadzone w tachografach cyfrowych
jeszcze w 2012 r. utrudniły co prawda
stosowanie różnych oszustw czy manipulacji w tych urządzeniach, jednak nie
zatrzymały ich definitywnie. Z danych
Eurostatu i Komisji Europejskiej wynika,
że w co trzecim samochodzie ciężarowym

Ze statystyk ITD wynika,
że w Polsce w 2016 r.

51% naruszeń
stwierdzonych podczas kontroli
drogowych dotyczyło czasu
prowadzenia pojazdu i przerw,

a ok. 36%
było związanych z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń
rejestrujących.

Nowe wymagania
Zasadniczo wymagania są takie same
dla istniejących, stosowanych dotychczas, tachografów i nowych tachografów
inteligentnych. Floty i kierowcy w całej
Europie nadal będą musieli przestrzegać

© VDO

Firma VDO przygotowała nowy tachograf,
noszący nazwę DTCO 4.0. Udoskonalone
urządzenie ma wszelkie funkcjonalności, które
będą obowiązkowe od 15 czerwca 2019 r.

fałszowane są wskazania tachografu. Ze
statystyk Inspekcji Transportu Drogowego wynika, że w Polsce w 2016 r. 51%
naruszeń stwierdzonych podczas kontroli drogowych dotyczyło czasu prowadzenia pojazdu i przerw, a ok. 36% było
związanych z niewłaściwym użytkowaniem urządzeń rejestrujących. Inteligentne tachografy zwiększą bezpieczeństwo i pozwolą uniknąć kosztownych
kontroli.

reklama
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czącego oceny dobrej reputacji przewoźnika. W państwach członkowskich UE
najprawdopodobniej wszystkie warsztaty zajmujące się obsługą tachografów
są już przystosowane do nowych wymogów. Poza terenem UE jest to jeszcze
mało prawdopodobne. W przypadku
awarii urządzenia na naprawę jest tylko
siedem dni. Jeśli ciężarówka zapuściła
się gdzieś daleko poza teren Unii Europejskiej, warto o tym pamiętać.
Nowością jest również wprowadzenie daty ważności tachografu. Zgodnie
z rozporządzeniem 165/2014 tachograf
może być stosowany przez 15 lat, po
tym okresie konieczna będzie wymiana
rejestratora.

Co muszą zrobić przewoźnicy?
Po wprowadzeniu tachografów inteligentnych, podobnie jak dzisiaj, dane
będą musiały być przechowywane i analizowane. Inteligentne tachografy będą
zawierać nowy zestaw danych: dane
GNSS, ulepszenia w trybie promowym
oraz rejestrowanie zdarzeń i usterek.
Wraz z aktualnymi danymi dotyczącymi
wykorzystania pojazdu i sterownikami
nowe informacje będą musiały być pobierane w regularnych odstępach czasu.
Tachograf DTCO 4.0 firmy VDO
zapisuje lokalizację pojazdu, wykorzystując do tego system GPS.
Dane te będą rejestrowane co
trzy godziny, pozwalając odtworzyć większość trasy ciężarówki.
W połączeniu z danymi o średniej
prędkości pozwoli to wykryć
ewentualne manipulacje. Będzie
można również zdalnie pobrać
z niego dane bez konieczności
zatrzymywania ciężarówki

© VDO

przepisów dotyczących godzin pracy
i czasu pracy kierowców, a dane cyfrowe nadal będą musiały zostać pobrane,
zapisane i przeanalizowane. Ale pojawiają się również nowe funkcje, które
w tachografach stosowanych dotychczas
nie istniały.
Inteligentne tachografy mają wbudowany moduł GNSS (Global Navigation Satellite System – globalny system
nawigacji satelitarnej), który rejestruje
lokalizację pojazdu na początku i na
końcu podróży wraz z aktualizacjami co
trzy godziny.
Ponadto inspektorzy drogowi będą
mogli komunikować się zdalnie z inteligentnym tachografem za pomocą bezpiecznego urządzenia radiowego krótkiego zasięgu (technologia DSRC), bez
zatrzymywania pojazdu. Mały pakiet danych przekazywany przez tachograf będzie zawierał informacje o możliwych
naruszeniach. Można to traktować jako
wymuszoną sygnalizację, że coś może
być nie tak. Ta „preselekcja” na podsta-

wie zdalnie zebranych danych spowoduje, że do kontroli będą zatrzymywane
pojazdy, w przypadku których zaistnieje
podejrzenie oszustwa w tachografach.
Jeśli nie zostaną znalezione żadne problemy, uczciwi przedsiębiorcy (kierowcy)
mogą pozostać na drodze i mogą kontynuować swoją podróż nieprzerwanie –
zatrzymanie staje się zbyteczne – co
oznacza, że nie traci się cennego czasu
na niepotrzebne kontrole drogowe.
Przepisy wyraźnie stwierdzają, że
przesyłane będą tylko niektóre dane, np.
dane kalibracyjne pojazdu. Ale najważniejsze, że nie będą wysyłane żadne informacje dotyczące kierowcy, takie jak
nazwiska lub adresy.
Wszystkie ciężarówki z datą pierwszej rejestracji po 15 czerwca 2019 r.
muszą mieć na pokładzie inteligentny tachograf. Jego brak staje się naruszeniem, które oprócz nałożenia sporych
kar finansowych (do 12 tys. zł) może
grozić wszczęciem postępowania doty-

Wszystkie ciężarówki z datą
pierwszej rejestracji

po 15 czerwca
2019 r.
muszą mieć na pokładzie inteligentny tachograf. Jego brak
staje się naruszeniem, które
oprócz nałożenia sporych kar
finansowych (do 12 tys. zł)
może grozić wszczęciem postępowania dotyczącego oceny
dobrej reputacji przewoźnika.
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Jeśli firma transportowa będzie mieć
w swej flocie inteligentne tachografy, konieczne staje się uzyskanie nowej karty
firmy. Trzeba będzie również sprawdzić,
czy narzędzia do pobierania danych mogą
otrzymywać nowy zestaw informacji.
Ważną zmianą, jaką przynosi ze sobą
inteligentny tachograf, jest również możliwość integracji urządzenia z zewnętrznymi inteligentnymi systemami transportowymi (ITS) i systemami zarządzania
flotą (TMS). Dzięki temu firmy transportowe będą mogły automatycznie pobierać w czasie rzeczywistym dane ze
swoich pojazdów. Z kolei kierowcy będą
mogli być informowani o aktualnym stanie wykorzystania czasu pracy.
Dla całej branży znaczenie ma to, że
nowe inteligentne tachografy będą ułatwiać komunikację z systemami IT, które
są już stosowane w wielu firmach trans-
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portowych. Obecnie uzyskanie przez spedytora bieżących danych na temat np.
pozostałego czasu jazdy kierowcy, pozwalającego na zaplanowanie trasy przejazdu, wymaga bezpośredniego dostępu
do tachografu. W nowych, inteligentnych tachografach tę funkcję będzie
pełnić połączenie Bluetooth.
Operatorzy kupujący narzędzia do
tachografów i inne rozwiązania do pobierania danych powinni już teraz upewnić się, że można je uaktualnić za pośrednictwem Internetu, ponieważ część
produktów wykorzystywanych na rynku
od czerwca 2019 r. może stać się przestarzała. Kalibrację inteligentnych tachografów mogą przeprowadzać jedynie te warsztaty, które mają odpowiednio
przeszkolony personel i przede wszystkim będą musiały skorzystać z nowych
tabliczek kalibracyjnych, nowych plomb
oraz nowego systemu ich rejestrowania. Do tego dojdzie konieczność wymiany kart warsztatowych.

© Stoneridge

Tachograf inteligentny Stoneridge realizuje
wszystkie wymagane funkcje

Nowe karty kierowców
Ostatecznie wszystkie aktualne karty
kierowców będą musiały być wycofane.
Kierowcy otrzymają nową kartę kierowcy
zgodną z tachografem inteligentnym,
która będzie rejestrować dodatkowe informacje zgodnie z nowymi przepisami.
Nowa karta będzie działać we wszystkich
tachografach – także w starszych modelach, stosowanych do czerwca 2019 r.

reklama

Używane dotychczas karty kierowcy
będą oczywiście działać w inteligentnych
tachografach, ale będą rejestrować tylko
zestaw danych, który ma zastosowanie
do aktualnych przepisów. Można będzie
z nich legalnie korzystać w inteligentnym tachografie, ale w przypadku wymiany karty – od czerwca 2019 r. – wydawana będzie już karta nowej generacji.
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Schemat zdalnego pobierania danych
z tachografu
cyfrowego

Wpływ na rynek
Jak wspomniano, oprócz bezpieczeństwa nowe przepisy dotyczące tachografów powinny również promować uczciwą
konkurencję. Obowiązek inteligentnego tachografu upraszcza egzekwowanie
przepisów w państwach członkowskich
Unii Europejskiej, a zatem jest łatwiejszy do ujednolicenia. Na przykład, kontrola we Francji powinna ostatecznie doprowadzić do tych samych wyników, co
kontrola w Niemczech lub w Polsce. Zgodnie z wytycznymi dyrektywy europejskiej
wszystkie państwa członkowskie powinny przeprowadzać minimalną liczbę
kontroli drogowych i kontroli przedsiębiorstw. Państwa członkowskie powinny
przedkładać Komisji Europejskiej sprawozdanie na ten temat co dwa lata.
W ten sposób państwa członkowskie
mogą sprawdzać się wzajemnie i oceniać,
czy „presja kontrolna” jest taka sama
w różnych państwach członkowskich.
Przyczynia się to do wyrównania szans.

Wraz z pojawieniem się inteligentnych tachografów
aktualizacji podlegają również inne produkty. Oferowany
przez firmę VDO tachograf DTCO 4.0 umożliwia również korzystanie
z zaawansowanej technologii do innych celów. DTCO SmartLink Pro
umożliwia połączenie ze smartfonem. Dzięki temu kierowca może
intuicyjnie i bezpośrednio skonfigurować parametry do swojego
profilu kierowcy przed rozpoczęciem jazdy

Co w przyszłości?
Przepisy zakładają, że obowiązek wymiany wszystkich starych tachografów
na inteligentne we wszystkich eksploatowanych pojazdach zacznie obowiązywać dopiero w 2034 r. Może to jednak
oznaczać w przyszłości pewien problem
w związku z tym, że po europejskich
drogach poruszają się stare ciężarówki
– według ACEA średni wiek samochodu
ciężarowego na terenie UE to aż 11,7
roku. Miejmy nadzieję, że polskie firmy
transportowe, które dysponują przeważ-
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Producenci i dystrybutorzy tachografów jednomyślnie deklarują, że dołożą
wszelkich starań, aby odpowiednie materiały szkoleniowe były dostępne na ich
stronach internetowych i w punktach dystrybucji, aby klienci byli gotowi do pracy
z nowymi urządzeniami tak szybko, jak to
możliwe. Wszystkie wprowadzone zmiany są dość proste, więc nie będzie konieczności przeprowadzania nowych szkoleń, warto jednak, aby kierowcy zapoznali
się z nowymi funkcjami tachografu.

nie nowoczesnym taborem, zdążą w międzyczasie całkowicie odnowić swoje floty i tym samym przejść na inteligentne
tachografy.
Tematem inteligentnych tachografów powinni interesować się także przewoźnicy lżejszych pojazdów. W ramach
tzw. pakietu mobilności może zostać
wprowadzony obowiązek posiadania rejestratorów czasu pracy kierowcy również w pojazdach powyżej 2,4 t dmc.
wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym do przewozu rzeczy. Wówczas wymaganym urządzeniem będzie
inteligentny tachograf. Komisja Europejska już teraz nad nim pracuje.
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MAN eTGE: bezszelestny
jak duch, szybki jak strzała

Dariusz Piernikarski

Odpowiednie
napisy na ścianach bocznych mają zwracać uwagę
na osobliwości MAN eTGE
– gdyby nie to, praktycznie
niczym nie odróżniałby
się od swojej klasycznej wersji

Zelektryfikowany MAN TGE – czyli eTGE – przekonuje do siebie jazdą wolną
od spalin i hałasu, osiągami odpowiednimi do stawianych mu zadań oraz
znanym z dieslowskiej wersji komfortem zawieszenia i wnętrza kabiny.

a redakcyjny test trafił MAN eTGE
3.140 – samochód dostawczy napędzany 100-kilowatowym silnikiem elektrycznym, o ładowności 950 kg,
w furgonie zmieści się towar o objętości
do 10,7 m3. Aby było jednak absolutnie
jasne, że mamy do czynienia z vanem/
manem (bo to nie van, to MAN – jak
głosi firmowy slogan) z napędem elektrycznym, specjaliści odpowiadający za
ten produkt w MAN Truck & Bus Polska
odpowiednio okleili boki dostawczaka.
Wiemy dzięki temu, że nowy MAN eTGE
w 100% elektryczny jest gotowy do
każdej misji, ale bez emisji.
Oczywiście pod maską kryje się innowacyjna technologia napędu elektrycznego współdzielona z modelem VW
e-Crafter. Wykorzystanie identycznych
rozwiązań w obu samochodach miało

podstawową zaletę: pozwoliło to na wprowadzenie na rynek obu zelektryfikowanych modeli w stosunkowo krótkim czasie. Można by dyskutować, czy jest to
optymalna konfiguracja, jakiej oczekiwalibyśmy w rasowym samochodzie dostawczym. Z pewnością obaj producenci
nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa...

Bezszelestny jak duch,
szybki jak strzała
MAN eTGE porusza się niemal bezszelestnie – zdecydowanie najgłośniejszy hałas na pokładzie powoduje toczenie się opon po nawierzchni drogi oraz
dźwięki generowane przez silniki spalinowe pracujące w przejeżdżających obok
innych samochodach. Bardziej wrażli-

we ucho wychwyci również charakterystyczny wysoki dźwięk generowany przez
pracujący silnik elektryczny – chwilami
bywa on nieco nieprzyjemny. Gdy zatrzymujemy się na światłach czy w korku,
eTGE zamiera w ciszy.
Gdy zapuściłem się w okolice mniej
obciążone ruchem ulicznym, to „skradający się” cicho, powoli i ostrożnie eTGE
został zauważony przez okolicznych przechodniów – kilku z nich skinęło przyjaźnie głową, odnotowując zapewne z zadowoleniem kolejny dowód nadchodzącej
ery transportu elektrycznego.
Głęboko pod maską pracuje silnik
elektryczny o mocy 100 kW (136 KM)
i maksymalnym momencie obrotowym
290 Nm, współpracujący z przekładnią
bezstopniową. Osiągi nie wyglądają może
zbyt imponująco, ale w przypadku sil-
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ników elektrycznych oznacza dysponowanie maksymalnymi osiągami natychmiast po ruszeniu z miejsca, a nie wraz
ze wzrostem prędkości obrotowej jak
w przypadku silnika spalinowego. Rezultat jest imponujący: eTGE rusza dynamicznie spod świateł po krótkiej chwili
„zastanowienia” już przy lekkim wciśnięciu pedału przyspieszenia, chciałoby
się rzec, że wyskakuje do przodu niczym
strzała z cięciwy, w dodatku rozpędza się
płynnie i cicho.
Jeśli chcemy lub musimy zdążyć na
światłach lub dynamicznie zmienić pas
ruchu, lawirując przy tym między innymi pojazdami (oczywiście pamiętając
o bezpiecznej jeździe), eTGE jest dokładnie tym, czego potrzeba. Wystarczy nieco
dodać gazu – lub lepiej: prądu. Nie wolno
jednak zapominać, że nie ma wzrastającego hałasu układu napędowego, który
sygnalizowałby jazdę z wyższymi niż
dozwolone prędkościami.

to zwracać uwagę i z grubsza sumować
uzyskane watogodziny. W intensywnym
ruchu miejskim szybko jesteśmy w stanie „zarobić” całkiem sporo energii –
w ciągu pół godziny jazdy udaje się odzyskać nawet do 2 kWh.
Skuteczne podładowywanie akumulatorów podczas jazdy zmniejsza nieco
obawy związane z ograniczonym zasięgiem. Bateria akumulatorów wykorzystana w eTGE również – tak jak silnik
elektryczny – pochodzi z elektrycznego
modelu VW Golf. Jej pojemność wynosi
tylko ok. 35,8 kWh, co dla pełnowymiarowego samochodu dostawczego wydaje
się wartością bardzo małą.

wania w zależności od sezonu. Bądźmy
jednak realistami: nawet tylko 120 km
zasięgu to odległość wystarczająca do
wykonania większości codziennych misji
w ruchu miejskim.
W ciągu dnia znajdzie się zapewne
chwila na to, by podłączyć eTGE do stacji szybkiego ładowania prądem stałym
z gniazdem CCS – ładowanie do 80% przy
mocy 40 kW zajmuje tylko ok. 45 minut.
Podłączenie do ładowarki prądu przemiennego AC o niskiej mocy (7,2 kW)
wykorzystywanej w przypadku samochodów osobowych oznacza czas ładowania
5 godzin i 20 minut. W wyposażeniu
auta znajduje się również ładowarka,

Technologia w szczegółach: silnik elektryczny
100 kW/290 Nm głęboko
w komorze silnika, baterie
o pojemności 35,8 kWh
pod podłogą bagażnika

Więcej prądu!
Zbyt dynamiczna jazda kosztuje –
dostępne zasoby energii elektrycznej
znikają w dość szybkim tempie, wyraźnie pokazuje to na swojej skali miernik
mocy umieszczony na tablicy wskaźników zamiast obrotomierza. Dojeżdżając
do kolejnych świateł, zdejmujemy nogę
z gazu i samochód zaczyna bardzo intensywnie zwalniać. Do akcji wkracza
system rekuperacji energii, który jest
w stanie skutecznie zatrzymać pojazd
bez intensywnego hamowania – hamulce
zasadnicze wystarczy dotknąć w końcowej fazie, aby całkowicie się zatrzymać.
Jeśli uda się oprzeć pokusie intensywnego operowania pedałem przyspieszenia dzięki potężnej rekuperacji, kierowca
jest w stanie dość skutecznie doładowywać baterie i dzięki temu nieco spowolnić utratę zasięgu wynikającą ze zużycia
energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorach. Zielone oznaczenie miernika
mocy na tablicy wskaźników pokazuje,
na ile efektywnie odzyskujemy energię
hamowania. Ulokowany poniżej mały
wskaźnik obrazuje ogólnie dostępną do
użycia moc. Na dużym ekranie systemu
multimedialnego w centralnym punkcie
deski rozdzielczej możemy sprawdzić
dane dotyczące średniego zużycia prądu
czy przejechanego dystansu, a także czasowy przebieg działania systemu rekuperacji. Uważny kierowca powinien na

Kokpit różni się
tylko nieznacznie
od wersji z silnikiem spalinowym
i pod wieloma
względami należy
go uznać za
wzorowy

MAN obiecuje zasięg do 173 km (zgodnie z testem NEDC), ale tę odległość udałoby się zapewne przejechać ze stałym
wiatrem w plecy i przy dużym udziale intensywnych spadków, na których można
by doładowywać baterie. Zużycie 24 kWh/
100 km energii przez samochód testowy
było bliższe prawdy niż 20 kWh/100 km
deklarowane zgodnie z normami testu
NEDC. Realny zasięg – co potwierdziła
jazda testowa – jest ok. 120 km między
ładowaniami, jeśli przy tym umiejętnie
korzysta się z odzysku energii hamowania i np. rezygnuje z klimatyzacji i ogrze-
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która pozwala skorzystać ze zwykłego,
domowego gniazdka 230 V, ale wówczas
ładowanie do pełna trwa 9–10 h.
Na plus należy zaliczyć to, że MAN
eTGE jest bardzo dobrze przygotowany
do szybkiego ładowania. Gniazdo (CCS-2
DC oraz typ 2 AC) znajduje się w lewym
dolnym rogu słupka B zamiast klasycznego wlewu paliwa. Niestety, to co doskonale się sprawdza w przypadku dystrybutora paliwa, nie zawsze harmonizuje
z rozwiązaniami stosowanymi w punktach
ładowania na parkingach: duży samochód
nie zawsze da się ustawić tak, by można

| TECHNIKA |

Na dużym ekranie systemu multimedialnego możemy sprawdzić dane
dotyczące średniego zużycia prądu czy przejechanego dystansu, a także
czasowy przebieg działania systemu rekuperacji

MAN eTGE
podłączony
do stacji szybkiego ładowania
prądem stałym
z gniazdem CCS:
80% pojemności
akumulatorów
przy mocy 40 kW
uzyskamy po ok.
45 minutach
ładowania

MAN eTGE zabierze do 950 kg, jego ładownia
ma pojemność 10,7 m3; chociaż napęd przenoszą koła przednie, to wysokość podłogi odpowiada wersji z napędem tylnym – pod nią
umieszczone są akumulatory

było się podłączyć, przydałoby się może
drugie gniazdo umieszczone gdzieś z przodu pod maską…
Warto pamiętać: na baterie udzielana jest gwarancja na 8 lat lub 160 tys.
km, jednak do poziomu (tylko) 70% pojemności akumulatora. Pojawia się więc
ryzyko: w starszych pojazdach te 120 km
zasięgu może zmniejszyć się do 85 km,
co może okazać się już niewystarczające.

Elektryczny dostawczy – tak, ale…
3,5-tonowy MAN eTGE ma ładowność 950 kg i pojemność ładunkową
10,7 m3 (wersja krótka z podwyższonym dachem L3H3, długość 5986 mm,
rozstaw osi 3640 mm), co jak na samochód dostawczy jest raczej przeciętne.
Pewnym wyjściem jest wersja z homologacją na 4,25 t dmc. – wtedy ładowność wzrasta do 1750 kg. Pozwalają na
to np. niemieckie przepisy rekompensujące w ten sposób dodatkowy osprzęt
pojazdów niskoemisyjnych z napędami/
paliwami alternatywnymi. Wspomnieć
należy również, że producent na razie nie
przewiduje możliwości montażu w eTGE
haka holowniczego oraz innych wersji
w zakresie pojemności ładunkowej – początki zawsze bywają trudne.

MAN eTGE ma wszystkie zalety swojego klasycznego, dieslowskiego odpowiednika: doskonały komfort pracy zawieszenia potęguje się – zwłaszcza podczas
jazdy bez ładunku – dzięki pakietowi
akumulatorów o masie około 350 kg
umieszczonych pod podłogą ładowni.
Niżej położony środek ciężkości i nieco
inny rozkład mas niż w wersji z silnikiem
spalinowym dają wyraźnie odczuwalną
poprawę stabilności jazdy na zakrętach.
Wnętrze jest niemal optymalne: deska
rozdzielcza i przełączniki z prostą obsługą, przejrzyste instrumenty, praktyczne półki i schowki, bardzo wygodne
siedzenia.
Do dyspozycji jest również bogata
gama wyposażenia dodatkowego: reflektory w technologii LED, nawigacja,
kamera cofania oraz asystent pasa ruchu
i asystent parkowania. Niektóre z nich
oszczędzają energię elektryczną, inne
skutecznie chronią przed uszkodzeniami
podczas manewrowania lub zwiększają
bezpieczeństwo czynne w trakcie szybszej jazdy. Wszystkie razem powinny
uzasadniać wysoką cenę 69 500 euro
netto (ok. 290 tys. zł).

Z myślą o wolniejszym zużyciu energii MAN eTGE ma fabrycznie ograniczoną prędkość maksymalną do 90 km/h,
choć z górki udało się go rozpędzić do
ok. 100 km/h. Na drodze szybkiego ruchu wyprzedzanie jadących na odcięciu
ciężarówek zatem mija się z celem: trwa
zbyt długo i wiąże się z dużym zużyciem
zapasów energii elektrycznej. Lepiej jest
wjechać w ich tunel aerodynamiczny
i zdecydowanie zmniejszyć pobór mocy.
Czy elektryczny MAN eTGE znajdzie
chętnych na polskim rynku? Na razie
produkt trafia do klientów na testy. Może
zachętą do inwestycji będą przekonywające mechanizmy wsparcia uwzględnione w ustawie o elektromobilności. Bez
rozbudowanej infrastruktury ładowania
i ulg podatkowych nie ma co jednak liczyć
na zwiększoną sprzedaż elektrycznych
samochodów dostawczych w Polsce. Na
razie wypada uznać starania firmy MAN,
która wraz z eTGE jest w stanie zaproponować zeroemisyjny samochód i czekać,
aż zaczną działać mechanizmy rynkowe
ułatwiające podjęcie decyzji zakupowych
na większą skalę.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Naczepa Kögel Trucker
Trailer, która swoją premierę
miała na targach pojazdów
użytkowych IAA, zyskała
wyposażenie opcjonalne,
dostosowane do wymagań
kierowców. Jest to m.in.
system szybkiego otwierania
i zamykania Kögel Fast
Slider, dzięki któremu
kierowcy sprawniej
i bezpieczniejszej obsłużą
pojazd podczas załadunku
i rozładunku, a czas całego
procesu znacznie się skróci.

miany są wynikiem ankiety przeprowadzonej przez firmę Kögel wśród zawodowych kierowców podczas różnych imprez
branżowych oraz na parkingach truckerskich. Z odpowiedziami zmierzył się dział rozwoju firmy Kögel,
sprawdził wszystkie propozycje pod kątem możliwości wykonania, a następnie uwzględnił je w konstrukcji naczepy Kögel Trucker Trailer (KTT).
Bazę wyjściową KTT tworzy rama zoptymalizowana
pod kątem ładowności i masy oraz nadwozie Kögel
Light plus generacji NOVUM. Naczepa KTT została
uzupełniona na życzenie ankietowanych o różnorodne opcje indywidualnego lekkiego wyposażenia,
takie jak aluminiowe felgi i zbiorniki powietrza, co
zapewni większą jej ładowność.
Ponieważ ważnym zagadnieniem dla zawodowych kierowców były osie, naczepę wyposażono
w zespoły osi Kögel Trailer Axle KTA, które są łatwe
w obsłudze, świetnie utrzymują tor jazdy i zostały
dokładnie dopasowane do naczepy.

Naczepa Kögel Trucker
Trailer w nowej wersji

Kögel Fast Slider
Istotnym zagadnieniem dla ankietowanych kierowców okazał się obszar załadunku i rozładunku.
Szybkie i proste otwieranie i zamykanie plandeki
umożliwia system plandeki przesuwnej Kögel Fast
Slider, wzmocniony mini kłonicami, spełniający
wymagania normy EN12642CodeXL dotyczącej
wytrzymałości nadwozia. Na przodzie naczepy
znajduje się szybkozamykająca dźwignia, umożliwiająca otwarcie i zamknięcie plandeki w ciągu
kilku sekund, natomiast tył został wyposażony
w sprawdzony wałek napinający i mechanizm zapadkowy. Elementem systemu Kögel Fast Slider jest
plandeka dachowa Kögel Strong & Go, wyposażona
w nowy stoper Easy Fix umożliwiający łatwe i szybkie jej blokowanie. Stoper ten nie tylko utrzymuje
plandekę dachową w stabilnej pozycji, ale również
pozwala ją łatwo zasunąć po załadunku.

Inne elementy indywidualnego
wyposażenia KTT
Dodatkowo naczepa KTT jest wyposażona zgodnie
z wytycznymi Daimler 9.5, które wymagają zastosowania ogranicznika palet i wzmacnianej ściany
czołowej. Oprócz tego naczepa KTT wyposażona jest
w system zapobiegający oblodzeniu dachu. W praktyce jest to długi elastyczny rękaw powietrzny zamontowany pod plandeką dachową, który po napompowaniu lekko wypycha ją ku górze. W ten
sposób łatwo i szybko usuwana jest gromadząca
się na dachu woda, śnieg i lód, co znacznie ułatwia
kierowcom wywiązanie się z obowiązku odladzania, a przy tym zapobiega poważnym wypadkom,
powodowanym przez spadające bryły lodu.
Do innych elementów indywidualnego wyposażenia zaliczają się migające światła obrysowe
boczne, światło tylne zespolone LED LUXIMA
firmy Kögel z wbudowanym monitorowaniem tyłu
pojazdu, czujniki monitorowania tyłu pojazdu i wspomaganie najazdu na rampę, system wskazujący
zużycie okładzin hamulcowych, system monitorowania ciśnienia opon, gumowe zderzaki, poprzeczny
trójkątny gumowy profil odbojowy, dwie duże
skrzynki narzędziowe, kapturki ochronne nakrętek
koła, system monitorowania i sterowania danymi
EBS za pomocą aplikacji. Naczepa wyposażona
jest również w system Kögel Telematics.
Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcie: © Kögel Trailer
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Ewolucja
ostatniej mili
Dariusz Piernikarski
Określane powszechnie jako dostawy ostatniej
mili to końcowy etap działania sieci firm
kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP).
Jest to obecnie cały ekosystem, który zapewnia
dostarczenie różnych towarów bezpośrednio
(lub bardzo blisko) do odbiorców.

lienci stają się coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące dostawy ostatniej
mili, są one bowiem wysokie i stale rosną.
Badania rynkowe wskazują, że ok. 20–
25% konsumentów wybrałoby dostawy
tego samego dnia lub natychmiastowe,
gdyby były dostępne po niskich cenach.
Są oni świadomi tego, co jest możliwe,
i oczekują, że będą mogli wybierać spośród wielu sposobów, dzięki którym mogą
szybko i wygodnie otrzymać zamówione
produkty. Pomimo tych oczekiwań ich
gotowość do zapłaty wyższej ceny za tę
usługę jest ograniczona.
Dynamiczny rozwój technologiczny
zachodzący obecnie na rynku dostaw
kurierskich, ekspresowych i paczkowych
powoduje, że nowe rozwiązania są intensywnie wdrażane do produkcji seryjnej zarówno przez podmioty od dawna
obecne w branży, jak i te nowe, coraz
liczniej wchodzące na rynek. W wielu
przypadkach konieczność utrzymania
konkurencyjności zarówno w wymiarze
produkcyjnym (dostawcy środków transportu), jak i usługowym (operatorzy KEP)
wymaga intensywnych kosztowo i organizacyjnie działań niezbędnych do pełnego i jak najszybszego zaadaptowania
nowych technologii w dostawach ostatniej mili. W ich efekcie zostaje uwolniony
nowy potencjał wartości, dokonana zostaje redystrybucja wartości dotychczasowych i pojawiają się dalsze implikacje
dla kluczowych graczy w tym sektorze.

© D. Piernikarski

Technologiczna mapa drogowa

Renault Master Z.E., 3,1 t dmc., ma rzeczywisty zasięg do 120 km i jest dostępny w 4 wersjach
furgonu i 2 wersjach jako podwozie pod zabudowę. Pełne ładowanie akumulatorów zajmuje
do 6 h. Ponieważ baterie zostały zamontowane pod przednimi siedzeniami, jego pojemność
ładunkowa jest identyczna jak w pojeździe z silnikiem Diesla. Samochód jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 57 kW, pojemność akumulatorów to 33 kWh. Master Z.E. jest
wyposażony w system Z.E. alert, który przestrzega pieszych przed zbliżającym się pojazdem,
gdy porusza się on z prędkością do 30 km/h
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Obserwujemy już nie tylko różne
przykłady rozwiązań pilotażowych i testowania nowych technologii, ale również
widzimy początek produkcji seryjnych
i kontrolowanego wdrażania nowych
technologii na masową skalę. Na każdym
etapie rozwoju – od koncepcji, przez testowanie, po wprowadzenie dojrzałego
rozwiązania na rynek – branża ostatniej
mili szybko zyskuje.
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© Volkswagen

Volkswagen e-Crafter ma baterie
litowo-jonowe o pojemności
35,8 kWh, co pozwala na przejechanie ok. 170 km. Elektryczny
furgon Volkswagena może mieć
ładowność nawet 1,7 t, objętość
przestrzeni ładunkowej wynosi
10,7 m3. Samochód jest napędzany silnikiem elektrycznym
o mocy maksymalnej 100 kW.
Ładowanie akumulatorów do
80% pojemności za pośrednictwem złącza CCS zajmuje
tylko 45 min

©

Ivec

o

reklama

Iveco Daily Electric może mieć od 1 do 3 bloków baterii (akumulatorów)
– na 2 bateriach zasięg operacyjny wynosi ok. 150 km. Pojedynczy blok
(bateria) waży ok. 250 kg. Samochód oferowany jest w homologacji
do 5,6 t dmc., maksymalna kubatura skrzyni ładunkowej to 19,6 m3,
w wersji minivan zmieści się do 16 miejsc. W zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu silnik elektryczny ma moc 60 lub 80 kW.
Na drogi Europy wyjechało już ok. 1000 Daily Electric. Ceny Daily Electric zaczynają się od 88 tys. euro (furgon niski, pojemność skrzyni 7 m3)

Przykładem mogą być autonomiczne samochody dostawcze, które jeszcze 3 lata temu uznalibyśmy w dużej mierze za
rozwiązania koncepcyjne, a obecnie pojazdy te są już testowane na drogach. Podobnie samochody dostawcze z napędem
elektrycznym były jeszcze w fazie pilotażowej zaledwie dekadę
temu, dziś są produkowane seryjnie. Jeszcze niedawno koncepcję dostarczania paczek przez roboty czy drony uznalibyśmy za pomysł nieco futurystyczny, dziś rozwiązania te
wykorzystuje wiele firm niemal jako rozwiązanie bazowe
w swej działalności (rysunek 1).

Pierwsza fala innowacji
Pojazdy elektryczne to pierwsza fala innowacji, które już
przekształcają dostawy ostatniej mili. Te zmiany są obecnie
w toku, ponieważ wykorzystywane rozwiązania stały się na
tyle dojrzałe i skalowalne, by je można było wprowadzić na
rynek do codziennego użytku, a każde z nich przyczynia się
do zwiększenia opłacalności, wygody klienta lub zapewnienia
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Rysunek 1. Koncepcje i technologie wdrażane
w segmencie dostaw miejskich

zgodności z przepisami. W miarę jak
miasta zaostrzają wymagania ekologiczne odnośnie do środków transportu,
nie ma wątpliwości, że zastosowanie pojazdów elektrycznych w dostawach ostatniej mili jest jedną z pierwszych powszechnie wprowadzanych technologii.
Badania z roku 2016 [1] wskazują, że
42% Amerykanów, 34% Europejczyków
i 61% Chińczyków opowiada się za rozwiązaniami systemowymi wspierającymi
e-mobilność (w porównaniu odpowiednio z 11%, 11% i 1% respondentów,
którzy są temu przeciwni). Kilka krajów
i miast już przyjęło przepisy na rzecz pojazdów elektrycznych. Ostatnie przykłady
to strefa ultraniskiej emisji w Londynie,
która zaczęła obowiązywać od 2019 r.,
oraz ogłoszone przygotowania władz
miejskich Paryża, Madrytu, Aten i Mexico City mówiące, że do 2025 r. pojazdy
napędzane silnikami Diesla nie będą
mieć tam prawa wjazdu do centrum.

Na progu dostaw autonomicznych
Oczekuje się, że w ciągu 3–5 lat na
ulicach miast pojawią się duże samochody dostawcze działające w trybie
półautonomicznym, które będą podążać
za personelem doręczającym paczki –
rozwiązanie to jest obecnie testowane
przez kilka wiodących firm z segmentu
KEP. Ten pierwszy krok w kierunku pełnej automatyzacji pomoże zwiększyć wydajność procesu dostaw przez skrócenie
czasu potrzebnego na prowadzenie i parkowanie samochodów na zazwyczaj mocno
zatłoczonych ulicach.
Za około 5–10 lat na ulicach pojawią
się autonomiczne samochody dostawcze,
które będą w stanie realizować dostawy

© MAN Truck & Bus

© McKinsey

Elektryczny MAN eTGE 4.140 w wersji
furgon ma ładownię o pojemności ok.
11 m3, w zależności od homologacji, jako
wersja 3,5 dmc. lub 4,25 t ma ładowność
do 1,75 t. Zasięg operacyjny wynosi do
160 km. Jako napęd w MAN eTGE zastosowano silnik synchroniczny o mocy
maks. 100 kW (50 kW w trybie pracy
ciągłej) montowany bezpośrednio na osi
napędowej z przodu. Szybkie ładowanie
od 0 do 80% pojemności akumulatora
jest możliwe w ciągu 45 min, jeśli
do dyspozycji jest stacja ładowania
CCS o mocy 40 kW

Badania z roku
2016 [1] wskazują, że

42% Amerykanów,
34% Europejczyków
i 61% Chińczyków
opowiada się za rozwiązaniami
systemowymi wspierającymi
e-mobilność (w porównaniu
odpowiednio

z 11%, 11% i 1%
respondentów, którzy są
temu przeciwni).
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już bez udziału personelu towarzyszącego. Równolegle wykorzystywanie dronów stanie się bardziej popularne ze
względu na ich zdolność do unikatowego zaspokajania określonych potrzeb
związanych z realizacją dostaw w segmencie KEP. Na przykład drony mogą być
skutecznym rozwiązaniem w regionach,
w których dostęp do dróg jest ograniczony lub w sytuacjach, w których drogi
(według stanu lub projektu) ograniczają
szybką dostawę środków medycyny ratunkowej. Jednak ze względu na ograniczenia funkcjonalne (np. przestrzeń
do lądowania, bezpieczeństwo, wielkość
i ciężar ładunku, ograniczenia prawne
i koszty nie należy się spodziewać, aby
drony były używane masowo na gęstych
obszarach miejskich. Mogą jednak stanowić opłacalną alternatywę dla klasycznych form dostawy na obszarach
wiejskich i podmiejskich o niskiej gęs-

© McKinsey

Rysunek 2. Koszt dostawy ostatniej mili w przeliczeniu
na paczkę w przeciętnym mieście. Kluczowe założenia: koszty
pracy w wysokości 20 euro/h, średnia gęstość sieci miejskiej
i zużycie energii 0,3 kWh/km dla pojazdów elektrycznych
i 12 l/100 km dla pojazdów silnikowych [1]

Elektryfikacja – tak, ale…
Główną motywacją do przejścia na pojazdy zasilane energią elektryczną jest zrównoważony rozwój
i cele środowiskowe. Niższy całkowity koszt własności
i użytkowania (TCO), uwzględniający zarówno koszty
bezpośrednie, jak i pośrednie oraz oszczędności w okresie eksploatacji pojazdu, jest również ważnym czynnikiem motywacyjnym. Oprócz oszczędności paliwa
pojazdy elektryczne zwykle wymagają mniej czynności
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tości zaludnienia, których obecnie nie można wydajnie obsłużyć za pomocą takich usług, jak dostawy
tego samego dnia lub natychmiastowe.
Wspomniane rozwiązania mają swój potencjał
wartości, niosą także pewne ryzyko dla klientów
i dostawców, a ich wartość uwidacznia się na różne
sposoby. Półautonomiczne i autonomiczne pojazdy
zmniejszają koszty dostawy w miastach o ok. 10–40%
(rysunek 2). Jest to dość spora kwota w wartościach
bezwzględnych, także jeśli weźmiemy pod uwagę,
że koszty dostawy ostatniej mili wahają się od ok.
1,5 do ponad 4 euro w zależności od gęstości sieci,
położenia geograficznego i kosztów pracy. Z kolei
elektryczne samochody dostawcze nie przynoszą
jeszcze znaczących oszczędności. Wynika to z faktu,
że całkowity koszt użytkowania pojazdu, włącznie
z przebiegiem, odpowiada za mniej niż 15% całkowitych kosztów dostawy ostatniej mili w gęstych
sieciach aglomeracji miejskich, a zatem w niewielkim zakresie przyczynia się do poprawy kosztów.
Oznacza to, że w miastach elektryfikacja środków
transportu – nawet jeśli wiązałoby się ze znacznym
obniżeniem kosztów własności i użytkowania floty
– nie obniży znacząco kosztów dostawy. Mimo to korzystanie z pojazdów elektrycznych będzie prawdopodobnie konieczne w celu spełnienia coraz bardziej
rygorystycznych przepisów emisyjnych.
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Mercedes-Benz Sprinter, który ma niebawem
pojawić się w sprzedaży napędzany silnikiem
elektrycznym o mocy 85 kW, ma mieć zasięg
operacyjny do 150 km (baterie o pojemności
55 kWh). W przypadku furgonu 3,5 t dmc.
pojemność użyteczna ładowni to 10,5 m3,
a ładowność ok. 900 kg. Po zainstalowaniu
baterii o pojemności 41 kWh zasięg spada
do ok. 115 km, ale wówczas eSprinter
może zabrać ładunek o ciężarze do 1040 kg.
Akumulatory mogą zostać naładowane
w przeciągu 8 h po połączeniu ze stacją
ładowania o mocy 7,2 kW

© Nissan

W gamie Nissana znajduje się elektryczny
model e-NV200 dostępny zarówno w wersji
furgon, jak i osobowej. Samochód napędzany
jest przez synchroniczny silnik elektryczny
z magnesami trwałymi o mocy 80 kW, akumulatory mają pojemność 40 kWh. Zasięg operacyjny (w zależności od cyklu) zawiera się
w przedziale 200–301 km. Przestrzeń ładunkowa w wersji van to 4,3 m3, ładowność
wynosi 700 kg. W stacji szybkiego ładowania
akumulatory do 80% pojemności ładują się
40–60 min (sieć CHAdeMO, moc ok. 50 kW)

obsługowych niż tradycyjne pojazdy z silnikami spalinowymi, co oznacza niższe
koszty serwisowania.
Pomimo apetytu na elektryfikację wielu operatorów flot stoi przed wyzwaniami, wśród których za największą barierę
uważa się wysoką początkową cenę zakupu elektrycznych pojazdów użytkowych. W dalszym ciągu przeszkodą do
pełnej akceptacji elektryfikacji w transporcie towarowym jest niewystarczająco rozwinięta infrastruktura ładowania.
Rozwiązaniem w tym zakresie może być
udana współpraca między rządem, samorządami a firmami prywatnymi.
Zarysowuje się obecnie pewien charakterystyczny trend związany elektryfikacją flot. Zamiast przeprowadzać wymiany (elektryfikację) flot na dużą skalę,
wiele firm będzie traktować priorytetowo
opcje elektryczne przy sukcesywnej wy-

mianie pojazdów, a nawet rozważać opcje
leasingu pojazdów elektrycznych w celu
zmniejszenia początkowej ceny zakupu.
Przejście z klasycznego napędu silnikami
spalinowymi na elektryczne zależy od
konkretnych zastosowań pojazdów, wielkości i alokacji flot w różnych regionach,
kosztów energii elektrycznej i dostępu
do infrastruktury ładowania.

Przyszłość jest dziś
W logistyce ostatniej mili zachodzą
ekscytujące przemiany, a rozwiązania
technologiczne wykorzystywane do przesuwania granic możliwości w zakresie
dostaw końcowych i dostaw realizowanych tego samego dnia stają się coraz
bardziej złożone. Operatorzy działający
w sektorze KEP muszą zaakceptować
nowe trendy w logistyce dostaw ostat-
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niej mili lub muszą się liczyć z utratą przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza w starciu z gigantami handlu internetowego,
takimi jak np. Amazon.
Nawet jeśli nie przewiduje się pełnego wdrożenia w pełni autonomicznych
flot do 2020 r., szybki rozwój technologiczny oznacza, że przyszli zwycięzcy
rynku dostaw KEP prawdopodobnie zostaną wyłonieni w ciągu najbliższych
dwóch do trzech lat. Oprócz automatyzacji postępy w analityce i sztucznej inteligencji najprawdopodobniej będą napędzać usługi, które zaspokajają rosnące
zapotrzebowanie klientów na wygodę,
np. przez lepsze przewidywanie dostępności odbiorców i wykorzystanie ich preferencji dostawy.
Branża transportowa musi konsekwentnie wprowadzać zmiany – można
powiedzieć, że musi „wymyślać się na
nowo”, aby zmierzyć się z wpływem zmian
w zachowaniach i środowisku konsumentów miejskich.
Źródła
[1] Fast forwarding last-mile delivery – implications for the ecosystem. Raport McKinsey&Co, lipiec 2018.
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Ruchome podłogi
w zbiórce odpadów
W dobie rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw coraz
większego znaczenia nabiera właściwa gospodarka odpadami. Do ich
przewozu służą specjalizowane środki transportu, a wśród nich dużą
rolę odgrywają naczepy z ruchomą podłogą.

Do transportu
odpadów firma
Knapen Trailers
może zaproponować
naczepy z rodziny
K100-Waste

© Knapen Trailers

aczepy z ruchomą podłogą (moving-floor) stosowane są w takich
branżach, jak rolnictwo (płody
rolne), sektor komunalny (zbiórka odpadów), drzewny i energetyczny (pelety,
trociny, odpadki drzewne) czy wreszcie
do transportu ładunków ogólnego przeznaczenia, także na paletach.
Do przewozu odpadów wykorzystywane są naczepy o największych kubaturach. W tej grupie naczepy z ruchomą
podłogą okazują się być bardziej wydajnymi środkami transportu niż klasyczne

Ściany boczne
naczep K100-Waste
od wewnątrz są
zabezpieczone
trudnościeralnymi
płytami różnych
typów i rozmiarów

naczepy wywrotki. Są lżejsze i bezpieczniejsze podczas rozładunku. Proponujemy
syntetyczny przegląd naczep z ruchomą
podłogą w wersjach przystosowanych
właśnie do transportu odpadów. Wybraliśmy marki: Knapen Trailers, Kraker Trailers, Legras industrie, STAS, Schwarzmüller, Benalu oraz BMI Group.

© Knapen Trailers

Knapen Trailers
Naczepy z ruchomą podłogą Knapen
Trailers przeszły w ostatnich latach gruntowną modernizację. W jej wyniku stały
się lżejsze, bardziej wytrzymałe, łatwiejsze w naprawie. Dopracowano również
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drzwi tylne z podwójnymi zamkami i wytrzymałymi prętami blokującymi. Opcjonalnie można zamówić hydraulicznie podnoszoną klapę tylną. Panel oświetleniowy
jest wyposażony w kratki ochronne do
oświetlenia i wytrzymały centralny zaczep holowniczy oraz zaczepy promowe.
Tył naczepy ma modułową konstrukcję,
dzięki czemu naprawy są proste i zmniejszają koszty.
Ściany boczne od wewnątrz są zabezpieczone trudnościeralnymi płytami
różnych typów i rozmiarów. W systemie ruchomej podłogi Cargo Floor CF500
SL-C stosowane są różne rodzaje listew
– od montowanych standardowo aluminiowych o grubości 10 mm (21 szt.), poprzez aluminiowe trudnościeralne typu
Dura Floor (21 szt.), a na płaskich stalowych typu Flat Steel X Floor (15 szt.)
o bardzo wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie skończywszy. Listwy ruchomej podłogi mogą mieć uszczelnienie zabezpieczające przed wyciekami,
końcówki można zabezpieczyć nakładkami z aluminium lub stali trudnościeralnej Hardox.
Za dystrybucję naczep Knapen Trailers na terenie Polski odpowiada firma
MA Trail z Chojnic.

Kraker Trailers
Sztandarowym produktem Kraker
Trailers są naczepy z ruchomą podłogą
z rodziny k-force. Jak zapewnia ich holenderski producent, pojazdy te charakteryzują się niższą masą własną w porównaniu z produktami konkurencyjnych
marek. W modelach najnowszej generacji stosowany jest zoptymalizowany układ
prowadnic listew podłogi – jest ich więcej, przez co uzyskano bardziej równomierny rozkład nacisków wywieranych
przez przewożony ładunek. Poszczególne
komponenty łączone są ze sobą za pomocą połączeń skręcanych typu śrubonit (Huck BobTail).
Naczepy Kraker z rodziny CF-200 oferowane są – w zależności od kraju przeznaczenia – w wariantach o pojemności
od 55 m3 do 102 m3. Wersja typowo wykorzystywana do transportu ekologicznego i transportu odpadów to Kraker
CF-200 ECO o pojemności 92 m3. W podstawowej konfiguracji masa własna wynosi 7515 kg. Wymiary wewnętrzne (bez
ruchomej przedniej płyty wypychającej)
to 13 535 mm (długość), 2480 mm (szerokość) oraz 2662 mm (wysokość). Rama
nośna wykonana jest z galwanizowanej
stali typu S355J2G3 (ST52-3) ze spawanymi poprzeczkami.

Rama nośna naczepy
Kraker CF-200 ECO wykonana jest z galwanizowanej stali ze spawanymi poprzeczkami,
nadwozie jest konstrukcją samonośną

© SPC

© D. Piernikarski

ich wygląd zewnętrzny, dzięki temu
przyciągają oko nowoczesną stylistyką,
poprawiono ogólną jakość pojazdów,
a modułowość konstrukcji pozwala na
łatwe dopasowanie wyposażenia do wymagań klienta. W technologii produkcji
wprowadzono m.in. roboty spawające
komponenty aluminiowe, połączenia śrubonitami (typu Huckbolt), światła tylne
i obrysowe w technologii LED, unowocześnione stylistycznie elementy zewnętrzne (np. boczne osłony przeciwwjazdowe), wzmocniono również profile
tworzące portal tylny.
Do transportu odpadów firma Knapen Trailers może zaproponować naczepy z rodziny K100-Waste. Pojazdy te
zostały opracowana specjalnie do cięższych zastosowań na drogach utwardzonych. W wersji podstawowej naczepa
o pojemności użytkowej ok. 92 m3 waży
ok. 7920 kg, wymiary wewnętrzne to
13530/2480/2730 mm (długość/szerokość/wysokość). Pojazd można wyposażyć w plandekę zwijaną na bok manualnie lub automatycznie (Powersheet),
dostępny jest również składany hydraulicznie dach.
K100-Waste ma wzmocnioną konstrukcję ramy pomocniczej wykonanej
z cynkowanej galwanicznie stali, ale
skrzynia ładunkowa pozostaje w pełni
samonośna. Tylna część ramy ma dodatkowe wzmocnienia chroniące tył naczepy przed uszkodzeniami. Naczepa jest
również wyposażona we wzmocnioną
stalową konstrukcję krawędzi górnej,
w tym wzmocnione poprzeczki. Pomaga
to uniknąć uszkodzeń podczas ładowania. Naczepa K100-Waste standardowo
jest wyposażona w wytrzymałe stalowe

Naczepa z ruchomą podłogą firmy Kraker typowo wykorzystywana do transportu
ekologicznego i transportu odpadów to model CF-200 ECO o pojemności 92 m3
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Skrzynia ładunkowa wykonana jest
ze spawanych na całej długości profili aluminiowych o wymiarach 600/30/3/2 mm
(szerokość/wysokość/grubość ścianki wewnętrznej/zewnętrznej). Naczepa CF-200
ECO jest standardowo wyposażona w trudnościeralne płyty na ścianach wewnętrznych, hydraulicznie podnoszony dach
i hydraulicznie podnoszoną tylną klapę.
Ruchoma płyta wypychająca spawana
jest z profili aluminiowych o szerokości
200 mm, w komplecie znajduje się również łatwa w składaniu mata podłogowa
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Produkowane przez Legras industries naczepy
z ruchomą podłogą należące do rodziny Transfert
są przeznaczone do transportu odpadów

(3 mm grubości) oraz zabezpieczające
pasy boczne ze wzmocnionego poliestru
o grubości 3 mm. Zamknięcie górne to
plandeka ze wzmacnianego PVC z pasami napinającymi i 4 wspornikami poprzecznymi, mocowana na stałe po prawej stronie pojazdu.
Stosowany system ruchomej podłogi
to CargoFloor 500 SL-Compact, w którego skład wchodzi 21 listew o grubości
10 mm. Rozładunek można kontrolować zdalnie, korzystając z przewodowego panelu sterowniczego (opcjonalnie
– pilot radiowy).

Do polskich odbiorców naczepy Kraker dostarczane są w tzw. trójpakach –
w polskiej siedzibie TrailerTec Polska
w Sieradzu są następnie kompletowane.
Pod względem wytrzymałościowym nie
różnią się od pojazdów kompletowanych
w całości w fabryce.

Legras industries
Produkowane przez Legras industries
naczepy z ruchomą podłogą należące do
rodziny Transfert są przeznaczone do
transportu odpadów i powstały w wyni-

ku ścisłej współpracy producenta z operatorami działającymi w tym sektorze.
Skrzynia ładunkowa może mieć objętość
od 86 m3 do 91 m3. Naczepa Legras Transfert o pojemności skrzyni 91,5 m3 ma
masę własną ok. 7960 kg, długość wewnętrzna bez przedniej ściany zgarniającej to 13 515 mm, szerokość – 2480 mm,
a wysokość – 2600/2800 mm (przód/tył).
Skrzynia ładunkowa wykonana jest
z aluminiowych profili o grubości ścianek 2 mm i na całej swej długości spoczywa na stalowej ramie spawanej z wysokowytrzymałej stali Strenx/Domex.
Od wewnątrz ściany boczne są wzmocnione trudnościeralnymi płytami o grubości 3 mm lub 4 mm. Każde ze skrzydeł drzwi tylnych jest zamykane na 2
zamki (4 rygle). Wewnątrz skrzyni znajdują się 3 poprzeczki spinające. Pneumatyczny zamek zwalniający drzwi podczas wyładunku umieszczono po lewej
stronie przed przednią osią – zapobiega
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to zasypaniu kierowcy podczas otwierania drzwi. Tylna belka przeciwwjazdowa
jest unoszona hydraulicznie, w wyposażeniu znajduje się centralny zaczep
holowniczy.
System ruchomej podłogi Legras może
być wyposażony w różne profile, standardowo stosuje się 21 trudnościeralnych listew typu Résichoc z pionowymi
wzmocnieniami wewnątrz (własne rozwiązanie Legras), co pozwala na wjazd
do naczepy wózkiem widłowym o masie
do 9 t. W naczepach do przewozu odpadów stosowane są panele o grubości
7/3 mm (góra/dół). Panele poruszane są
za pomocą systemu hydraulicznego Cargo
Floor, rozładunek naczepy zajmuje 8–12
minut. W odległości ok. 300 mm od końca pojazdu na podłodze znajduje się płyta
z blachy Hardox, po której poruszają się
panele ruchomej podłogi także podbite
stalą Hardox.
Możliwe jest sterowanie elektroniczne przebiegiem rozładunku za pomocą
pilota na kablu (10 m), panel sterowniczy jest umieszczony w wodoodpornej
skrzynce po lewej stronie pojazdu. Aluminiowa przesuwna ściana przednia służy
do oczyszczania skrzyni podczas rozładunku. Jest ona wyposażona w plandekę z zamocowaną deską drewnianą
na dole plandeki.
Producent ma w ofercie różne warianty zamknięcia górnego, np. plandeki
ze wzmocnieniem z poliestrowych nici
o wysokiej wytrzymałości zaciągane manualnie lub automatycznie, opcjonalnie
może to być zamykany elektrohydraulicznie składany dach aluminiowy. Wśród
wielu opcji znajduje się także wodoszczelna tylna klapa unoszona hydraulicznie.
Naczepy marki Legras montowane
są w systemie CKD w sieradzkiej fabryce
Feber (grupa Inter Cars).

STAS
Belgijska firma STAS ma w swojej
ofercie aluminiowe naczepy z ruchomą
podłogą specjalnie przygotowane do przewozu odpadów (np. odpady komunalne
suche, odpady komunalne zmieszane,
szkło, papier, złom), tworzące rodzinę ecoSTAR. Pojazdy te oferowane są ze skrzyniami o objętości od 72,4 m3 do 93,2 m3.
Producent dużą wagę przywiązuje do wyglądu swoich pojazdów, stąd naczepy ecoSTAR mają unikatowy design z widoczną dbałością o szczegóły i wykończenie.

© STAS
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STAS ecoSTAR Alu to aluminiowe naczepy
z ruchomą podłogą specjalnie przygotowane
do przewozu odpadów
W naczepach STAS
ecoSTAR może być
stosowana tylna klapa
podnoszona hydraulicznie oraz hydraulicznie
otwierany dach z pokrywą plandekową –
jest to system
STAS ecoFloor

Naczepy mają wytrzymałą ramę ze
stali lub aluminium, w części tylnej zastosowano dodatkowe wzmocnienia pozwalające na bezpieczny wjazd wózków
widłowych. Skrzynia ładunkowa wykonana z profili aluminiowych również ma
dodatkowe wzmocnienia w części górnej.
Pozwala to uzyskać optymalny stosunek
masy własnej pojazdu do jego wytrzymałości. W zależności od przeznaczenia
stosowane są listwy podłogowe o grubości 6 mm, 8 mm lub 10 mm (21 szt.),
jako opcja dostępna jest również lekka
podłoga z 15 desek do transportu materiałów sypkich. Mechanizm napędowy
to Cargo Floor CF500 SL-C. Pod podłogą
znajduje się kratownica z kwadratowych
rurek aluminiowych 25×25×3 mm.
W pojeździe zastosowano systemy
hydrauliczne, które umożliwiają zdalny
za- i rozładunek – firmy zajmujące się
przetwarzaniem odpadów często wymagają, aby podczas rozładunku kierowca pozostawał w pojeździe. Z kolei
hydraulicznie podnoszony dach znacznie
upraszcza proces ładowania. Uniwersalne
tylne drzwi można otworzyć jednym naciśnięciem przycisku, ale można też manualnie w celu rozładunku w miejscach
o ograniczonej wysokości lub długości.
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Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania służy do sterowania funkcjami podłogi, tylnych drzwi i systemu dachowego.
Naczepa STAS ecoSTAR w wersji E2
wyposażona w system ecoFloor II (dach
i klapa tylna podnoszone hydraulicznie)
ze skrzynią ładunkową o pojemności
91,5 m3 i podłogą z deskami o grubości
10 mm (bez koła zapasowego) ma masę
własną ok. 7750 kg. Długość wewnętrzna to 13 500 mm, szerokość 2475 mm, wysokość z przodu 2650 mm, z tyłu 2825 mm.
Skrzynia ładunkowa jest monolityczną
konstrukcją samonośną, boki tworzą gładkie płyty aluminiowe (szerokość 600 mm,
grubość 30 mm, ścianki 2/3 mm wewnątrz/
zewnątrz) zaciśnięte razem, z pełnym spawaniem liniowym od strony wewnętrznej.
Z przodu znajduje się przegroda przesuwna z gładkich płyt o szerokości 600 mm
i z plandeką na bokach. Z tyłu znajduje się
klapa hydraulicznie podnoszona do góry,
sterowana manualnie. Dach otwierany
hydraulicznie w dwóch częściach wzdłuż
naczepy, pokrywa plandekowa własnej
konstrukcji – system STAS ecoFloor.
Polskim przedstawicielem firmy STAS
i dystrybutorem naczep z ruchomą podłogą tej marki jest łódzka spółka PTM
Polska.
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Nadwozia naczep z ruchomą podłogą produkowane przez firmę Schwarzmüller mają
kształt klinowy, tj. różnią się wysokością
w przedniej i tylnej części ładowni

Naczepy z ruchomą podłogą, znajdujące się w portfolio firmy Schwarzmüller, mają sztywne stalowe lub aluminiowe
ramy spawane na całej długości. W pojazdach tych stosowane są hydrauliczne mechanizmy napędowe Cargo Floor
poruszające standardowo 21 paneli podłogowych. Z przodu montowana jest przesuwna płyta z plandeką ułatwiająca usuwanie resztek ładunku. Sterowanie zai rozładunkiem odbywa się za pomocą
pulpitu sterowniczego na 10-metrowym
przewodzie, panel sterujący umieszczony
jest również w wodoszczelnej skrzynce
z boku naczepy.
Nadwozia naczep z ruchomą podłogą
produkowane przez firmę Schwarzmüller mają kształt klinowy, tj. różnią się
wysokością w przedniej i tylnej części
ładowni. W przypadku typowej naczepy o pojemności ok. 91 m3 wysokość ładowni z przodu wynosi 2680 mm, z tyłu
2780 mm, długość wewnętrzna to ok.
13 500 mm (bez ruchomej płyty czołowej), szerokość – 2470 mm. W wersji

© Schwarzmüller

Schwarzmüller

standardowej z ramą z aluminium o pojemności użytkowej 91 m3 masa własna
pojazdu wynosi ok. 7600 kg, pojazd
z ramą stalową waży ok. 8100 kg. Nadwozie to konstrukcja samonośna wykonana z profili aluminiowych o grubości
30 mm, połączonych od wewnątrz spawem przerywanym (opcjonalnie możliwe
jest spawanie na całej długości). Ściana
przednia i ściany boczne mają górną
ramę stabilizującą oraz wpuszczone w nią
3 demontowalne poprzeczki. Typowo stosowane są dwuskrzydłowe drzwi tylne,

reklama

każde skrzydło ma pojedyncze zamknięcie (2 rygle). Otwieranie drzwi jest pneumatyczne – panel znajduje się po prawej
stronie pojazdu.
W swoich pojazdach Schwarzmüller
stosuje typowy system podłogi przesuwnej składający się 21 profilowanych
listew z powierzchnią gładką lub profilowaną, w typowych zastosowaniach
mają one grubość 6, 8 lub 10 mm, z plastikowymi prowadnicami grzebieniowymi. Wzmocnienie podłogi stanowią 4
poprzeczki.

© Schwarzmüller
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Naczepa z ruchomą podłogą o pojemności użytkowej 92 m3
z aluminiową ramą ma masę własną ok. 7400 kg

Do wyposażenia opcjonalnego należy np. hydraulicznie otwierana plandeka dachowa, plandeka ochronna podłogi, pneumatycznie podnoszona tylna
osłona przeciwwjazdowa oraz zagłębione
przy dolnych krawędziach ścian bocznych pierścienie do mocowania ładunku
(13 par). Naczepę można również wyposażyć w mocowane do listew podłogi
szyny z rolkami do przesuwania palet –
ułatwia to znacznie za- i rozładunek
przewożonego papieru w rolach.

najbardziej narażonych na ścieranie –
grubość profili wewnętrznych można
zmieniać modułowo, stosowane grubości
to 2,2, 4 lub 6 mm. Tym samym dodatkowe arkusze ochronne od wewnątrz nie
są potrzebne. Gładkie lub faliste listwy
podłogowe (21 szt.) mogą mieć grubość
6 lub 10 mm, w wersji do bardziej wymagających zastosowań (Heavy Duty) używane są odporne na uderzenia gładkie

Wzmacniana naczepa z ruchomą podłogą
Benalu JUMBOTRACK ma skrzynię ładunkową umieszczoną na hybrydowej, aluminiowo-stalowej ramie nośnej

© Benalu

Benalu

BMI Group

© Benalu

Benalu ma w swojej ofercie trzy modele bazowe naczep z ruchomą podłogą:
JUMBOLINER, JUMBORUNNER i JUMBOTRACK z szeroką możliwością konfiguracji. Naczepa Benalu JUMBOTRACK
to wzmacniany pojazd opracowany z myślą o transporcie odpadów porecyklingowych różnego rodzaju (odpady przemysłowe oraz komunalne, stłuczka szklana,
małe i średnie skrawki złomu) i ładunków
spaletyzowanych o zoptymalizowanej
masie własnej (do 7800 kg). W standardowej wersji wewnętrzna długość naczepy wynosi 13,42 m, a objętość użytkowa – 96 m3.
Ze względu na przeznaczenie naczepa JUMBOTRACK cechuje się wzmocnioną konstrukcją: zastosowano w niej
ramę nośną o pełnej długości typu hybrydowego (połączenie stali i aluminium),
zapewniającą dużą sztywność przy niskiej masie własnej, a trapezoidalna skrzynia ładunkowa ma wzmocnione ściany
boczne oraz podłogę. Aluminiowe podwójne ściany boczne wykonywane są
z profili wzmocnionych wewnętrznie przez
spaw ciągły. Benalu oferuje gradientowe
zwiększanie grubości ścian wewnętrznych w celu zwiększenia trwałości miejsc

lub faliste listwy o grubości 6, 7, 8, 10 lub
18 mm. W środku znajduje się wzmocniona ruchoma przegroda wewnętrzna
(6 mm) ze wzmocnioną plandeką. Zamknięcie tylne w wersji standardowej
tworzą klasyczne drzwi dwuskrzydłowe
lub opcjonalnie klapa podnoszona hydraulicznie. Podnoszony zderzak tylny
wykonany jest z galwanizowanej stali,
tylne lampy wyposażono w zabezpieczenie ochronne. Sterowanie pracą ruchomej podłogi (system Cargo Floor)
realizowane jest bezprzewodowo.
Zamknięcie górne to klasyczna plandeka rolowana manualnie lub opcjonalnie – automatyczny elektryczny system
plandekowy EASYTARP, system motylkowy ze sterowaniem ręcznym lub hydraulicznym BUTTERFLY z siatką (4×4 mm).
Wśród opcji wyposażenia znajdują się
np. umieszczone na przedniej ścianie
wodoszczelne drzwiczki inspekcyjne z roboczą lampą LED lub stały lej zsypowy
pod tylnymi drzwiami.

Gładkie lub faliste listwy podłogowe (21 szt.)
naczepy JUMBOTRACK mogą mieć grubość
6 mm lub 10 mm, w wersji do bardziej wymagających zastosowań (Heavy Duty) używane
są odporne na uderzenia listwy o grubości
10 mm lub 8/18 mm (gr. zewn./wewn.)
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Grupa BMI jest wiodącym w Wielkiej
Brytanii dostawcą naczep z ruchomą
podłogą i nieustannie powiększa swoją
sieć sprzedaży w Europie zachodniej
i środkowej – autoryzowanym dystrybutorem marki w Polsce jest spółka PTM
Polska. BMI specjalizuje się w produkcji
naczep z ruchomą podłogą stosowanych
w branży transportu odpadów i recyklingu.
Pojazdy są konfigurowane tak, aby
w maksymalnym zakresie odpowiadały
na potrzeby klientów. BMI w swoich naczepach wykorzystuje wszystkie znane
systemy podłogowe: Cargo Floor, Keith

© D&L Haulage
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Naczepy z ruchomą podłogą marki BMI
wykorzystywane w transporcie odpadów mogą mieć pojemność użytkową
od 88 m3 do 100 m3

© K. Biskupska

Do transportu najbardziej abrazyjnych
odpadów (np. złomu) w naczepach BMI
stosowane są ruchome podłogi Keith
Walking Floor ze stalowymi listwami V-9

reklama

Walking Floor oraz Hallco Live floor.
W celu obniżenia masy własnej pojazdu,
przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej wytrzymałości i wydajności nadwozia, wykonywane są one ze stali lub
aluminium – oczywiście w zależności od
przeznaczenia pojazdu.
Naczepy z ruchomą podłogą marki
BMI wykorzystywane w transporcie odpadów mogą mieć pojemność użytkową
od 88 do 100 m3, minimalna masa własna
to ok. 8400 kg. Standardowo stosowany
jest system ruchomej podłogi Keith Walking Floor (typowo 21 desek 8 mm), jest
również ruchoma ściana przednia. Światła
tylne wyposażone są w osłony ochronne.
Zwijana na bok plandeka na górze pojazdu wspiera się na demontowalnych
poprzeczkach.
W gamie wyposażenia opcjonalnego znajdziemy m.in. wewnętrzne płyty
ochronne ścian, hydraulicznie podnoszoną klapę tylną, przesuwny lub podnoszony
dach, system podłogi przesuwnej w wersji wodoszczelnej oraz system oczyszczania podłogi Keith Cleen Sweep.

Opracował Dariusz Piernikarski

© Schaeffler
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Przekrój przez kompaktowe
łożysko naprawcze FAG (RIU)

Kompaktowe
łożysko
naprawcze
FAG RIU
Wymagania odnośnie
do samochodów użytkowych
w obecnych czasach są duże.
Muszą być one sprawne
przez 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu.
Oprócz tego liczą się duże
przebiegi i długie okresy
użytkowania. Duże wyzwanie dla właścicieli pojazdów
stanowi też presja ceny.

o większego skoncentrowania się na
kosztach operacyjnych (TCO – całkowity
koszt własności i użytkowania) zmuszeni
są także właściciele firm leasingowych. Kiedy pojawia się pytanie, czy firma leasingowa może zaoferować atrakcyjne usługi i jednocześnie prowadzić opłacalny biznes, decydującym czynnikiem
stają się koszt „jednostkowy” (kilometra, godziny
lub tony) oraz odpowiednio niski koszt najmu.
Szczególny nacisk kładziony jest na wydłużenie czasów między przeglądami, ilość czasu poświęcanego na naprawy wraz z rosnącym wiekiem pojazdu oraz dostępność sieci świadczących usługi
i naprawy dla danego typu pojazdu.
Warunki te starają się spełnić dzięki swoim produktom specjaliści Schaeffler Automotive Aftermarket w dziedzinie samochodów użytkowych.
W końcu zastosowanie najlepszej jakości produktów oraz zestawów naprawczych dostosowanych do potrzeb warsztatów przekłada się na
wydłużenie czasów między przeglądami oraz skrócenie czasu naprawy.

proces doboru części oraz redukuje koszty powierzchni magazynowej, a to stanowi dodatkową
korzyść dla właściciela pojazdu.
FAG RIU składa się z dwóch zespolonych ze sobą
i połączonych pierścieniem blokującym łożysk
stożkowych. Pierścień blokujący zapobiega uszkodzeniu łożysk oraz utrzymuje je w jednej pozycji
podczas montażu na osi napędowej. Produkt ten
jest dostarczany ze specjalnym narzędziem, które
umożliwia szybki i bezproblemowy montaż. Kompaktowe łożysko naprawcze to kolejny etap rozwoju modułu łożyskowego. Dzięki opisanym cechom
można wymienić łożysko mniejszym nakładem
pracy. Oprócz tego wyeliminowana została kwestia zastosowania niewłaściwego lub zanieczyszczonego smaru. Już za pomocą trzech kompaktowych łożysk naprawczych FAG można obsłużyć
43 piasty w ponad 2100 różnych typach samochodów. Dzięki takiemu szerokiemu zastosowaniu zredukowane zostają zarówno nakłady na zestawienie zamówienia, jak i koszty powierzchni
magazynowej.

Opatentowany wzór, jakość OE

Ponad wiek doświadczenia

Kompaktowe łożysko naprawcze FAG (RIU) to
wzór opatentowany w wielu krajach. FAG RIU to
wstępnie zmontowane i wypełnione smarem
komponenty łożysk piasty do samochodów użytkowych, które umożliwiają przebieg do jednego
miliona kilometrów. Łożysko FAG RIU dostarczane
jest razem ze specjalnym narzędziem, które zarówno skraca czas naprawy, jak i ogranicza jej
koszt. Jest to rozwiązanie naprawcze w jakości
OE. Oprócz tego w warsztatach można teraz naprawić szeroką gamę różnych typów piast kół za
pomocą jednego FAG RIU, co znacznie upraszcza

Od ponad 125 lat FAG jest wiodącą marką wybieraną przez producentów pojazdów. Klienci
firmy mogą polegać na najlepszej jakości oraz
ściśle przestrzeganych procedurach kontroli na
każdym etapie produkcji. Od łożysk kół aż do kompaktowych modułów piast – najwyższej jakości
rozwiązania naprawcze dla łożysk kół w samochodach użytkowych oferowane przez firmę wyznaczają standardy trwałości oraz wydajności.
FAG jest liderem rynku w produkcji wysokiej jakości łożysk kół dla samochodów ciężarowych
oraz przyczep.
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Q-Service Truck dystrybutorem
Ford Trucks w Polsce
Dariusz Piernikarski

ramach umowy spółka Q-Service Truck staje się wyłącznym importerem ciężarówek
Ford Trucks w Polsce i ma stworzyć organizację dealerską marki. Pierwszym
etapem budowy sieci dealerskiej ma być
uruchomienie 10 oddziałów zajmujących
się sprzedażą i serwisem pojazdów. Przyjęto, że pierwsze punkty pojawią się
w następujących lokalizacjach: Gdańsk,
Szczecin, Poznań, Wrocław, Kraków/Ka-

towice, Rzeszów, Lublin, Łódź, Białystok.
Kolejnym etapem będzie uzupełnienie
sieci o punkty serwisowe w oparciu o sieć
Q-Service Truck w liczbie adekwatnej do
jeżdżącej floty pojazdów. Oficjalne wprowadzenie marki Ford Trucks na rynek
polski i uruchomienie pierwszych punktów sieci dealerskiej przewidziano na
wrzesień 2019 r. Firma zajmie się również dystrybucją części zamiennych oraz
sprzedażą używanych ciężarówek.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli (od lewej): Sławomir Rybarczyk, prezes zarządu
Q-Service Truck Sp. z o.o., Serhan Turfan, wiceprezes Ford Trucks, Maciej Oleksowicz, prezes
zarządu Inter Cars i prokurent Q-Service Truck Sp. z o.o., Emrah Duman, dyrektor ds. rozwoju
rynków międzynarodowych w Ford Trucks oraz Jarosław Abramczyk, dyrektor zarządzający
Ford Trucks na Polskę i Kraje Bałtyckie

© D. Piernikarski

Ford Trucks rozpoczyna
strategiczne partnerstwo
z Q-Service Truck Sp. z o.o.
– uroczyste podpisanie
umowy pomiędzy partnerami odbyło się 13 czerwca
w Warszawie. Umowa
przewiduje, że Q-Service
Truck będzie jedynym
dystrybutorem ciężarówek
Ford Trucks w Polsce.
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inwestując w to ok. 1,6 mld dolarów.
W 2018 r. firma wyprodukowała ok. 455
tys. pojazdów, z czego ok. 330 tys. przypada na rodzinę Ford Transit, 110 tys. –
Ford Courier, a 15 tys. to różne modele
samochodów ciężarowych oferowanych
pod marką Ford Trucks.
W 2018 r. obrót netto Ford Otosan
wyniósł ok. 6,9 mld USD, z czego na
sprzedaż eksportową przypada 5,6 mld
USD. Dzięki tak dobrym wynikom firma
od 4 lat jest na czele tureckich eksporterów. Jest to również największa firma
motoryzacyjna w Turcji i druga co do wielkości organizacja przemysłowa w tym
kraju, zatrudniająca 10 600 pracowników (2018 r.). Produkcja pojazdów realizowana jest w 3 fabrykach, których
zdolność produkcyjna sięga 440 tys. pojazdów rocznie.
Premiera najnowszego modelu Ford Trucks –
dalekobieżnego ciągnika Ford F-MAX miała miejsce
na targach IAA 2018. Ford F-MAX został wybrany
międzynarodową ciężarówką roku 2018

Dotychczasowe kompetencje zbudowane w obrębie działalności spółki Q-Service Truck, jakimi jest polska sieć 76 niezależnych warsztatów, oraz funkcjonujący
już model dystrybucji części mają pozwolić na szybkie i sprawne zbudowanie
struktury sprzedaży pojazdów marki Ford
Trucks w Polsce. Współpraca Q-Service
Truck z Ford Trucks dobrze wpisuje się
w kierunek rozwoju działalności Grupy
Kapitałowej Inter Cars, która poprzez
różne segmenty działalności tworzy kompleksowy model obsługi klientów, oferując dostęp do produktów, jakimi są pojazdy, części zamienne i usługi napraw.

Q-Service Truck – rzetelny partner
Q-Service Truck to ogólnopolska sieć
warsztatów zajmujących się przeglądami
i naprawami samochodów ciężarowych,
przyczep i naczep, należąca do Grupy Kapitałowej Inter Cars. Organizacja Q-Service Truck powstała w 1999 r. pod patronatem Inter Cars. Obecnie jest to największa
niezależna sieć warsztatów obsługujących pojazdy użytkowe, w Polsce liczy 76
punktów, łącznie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej działa 170 warsztatów (Czechy – 18, Słowacja – 9, Węgry
– 17, Litwa – 15, Ukraina – 4, Rumunia
– 31). Q-Service Truck ma autoryzacje
takich producentów komponentów, jak
ZF, WABCO, Knorr Bremse, Feber, Isuzu.

Emrah Duman,
dyrektor ds. rozwoju rynków
międzynarodowych w Ford Trucks

Od pierwszego kontaktu z Q-Service Truck
wiedzieliśmy, że mamy wspólną wizję i zbieżne DNA biznesowe, które pozwoli nam być
dobrymi partnerami. Współpraca ta zapewni
nam najlepszą możliwą dystrybucję na terenie Polski, a także zagwarantuje szybki rozwój sprzedaży części oraz
rozbudowę sieci posprzedażowej. Wspólnie z Q-Service Truck
zapewnimy najwyższy poziom obsługi klienta, dostęp do serwisów oraz konkurencyjne rozwiązania dotyczące sprzedaży. Jesteśmy zadowoleni z partnerstwa z Q-Service Truck i wierzymy,
że razem zmienimy rynek pojazdów ciężarowych.

Spółka jest również autoryzowanym dilerem specjalizującym się w sprzedaży
samochodów osobowych i ciężarowych
marki Isuzu.

Ford Trucks w pigułce
Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi
A.Ş.) jest spółką notowaną na giełdzie pod
równorzędnym partnerstwem Ford Motor
Company (41% udziałów) i Koç Holding
(41%), pozostała część akcji (18%) znajduje
się w obrocie publicznym. Ford Otosan
produkuje szeroką gamę produktów, od
lekkich samochodów dostawczych po średnie i ciężkie samochody ciężarowe. Firma
jest największą bazą handlową pojazdów
Ford w Europie. W ciągu ostatnich 4 lat
odnowiono kompletną gamę pojazdów,

Ford Trucks powstało w 2011 r. w wyniku umowy Global Truck Agreement,
podpisanej między Ford Otosana a Ford
Motor Comany, na mocy której Ford Otosan uzyskał prawa do globalnej sprzedaży ciężkich pojazdów użytkowych i ich
silników pod marką Ford Trucks. Otwarta
oficjalnie w lipcu 1986 r. fabryka samochodów ciężarowych oraz silników i układów napędowych İnönü (w miejscowości
Eskişehir) to jeden z dwóch zakładów
produkcyjnych Ford Trucks na świecie.
Zakład ma zdolność produkcyjną na poziomie 15 tys. samochodów rocznie, można
tam też zbudować do 80 tys. silników do
ciężarówek Ford Trucks (Ecotorq) i dostawczych modeli Transit (Duratorq) oraz
140 tys. osi tylnych do Transita. Firma
dysponuje również centrum dystrybu-
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Ford Trucks to liczący się producent samochodów ciężarowych
na świecie. Firma wytwarza całą
gamę pojazdów, w tym ciągniki
siodłowe, podwozia budowlane
i dystrybucyjne oraz pojazdy
specjalistyczne

dostarcza na tamtejszy rynek komponenty wykorzystywane do produkcji samochodów ciężarowych, wprowadzono
również na rynek ciągnik siodłowy – model 1846T, który jest produktem skierowanym na rynki globalne. Z kolei w Chinach w 2013 r. podpisano umowę z firmą
JMC Heavy Duty Vehicle Co., Ltd., w ramach której udzielono licencji na produkcję silników Ecotorq, a rok później
rozpoczęto produkcję ciężarówek JMC
wyposażonych w podwozia i kabiny licencjonowane przez Ford Trucks. Licencyjny
samochód JMC został wybrany chińską
ciężarówką roku 2018. W wyniku porozumienia z rosyjskim holdingiem Avtotor, zawartego w 2014 r., w Kaliningradzie uruchomiona została produkcja
ciężarówek Ford Trucks.

© Ford Trucks

Od redakcji…

cyjnym części zamiennych w Sancaktepe (dzielnica Istambułu), będącym jednym z największych obiektów tego typu
w Europie (powierzchnia zadaszona to
30 tys. m2). Tam też od końca 2014 r.
działa duże i nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe – jest to światowe
centrum rozwoju Forda dla ciężkich pojazdów użytkowych i silników wysokoprężnych.

Plany ekspansji Ford Trucks
W 2018 r. firma Ford Trucks była
obecna w 36 krajach, plan strategiczny
zakłada obecność sieci sprzedaży w 51
krajach świata do 2020 r. Firma dysponuje już siecią obsługi posprzedażnej
w Europie Zachodniej, a obecnie pro-

wadzi negocjacje z dilerami na terenie
Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Zamiarem
Ford Trucks jest w perspektywie średnio- i długookresowej uzyskanie 50%
udziału eksportu na rynki europejskie.
Ford Trucks działa obecnie w całej Europie Środkowo-Wschodniej, na Bliskim
Wschodzie, w Afryce i w Rosji, konsekwentnie rozwijając działalność na trzech
kontynentach.
Ford Trucks w kilku krajach prowadzi projekty mające na celu zwiększenie
rozpoznawalności marki jako globalnego
producenta samochodów ciężarowych,
uzyskanie bardziej efektywnej struktury
kosztowej dzięki zwiększeniu skali produkcji. W Brazylii jeszcze w 2011 r. podpisano porozumienie z Ford Motor Company, w ramach którego Ford Trucks
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Po wielu latach panowania siedmiu
marek producentów samochodów ciężarowych w segmencie ciężkim (> 16 t
dmc.) na czwartym pod względem wielkości rynku w Europie pojawił się nowy
gracz, który zamierza docelowo uzyskać udziały w rynku na poziomie 5%. Jest
to zadanie bardzo ambitne, jednak oprócz
niewątpliwie dobrego, dojrzałego technicznie produktu, jakim są samochody
ciężarowe Ford Trucks, atutem pomagającym w osiągnięciu tego celu jest rozbudowana organizacja Q-Service Truck
i wsparcie Grupy Kapitałowej Inter Cars.
W początkach swych działań Ford Trucks
i Q-Service Truck zamierzają docierać
przede wszystkim do mniejszych firm
przewozowych, racjonalnie pozycjonując
ceny oferowanych pojazdów. Do końca
2019 r. plan sprzedaży zostanie uznany
za zrealizowany, jeśli uda się przekazać
klientom ok. 500 samochodów ciężarowych z niebieskim owalem Forda na
masce. Trzymamy kciuki!
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Tarco Open Days 2019
Katarzyna Biskupska
6 czerwca br. w Kotorzu Małym w siedzibie Tarco – przedstawiciela
firmy Cifa w Polsce – klienci mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem
do produkcji, pompowania i transportu betonu włoskiego producenta
oraz konsultacji z przedstawicielami dystrybutorów ciężarówek.

Właściciele Tarco
Milena i Tomasz
Tarkowscy (z lewej)
oraz Roberto Galli
– Area Manager
Cifa Spa

półkę Tarco tworzy doświadczony
zespół z Mileną i Tomaszem Tarkowskimi na czele (w branży od
ponad 14 lat), którzy zajmują się nie
tylko sprzedażą maszyn do pompowania
betonu Cifa, ale i ich przeglądem, serwisowaniem i naprawą oraz sprzedażą
części zamiennych. Siedziba firmy znajduje się w Kotorzu Małym, tam też mieści się biurowiec, magazyn części zamiennych oraz hala z trzema stanowiskami,
gdzie montowane są betonomieszarki.
Spółka Tarco ma homologację na montaż betonomieszarek Cifa na podwoziach
ciężarowych większości producentów
działających w Polsce. Betonomieszarki
trafiają do serwisu Tarco w zestawach na
ramach pośrednich. Zabudowa na miejscu obniża koszt transportu oraz znacznie skraca czas montażu i tym samym
oczekiwanie na gotowy pojazd.
W siedzibie Tarco maszyny są nie
tylko montowane i serwisowane, ale też
gruntownie sprawdzane i uruchomiane
przed wydaniem klientowi. Przeprowadzane są też szkolenia dla operatorów.
Rocznie w Kotorzu Małym montowanych jest ok. 30 betonomieszarek.

Milena Tarkowska: Od początku naszej obecności w Kotorzu Małym,
czyli od 2017 r., sprzedaliśmy ponad 100 maszyn. Od kiedy pamiętam,
najlepiej sprzedają się pompogruszki, mają największą dynamikę przyrostu sprzedaży. Wynika to z uniwersalności tych pojazdów i ich ceny.
Pompogruszka w porównaniu z pompą jest bardziej ekonomiczna i spełnia
większość wymagań, ma też zespoły pompujące ciężki beton – podstawę funkcjonowania dla każdego zakładu betoniarskiego.
Mimo że nasz rynek w 2008 r. został zasypany sprzętem używanym
z Włoch i Hiszpanii, i tak nadal jest nienasycony. Obecnie oprócz tego,
że klienci wymieniają sprzęt używany, gdyż mają na to pieniądze,
to wciąż potrzeba większej liczby maszyn. Zauważam też, że klienci
coraz częściej doceniają sprzęt droższy, jak np. pompogruszkę karbonową, produkt „top of the top” w Cifie. Ta maszyna jest droższa,
ale w eksploatacji jej koszty się zwracają. Przykładowo: prezentowana
dziś pompogruszka karbonowa została zabudowana na podwoziu
Scanii G410 XT – to połączenie gwarantuje większą ładowność, bo
podwozie jest jednym z najlżejszych dostępnych na rynku, a także
dzięki dwóm ostatnim ramionom pompy wykonanym z karbonu, wytrzymałego materiału kompozytowego o niskiej wadze, zestaw zyskuje na ładowności i można przewieźć więcej betonu. To, o ile więcej, zależy od klasy betonu – przy standardowym betonie będzie to
ok. dwóch kubików więcej.
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Warto podkreślić, że na placu wystawowym firmy na klientów czekają dostępne od ręki zarówno betonomieszarki,
jak i pompy do betonu i pompogruszki
– te ostatnie sprzedają się bardzo szybko.
Ponieważ to bardzo popularne maszyny
Cifa, ich zakup wiąże się z długimi terminami produkcyjnymi. Dla klientów oznacza to planowanie inwestycji w sprzęt
z dużym wyprzedzeniem – aktualnie złożone zamówienia zrealizowane będą dopiero w przyszłym roku.

Sprawny serwis
Dział techniczny firmy dysponuje
wozem serwisowym, który pozwala na
obsługę maszyn Cifa w warunkach polowych. Jako wyłączny autoryzowany przedstawiciel włoskiego producenta Tarco ma
też dostęp on-line do pełnej dokumentacji technicznej wszystkich wyprodukowanych maszyn, dzięki czemu możliwe
jest szybkie ustalenie potrzeb klienta
jedynie na podstawie numeru seryjnego
urządzenia. Standardy Cify przewidują,
że dostawa pilnie potrzebnych części
zamiennych realizowana jest w ciągu
48 godzin.

Cifa by Euromecc w Polsce
W tym roku oferta spółki Tarco rozszerzona została o węzły betoniarskie Cifa by Euromecc. Euromecc to włoska firma specjalizująca się w produkcji węzłów do produkcji mieszanki betonowej oraz prefabrykacji, silosów i terminali cementowych,
jak i innych materiałów sypkich. Obie spółki zawarły umowę o współpracy technicznej,
produkcyjnej i handlowej, co pozwoliło na opracowanie nowej i zdecydowanie szerszej oferty produktów dla stacjonarnych i mobilnych węzłów betoniarskich oraz infrastruktury pod prefabrykację betonową. Cifa by Euromecc to również kompletna
obsługa – od projektu, poprzez instalację, aż po serwis.
Wspomniane węzły betoniarskie są produkowane i kompletowane w zajmującej powierzchnię 200 000 m2 w fabryce Euromecc na Sycylii. Do produkcji używane są
komponenty z wysokowytrzymałej stali z międzynarodowymi certyfikatami, a cały
proces produkcji odbywa się przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń,
co finalnie skutkuje wyposażeniem węzłów w najlepsze komponenty na rynku. Silosy zaprojektowane i wyprodukowane w Euromecc są zazwyczaj używane do
przechowywania cementu oraz materiałów sypkich, takich jak popioły, wapienie czy
bentonity. Produkcja seryjna jest realizowana dla pojemności od 33 do 62 m3
w różnych konfiguracjach, dostosowanych do wszelkich wymagań przyszłych użytkowników. Wszystkie produkty spełniają restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa
(Deklaracja Zgodności CE), a wysoka jakość projektowania i produkcji jest zagwarantowana dzięki zastosowaniu procedur UNI EN ISO 9001:2000.

Pompogruszka CIFA Magnum MK25H o pojemności 7 m3,
wyposażona w 4-ramienny wysięgnik typu Z (dwa ostatnie
ramiona wykonane z karbonu), zabudowana na podwoziu
Scania G410 XT
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Podczas dni otwartych
w Kotorzu Małym do dyspozycji
klientów byli przedstawiciele
firm Mercedes-Benz, Iveco,
Volvo i Scania. Można było
przetestować również m.in.
6-ramienną pompę do betonu
Cifa K49C o zasięgu pionowym
49 m, zabudowaną na podwoziu Volvo FMX 500 – pojazd
jest częścią akcji 4Poland

Firma Tarco ma homologację na montaż
betonomieszarek Cifa na podwoziach
ciężarowych większości producentów
działających w Polsce. Do serwisu
w Kotorzu Małym betonomieszarki
trafiają na montaż w zestawach
na ramach pośrednich

Oferta spółki Tarco
rozszerzona została
również o wózki
widłowe Zoomlion

Betonomieszarka Cifa SL10 o pojemności 10 m3
zabudowana na podwoziu Iveco Trakker 410

Firma Tarco zbudowała sieć autoryzowanych serwisów współpracujących,
zapewniających sprawną obsługę oraz
dostęp do podstawowych części zamiennych. Serwisy te mieszczą się w Murowanej Goślinie pod Poznaniem (Spółka
Jan Zaręba), w Gnojnikach pod Krakowem (Zygszym), w Żukowie koło Kartuz
(ZUH Elektro-Hyd Zdzisław Bisewski)
oraz w Rykach koło Puław (Letando).
Tarco przeprowadza również szkolenia dla operatorów i kierowców z uruchomienia maszyny (jest to warunek do
udzielenia gwarancji), szkolenia dla serwisów i potencjalnych użytkowników organizowane przez Cifa Academy na terenie Polski, a także szkolenia techniczne
wspólnie z TDT. Organizowane są również spotkania dla producentów podwozi
z prawidłowego procesu specyfikowania pojazdów z maszynami Cifa.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Kompletna oferta intermodalna
pojazdów firmy Kässbohrer
Zgodnie z firmowym mottem „Enginuity” Kässbohrer opracowuje
innowacyjne produkty i usługi spełniające potrzeby klientów
wykorzystujących transport intermodalny.

Kässbohrer ma
w ofercie kilka modeli
naczep podkontenerowych
pozwalających na transport
jednostek ładunkowych
o wszystkich stosowanych rozmiarach

ransport intermodalny wykorzystywany jest do przewożenia ok.
11% towarów w Europie, z prognozą wzrostu średnio o 4% do 2020 r.
Działając w tym segmencie rynku, firma
Kässbohrer zaspokaja potrzeby swoich
klientów dzięki kompletnej gamie produktów intermodalnych. Wśród nich
znajduje się m.in. nagrodzone Trailer
Innovation 2019 w kategorii podwozie,
wielofunkcyjna naczepa podkontenerowa K.SHG AVMH, najlżejsze nadwozie
wymienne na rynku K.SWAU CL oraz bogata gama naczep kurtynowych.

Naczepy podkontenerowe
Lekkie podwozie podkontenerowe
K.SHG zostało zaprojektowane z myślą
o obsłudze zarówno kontenerów, jak i nadwozi wymiennych typu C45–C55. Dzięki
masie własnej mniejszej niż 3900 kg naczepa K.SHG L ma większą ładowność
i zapewnia mniejsze zużycie paliwa. Zastosowano w niej innowacyjne rozwiązania, pozwalające na bezpieczne i łatwe
ładowanie kontenerów i mocowanie ich

tylko czterema zamkami. Obsługa podkontenerowej naczepy Kässbohrer K.SHG L
jest przyjazna dla użytkownika, gdy konieczne jest przestawienie konfiguracji
przy wymiennym przewożeniu kontenerów 40- i 45-stopowych – wystarczy
bowiem zmiana pozycjonowania przednich zamków mocujących kontenery, co
eliminuje potrzebę posiadania wysuwanej łabędziej szyi.
Wielofunkcyjne podwozie podkontenerowe K.SHG AVMH ma nowatorską
ramę centralną o przekroju ośmiokątnym.
Konstrukcja ta pozwala na zredukowanie naprężeń szczątkowych we wszystkich elementach spawanych, dzięki czemu
całe podwozie jest wolne od naprężeń,
co zapobiega trwałym uszkodzeniom eksploatacyjnym, typowym dla naczep z centralną belką ramy o standardowym, prostokątnym przekroju. Przednie, środkowe
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i tylne przedłużenia oraz starannie zaprojektowane mechanizmy blokujące zapewniają najbardziej przyjazną dla użytkownika obsługę, nawet dla przeciętnego
kierowcy. Naczepa podkontenerowa K.SHG
AVMH z innowacyjną ośmiokątną centralną ramą stanowi rozwiązanie problemów, które doskwierały przez 30 lat.
Naczepa K.SHG AVMH nadaje się do
przewożenia pojedynczych kontenerów
20-stopowych w ustawieniu tylnym, a także kontenerów 2×20 stóp, kontenerów
30-, 40- i 45-stopowych (także typu high
cube i z niskim tunelem), a także nadwozi wymiennych o długości 13,60 m.
W przypadku przewożenia pojedynczych
kontenerów 20-stopowych istnieje aż 8
pozycji mocowania. Dzięki wielofunkcyjności naczepy i wygodzie jej obsługi
rośnie rentowność różnych rodzajów
transportu kontenerowego.

WODOROWA
OFENSYWA SOLARISA

Wytrzymałe naczepy kurtynowe
Kässbohrer są przystosowane do transportu
intermodalnego – wyposażono je m.in. we wzmocnienia
do załadunku oraz elementy pozwalające na bezpieczne
mocowanie w wagonach kieszeniowych

Naczepy kurtynowe
Z kolei naczepa K.SHF T jest przeznaczona do niezawodnego transportu
kontenerów cystern. Konstruując podwozie K.SHF T, inżynierowie firmy Kässbohrer wykorzystali swoją wiedzę w zakresie projektowania i produkcji cystern
zgodnych z ADR. Podwozie zostało wykonane ze stali typu S700 MC o dużej
wytrzymałości, przez co naczepa K.SHF
T jest niezwykle wytrzymała i wyjątkowo
lekka (masa własna to tylko 3100 kg,
z aluminiowymi częściami i wyposażeniem). K.SHF T nadaje się do przewożenia kontenerów cystern o wielkości
20–25 stóp.

Nadwozia wymienne
Gamę pojazdów intermodalnych firmy
Kässbohrer uzupełniają nadwozia wymienne. Model K.SWAU CL należy do
najlżejszych na rynku (kod C45), zabiera
34 europalety, zapewniając dużą ładowność przy masie własnej 3900 kg. Wersja
kurtynowa K.SWAU C (kod C64) przewożąca również 34 europalety ma masę
własną 4850 kg. Nadwozia K.SWAU CL/C
wyposażono w system zabezpieczenia
ładunku K-Fix (98 różnych punktów mocowania o nośności 2,5 t każdy). Podwozie K.SWAU jest pokryte powłoką KTL,
a także częściowo metalizowane w punktach styku nadwozia i podwozia, co
zwiększa trwałość pojazdu.

Kässbohrer ma do zaproponowania
również solidne naczepy kurtynowe typu
mega. Przystosowane do transportu intermodalnego pojazdy K.SCS M zostały
zaprojektowane tak, aby zoptymalizować realizację zadań związanych z dostawami na czas (just-in-time).
Naczepy K.SCS M są wyposażone
w opatentowany system mocowania ładunku wielopunktowego K-Fix, składający się w sumie z 236 otworów o nośności 2,5 t, spełniają również wymagania
w zakresie bezpieczeństwa ładunku EN
12642 Code XL – VDI 2700 dla wszystkich pozycji podnoszonego dachu. Opcje
intermodalne obejmują wsporniki do
załadunku na wagony, odpowiednie dla
wagonów P400 sklasyfikowanych jako
typy e-f-g-i.
Naczepy Kässbohrer K.SCC X+ są
przystosowane do transportu stali w kręgach (średnice od 900 do 1200 mm i długości od 7250 do 9060 mm). Wyposażono je w bardzo solidne podwozie oraz
przesuwny dach z hydraulicznym mechanizmem podnoszenia, co zwiększa możliwości załadunku. Zabezpieczenie ładunku zapewnia system K-Fix. Naczepy
K.SCC X+ mają certyfikat bezpieczeństwa EN 12642 Code XL – VDI 2700 dla
wszystkich pozycji podnoszonego dachu.
Opcje intermodalne obejmują wsporniki
do załadunku na wagony, odpowiednie
dla wagonów P400 sklasyfikowanych
jako typy e-f-g-i.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Kässbohrer

W czasie Globalnego Szczytu Transportu Publicznego UITP, odbywającego się w Sztokholmie, Solaris zaprezentował elektryczny
model Urbino 12 hydrogen wyposażony w nowoczesne ogniwo paliwowe, które pełni
funkcję miniaturowej elektrowni wodorowej
na pokładzie pojazdu.
Dzięki zastosowaniu tej technologii autobus będzie
mógł pokonać na jednym tankowaniu aż 350 km.
W autobusach wodorowych Solarisa wykorzystano zestaw ogniw paliwowych o mocy 60 kW.
Produktowa nowość w portfolio Solarisa wyposażona jest
w małą baterię trakcyjną
Solaris High Power, która
ma za zadanie wspomaganie ogniwa paliwowego w chwilach największego zapotrzebowania na
energię elektryczną. Bateria ładowana jest energią pochodzącą z wodoru oraz poprzez
rekuperację z procesu hamowania. Jest też możliwość podładowania jej przez gniazdo plug-in. Za
napęd pojazdu odpowiada oś ze zintegrowanymi
silnikami elektrycznymi.

news

W zakresie technologii magazynowania wodoru
w pojeździe Urbino 12 hydrogen zastosowano
najnowocześniejsze rozwiązania. Wodór gromadzony jest w postaci gazowej pod ciśnieniem 350
bar w 5 zbiornikach nowej generacji na dachu autobusu. Dzięki wykorzystaniu zbiorników wodoru
typu 4 inżynierom z Biura Technicznego Solarisa
udało się zredukować ich masę o około 20% w stosunku do poprzedniego modelu. Zestaw kompozytowych butli umieszczonych wzdłużnie nad
pierwszą osią pojazdu pozwoli zmagazynować
36,8 kg wodoru. Na końcu każdego zbiornika zamontowany jest wielofunkcyjny zawór z wieloma
zabezpieczeniami.
(RP)
Zdjęcie: © Solaris
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Volvo Group Trucks Poland:
ekonomicznie, ekologicznie
i jubileuszowo
Katarzyna Biskupska

Firmy należące do Volvo Group Trucks Poland – Volvo Trucks Polska, Renault Trucks
Polska oraz podmiot finansujący Volvo Financial Services – obchodzą w tym roku
jubileusz 25-lecia istnienia na rynku polskim i dysponują modelami wyposażonymi
w nowe silniki Euro VI fazy D. Co więcej, rok 2019 to też 125 lat istnienia marki
Renault Trucks. Zajrzyjmy zatem do oferty produktowej producentów.

ok 2019 jest szczególny dla Grupy
Volvo Trucks Poland – obchodzony jubileusz obecności w Polsce
to czas na podsumowanie 25 lat rozwoju i systematycznego wprowadzania
nowości oraz budowania relacji i zaufania klientów. To z myślą o nich przygotowano specjalne limitowane edycje pojazdów. A ponieważ jest to też rok premiery
samochodów odnowionych i zmodernizowanych, z silnikami Euro VI fazy D,
w takie jednostki wyposażone są nowe
pojazdy edycji specjalnych.
Omówimy w skrócie, jakie nowości
i wydarzenia firmy przygotowały z myślą o swoich klientach.

Volvo Prestige FH 500, model z nowej gamy
pojazdów z silnikami D13 Euro VI Step D,
ciężarówek ukierunkowanych na ekonomikę
paliwową (w prezentowanym 500-konnym
modelu poprawa o 3%). To limitowana edycja,
jest tylko 250 takich pojazdów
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Volvo FH 460
zasilany gazem
LNG zapewnia
mniejszą o 20%
emisję CO2

Pojazd Volvo zasilany CNG – Volvo FE LEC
CNG 6×2 z 6-cylindrowym gazowym silnikiem
G9K o zapłonie iskrowym rozwijającym maksymalną moc 320 KM (239 kW) w zakresie
2000–2100 obr/min

Volvo Trucks Polska
Z okazji 25-lecia firmy Volvo Trucks
w Polsce przygotowane zostały dwie jubileuszowe edycje pojazdów: 25-lecia oraz
Prestige w limitowanej liczbie 250 szt.
Model Volvo FH Prestige to też nawiązanie do 25-lecia modelu FH. Pojazdy
z tej oferty są wyposażone w najnowsze
silniki, a także wiele innych udoskonaleń, jak układ kierowniczy VDS – Volvo
Dynamic Steering. Model Prestige można
również zamawiać w wersji wyposażonej
w układ odzyskiwania energii, czyli z silnikiem Euro VI/D Turbo Compound –
opracowanym z myślą o oszczędnościach, nie tylko pod względem zużycia
paliwa ale też pod względem emisji CO2.
Volvo Trucks nieustannie pracuje
nad rozwiązaniami przyszłości: są to pojazdy elektryczne oraz gazowe, zasilane
CNG i LNG. Ten ostatni to nowość –
Volvo FH LNG z silnikiem gazowym wykorzystującym obieg termodynamiczny
znany z jednostek Diesla. Silnik ten uzyskuje pełną moc i pełny moment obrotowy
identyczny jak w tradycyjnym silniku
Diesla, dzięki temu pojazd może przewozić ładunek nawet 40-tonowy.

W Volvo FH z zabudową leśną zastosowano kilka interesujących rozwiązań, takich jak
możliwość podniesienia jednej osi napędowej czy biegi pełzające, ułatwiające poruszanie się w trudnym terenie. Ciekawostką jest również żuraw hydrauliczny z kamerą
umieszczoną na końcu dźwigu. Operator dźwigu wyposażony w okulary wirtualnej
rzeczywistości steruje urządzeniem, nie opuszczając kabiny
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© Renault Trucks

Limitowana seria T High 1894
Edition to zarówno eleganckie
malowanie w kolorze „midnight
blue” oraz złotym oraz bogate
wyposażenie poprawiające komfort pracy kierowcy, jak panoramiczna tablica rozdzielcza z ekranem LCD (witającym kierowcę
logo „Edition 1894”) i dodatkowym ekranem Roadpad+,
połączonym z kamerą cofania.
Model ten wyposażono w silnik
DTI 13 o mocy 520 KM

W tegorocznej międzynarodowej
edycji konkursu Optifuel Challenge
kierowcy rywalizują o najlepsze wyniki za kierownicą jednego z pojazdów Renault Trucks T520 HighCab
T4×2 E6 wyposażonych w pakiet
Fuel Eco+. Kierowca, który będzie
najlepiej kontrolował zużycie paliwa,
zachowując wysoką prędkość średnią, wygra jeden z pojazdów używanych w konkursie

W tym roku Volvo Trucks Polska
przygotowuje również II Targi Rozwiązań
Transportowych 4Poland, na których zaprezentowane zostaną specjalistyczne
pojazdy z gotowymi zabudowami, przeznaczone do najbardziej wymagających
zadań transportowych. Celem tych targów jest wspieranie i promocja polskich
przedsiębiorców, którzy głównie koncentrują się na przewozach regionalnych
i krajowych. Tym właśnie firmom proponowane są produkty i usługi dostosowane do lokalnych potrzeb. Wszystko po
to, by transport lokalny był jeszcze bardziej efektywny i rentowny. To właśnie
nadrzędny cel filozofii sprzedaży pojazdów z gotowymi zabudowami, w Volvo
Trucks zwanej „4Poland”, filozofii sprze-

daży kontynuowanej z sukcesem już trzeci
rok. Według statystyk Volvo Trucks rynek zabudów względem rynku ciągników
rozwija się dynamicznie, a zaletą tego
segmentu, jest to, że pojazdy z gotowymi
zabudowami nie podlegają ograniczeniom, takim jak np. pakiet mobilności
i inne przepisy europejskie ograniczające
polskich przewoźników. Tegoroczna edycja targów połączona będzie z obchodami 25-lecia Volvo Trucks Polska.

Renault Trucks Polska
W 1894 r. Marius Berliet, założyciel
marki Renault Trucks, skonstruował pierwszy silnik spalinowy. Był to początek drogi
innowacji i historycznych kroków milo-
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wych: lata 50. to pierwsze zawieszenie
pneumatyczne w samochodzie ciężarowym, lata 70. – pierwsze hamulce tarczowe, a lata 90 – płaska podłoga w modelach Magnum. Dziś marka Renault
Trucks obchodzi 125-lecie istnienia i z tej
okazji francuski producent, składając
hołd swoim korzeniom, przygotował dla
klientów limitowaną edycję pojazdów
Renault Trucks T High 1894, łączącą
historię marki z nowoczesnym stylem.
Zaledwie 125 limitowanychpojazdów z nawiązaniami kolorystycznymi do logo Berliet trafi do sprzedaży w całej Europie.
Dla podkreślenia 25-lecia Renault
Trucks w Polsce również kolejna, piąta
już, edycja pojazdów Renault Trucks Adventure będzie miała wyjątkowe malowanie. Wszystkie te pojazdy w limitowanych seriach to modele Renault Trucks
T w wersji 2019 wyposażone w nowy
silnik Euro VI D, zapewniający zużycie
paliwa niższe o 3% w stosunku do po-
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Podwozie z gamy budowlanej Renault Trucks
model K430 Heavy 8×4 napędzany silnikiem
DTI 11 o mocy maksymalnej 316 kW (430 KM)
z zabudowaną betonomieszarką Leżajsk o pojemności 9 m3. Pojazd pracował jako samochód
testowy na polskich placach budów u klientów
Renault Trucks Polska. Warto przypomnieć,
że pojazd ten został przygotowany do pracy
w ciężkich warunkach i przed wprowadzeniem
do produkcji testowany w warunkach od –40
do +60°C, by zapewnić maksymalną niezawodność i wytrzymałość

przedniej generacji. Nowe modele to też
nowe wyposażenie (system Optivision nowej generacji, czyli inteligentny tempomat wykorzystujący informacje o topografii terenu w celu optymalizacji strategii
zmiany biegów) i jeszcze więcej komfortu
dla kierowcy w kabinie. Dodatkowo przygotowana została oferta specjalna Fuel
Eco+, czyli pakiet dający dodatkowe 6%
oszczędności w zużyciu paliwa.
Takim też modelem T 2019 kierowcy
rywalizują w tegorocznej 9. edycji konkursu Optifuel, której polski wrześniowy
finał wyłoni uczestnika finału europejskiego, który z kolei w październiku powalczy w Lyonie o nowy pojazd T w wersji 2019.

Nowości producenta to również pojazdy dostawcze – elektryczny Renault
Master Z.E., Master 4×4, modele zasilane
paliwami alternatywnymi, jak Renault
Trucks D Wide CNG do zastosowań komunalnych oraz modele budowlane z gamy K. W Renault Trucks Polska w ubiegłym roku duży nacisk został położony
na sprzedaż podwozi – w 2018 r. celem
importera było uzyskanie 21% sprzedaży podwozi w całej sprzedaży marki
Renault Trucks. Cel został osiągnięty
w segmencie budowlanym, komunalnym
i pożarniczym.

Wykorzystanie pojazdów gazowych w branży komunalnej do utrzymywania czystości ulic,
wywózki śmieci na obszarach miejskich i podmiejskich to gwarancja realizacji zadań przy
minimalnej emisji zanieczyszczeń. To także cichsza praca pojazdów, większe bezpieczeństwo i niższe koszty eksploatacyjne. Firma Renault Trucks oferuje technologię CNG
w swoich pojazdach dystrybucyjnych już od 2004 r.

4. edycja akcji
Profesjonalni Kierowcy
Pisząc o Grupie Volvo, nie można pominąć akcji społecznej Profesjonalni Kierowcy, prowadzonej od 2016 r. pod patronatem Volvo Trucks Polska i Renault
Trucks Polska oraz obecnie przez firmy
Wielton, Continental, Ergo Hestia i MJM.
To inicjatywa, która ma na celu poprawę
bezpieczeństwa na drogach przez doszkalanie zawodowych kierowców samochodów ciężarowych. W latach 2016–2018
przeszkolono bezpłatnie aż 800 osób
zainteresowanych pracą w firmach transportowych. W roku ubiegłym 35% kursantów znalazło zatrudnienie jako zawodowi kierowcy w firmach biorących
udział w programie. W 2019 r. dodatkowo pod hasłem Kierowca – Mechanik
ma być przeszkolonych 100 kierowców
jako pilotażowa część tej akcji. Cel? Aby
kierowca zawodowy znał sprzęt, jakim
jeździ, i potrafił zareagować w czasie
awarii, co często może skrócić czas przestoju pojazdu.
Oprócz tego organizatorzy akcji skupią się na promocji zawodu kierowcy
oraz zachęcaniu kierowców jeżdżących
po drogach międzynarodowych do powrotu do transportu regionalnego oraz
planują, by Ministerstwo Infrastruktury
objęło patronatem tę akcję.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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Zmiany w Daimlerze

Pod koniec maja br. podczas dorocznego spotkania
udziałowców Daimler AG w Berlin Expo Center podjęto
kluczowe decyzje strategiczne. Udziałowcy głosowali
nad nową strukturą grupy, w której Daimler stanie się
spółką matką, a dywizje motoryzacyjne zyskają
niezależność prawną.

czasie spotkania omówiono
również dalsze kroki transformacji firmy z producenta
samochodów w dostawcę usług z zakresu
mobilności oraz dyskutowano o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla zachowania skutecznego modelu biznesowego. Pod koniec spotkania dr Dieter
Zetsche, wieloletni prezes zarządu, przekazał stery Daimler AG swemu następcy
– prace nad dalszym rozwojem koncernu
będzie kontynuował Ola Källenius. Na
dorocznym spotkaniu udziałowców, podobnie jak w roku minionym, pojawiło
się ok. 6000 akcjonariuszy.

W 2018 r. mimo ogólnie trudnych warunków rynkowych sprzedaż i przychód
Daimler AG rosły. EBIT i zysk netto grupy
osiągnęły dobry poziom. Dzięki wsparciu
298 683 pracowników (289 321 w 2017 r.)
sprzedaż pojazdów wzrosła o 2,4%, osiągając 3,4 mln (3,3 mln w 2017 r.), a cel wzrostu został osiągnięty. Przychód wyniósł
167,4 mld euro (164,2 mld w 2017 r.),
EBIT uplasował się na poziomie 11,1 mld
euro, znacznie niżej niż rok wcześniej
(w 2017 r.: 14,3 mld w 2017 r.). Zysk
netto spadł do 7,6 mld euro (w 2017 r.:
10,6 mld), a zysk na akcję do 6,78 euro
(w 2017 r.: 9,61).
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Nowa struktura Grupy Daimler AG: Mercedes-Benz AG będzie odpowiedzialny
za dywizje Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans, podczas gdy Daimler
Trucks i Daimler Buses zostaną podporządkowane Daimler Truck AG. Z kolei Daimler Financial Services AG, która
już funkcjonuje jako prawnie niezależna
spółka, od 24 lipca 2019 r. zmieni nazwę
na Daimler Mobility AG

Podczas dorocznego spotkania udziałowców zarząd i rada nadzorcza zaproponowały dywidendę w wysokości 3,25
euro za akcję (rok wcześniej 3,65 euro).
Całkowita wartość wypłaconych dywidend wyniesie 3,5 mld euro (rok wcześniej 3,9 mld). Będzie to druga najwyższa
dywidenda w historii firmy.

Projekt: przyszłość
Podczas dorocznego spotkania udziałowcy głosowali również nad zmianami
w strukturze korporacji (Project Future)
dotyczącymi połączenia działów samochodów osobowych i dostawczych oraz
samochodów ciężarowych i autobusów
w dwa prawnie niezależne podmioty. Projekt wejdzie w życie, gdy reorganizacja
zostanie wpisana do rejestru handlowego
przez sąd okręgowy w Stuttgarcie.
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W takiej sytuacji nowa struktura zaczęłaby obowiązywać od 1 listopada
2019 r. Od tego dnia Mercedes-Benz AG
ma przejąć kontrolę nad dywizjami Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans,
podczas gdy Daimler Trucks i Daimler
Buses zostaną podporządkowane Daimler Truck AG. Z kolei Daimler Financial
Services AG, która już funkcjonuje jako
prawnie niezależna spółka, od 24 lipca
2019 r. zmieni nazwę na Daimler Mobility AG. Dwie nowe firmy, podobnie jak
obecny Daimler AG czy przyszły Daimler
Mobility AG, będą spółkami akcyjnymi
z partycypacją pracowniczą, z oficjalnymi
siedzibami w Stuttgarcie.
Notowana na giełdzie spółka matka
Daimler AG będzie odpowiadać za zarządzanie, strategię i nadzór, a także dostarczać usługi dla całej grupy. Z trzema
silnymi podmiotami pod wspólnym dachem grupa stanie się jednocześnie bardziej elastyczna i skoncentrowana. Wprowadzając nową strukturę organizacyjną,
Daimler chce dać poszczególnym dywizjom większą swobodę biznesową, wzmocnić nastawienie na rynek i konsumenta
oraz ułatwić i przyspieszyć współpracę.
Dzięki temu, że każda z tych nowych firm
skupi się na własnych klientach, rynkach
i podstawowych kompetencjach, możliwe stanie się wykorzystanie nowego potencjału wzrostu i poprawy zarobków.
Ponadto wzmocnienie struktury dywizyjnej na dłuższą metę pomoże zachować obecnych inwestorów, a także pozyskać nowych inwestorów i partnerów.
Project Future ma szansę stać się
najbardziej kompleksową reorganizacją
w 130-letniej historii koncernu Daimler.
Poza jednostkami niemieckimi obejmie
też około 800 filii w przeszło 60 krajach.
Biorąc pod uwagę przychody i całkowitą
liczbę pracowników Daimler AG, będzie
to przy okazji jedna z największych operacji reorganizacyjnych, jakie miały miejsce
w Niemczech w ostatnich latach. Tylko
w tym kraju do dwóch nowych firm zostanie przeniesione około 130 000 osób
– oczywiście po udzieleniu pełnej i terminowej informacji, w zgodzie z regulacjami prawnymi dotyczącymi transferu pracowników.
„Daimler pragnie stać się liderem
w nowej erze mobilności. Aby to osiągnąć,
potrzebne są innowacyjność i elastyczność, które pozwolą szybko reagować
na zmiany, wykorzystywać pojawiające
się możliwości wzrostu i nadal odnosić

sukcesy w przyszłości. Dzięki projektowi Przyszłość grupa zyska strukturę organizacyjną dostosowaną do jej strategicznego kursu – powiedział Manfred
Bischoff, przewodniczący rady nadzorczej Daimler AG. – Silne, zorientowane na
klienta dywizje znacznie poprawią elastyczność i szybkość działania Daimlera
w obliczu technicznych i finansowych wyzwań, przed jakimi stanęła obecnie branża”.

„Rok 2019 zaczęliśmy z umiarkowanym powodzeniem. Spodziewaliśmy
się tego, co nie znaczy, że jesteśmy zadowoleni. Przede wszystkim nie satysfakcjonuje nas obecny poziom rentowności. Ogólnie rzecz ujmując, warunki
nie staną się łatwiejsze. Oprócz czynników zewnętrznych odczuwamy też finansowe skutki zmian w firmie – powiedział dr Dieter Zetsche, poprzedni prezes

Mercedes-Benz Trucks testuje rozwiązania w zakresie napędów elektrycznych: eActros od wiosny 2019 r. realizuje przewozy dystrybucyjne
w dolinie Murg – przebiegi dzienne to ok. 170 km

Spodziewany wzrost
W 2019 r. Daimler spodziewa się
dalszego wzrostu sprzedaży jednostkowej, przychodu i EBIT. Firma przewiduje,
że w bieżącym roku zdoła nieco poprawić
sprzedaż (3,4 mln pojazdów w 2018 r.)
dzięki atrakcyjnej ofercie modeli we
wszystkich dywizjach i utrzymującym
się pozytywnym zmianom na rynkach
motoryzacyjnych. W oparciu o prognozowany rozwój sprzedaży spodziewany
jest dalszy wzrost przychodu. Pomimo
zmiennych warunków firma szacuje, że
łączny EBIT całej grupy będzie nadal
powoli szedł w górę.
Poszczególne dywizje spodziewają
się następującego zysku ze sprzedaży:
Mercedes-Benz Cars 6–8%, Daimler
Trucks 7–9%, Mercedes-Benz Vans 0–2%,
Daimler Buses 5–7%, Daimler Financial
Services – zwrot z kapitału własnego
17–19%.

zarządu Daimler AG. – W ciągu ostatnich
pięciu lat roczna wysokość naszych inwestycji wzrosła o przeszło 50%. W Mercedes-Benz Cars wydatki na badania
i rozwój wręcz się podwoiły. Zadaniem
grupy jest ograniczenie kosztu nowych
technologii w oferowanym klientowi samochodzie. Aby to osiągnąć, musimy ciąć
koszty i zwiększać wydajność w całej firmie. Wszystko jest pod obserwacją: koszty
stałe i zmienne, koszty materiałowe i kadrowe, projekty inwestycyjne, integracja
wertykalna, a także oferta produktowa”–
dodał Zetsche.
Działania te mają sprawić, że do roku
2021 Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans ponownie wskoczą w widełki rentowności na poziomie 8–10%.
Natomiast jeśli chodzi o Daimler Trucks
i Daimler Busses, celem jest osiągnięcie
stabilnych zwrotów w wysokości 8% i odblokowanie istniejącego potencjału.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Daimler AG
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Meiller hakowiec
Dariusz Piernikarski
14 czerwca br. w siedzibie Meiller Polska w Niepołomicach
odbyło się uroczyste przekazanie pierwszego dużego zamówienia
– bo aż 10 pojazdów – na nowe urządzenia hakowe Meiller RS21.

prowadzając nowy produkt
na rynek, firma Meiller zmieniła oznaczenie – dotychczas
hakowce oznaczano skrótem RK, obecnie stosowane jest oznaczenie RS sugerujące zwiększoną prędkość działania.
Hakowiec RS21 może nominalnie podnieść kontener z ładunkiem o łącznej
masie do 21 t. Oczywiście jest to wartość techniczna, ponieważ nominalnie
podwozie 3-osiowe ma 26 t dmc., zatem
po odjęciu masy własnej podwozia i urządzenia hakowego do dyspozycji pozostaje ładowność na poziomie 14–15 t.
Przy długości haka 6,5 m maksymalna
długość wewnętrzna kontenera zgodnie
z normą DIN 30722 wynosi 7 m.

Odbiorcą 10 systemów hakowych Meiller Kipper RS21.65 zabudowanych na
podwoziach MAN TGX 26.460 była spółka Usługi Transportowe Rybacka Elżbieta
z Nowego Klincza k. Kościerzyny. Firma specjalizuje się w całorocznym transporcie odpadów poubojowych (głównie drobiu) do punktów utylizacji, obsługując
przy tym stałych kontrahentów. Firma dysponuje również własną bazą przeładunkową. Flota to ok. 50 pojazdów, w tym ok. 40 systemów hakowych, niemal
w całości zabudowanych na podwoziach firmy MAN. Bazy firmy znajdują się
– oprócz miejscowości Klincz – w Olsztynie, Sztumie i na południu Polski. Zakup 10 podwozi MAN TGX 26.460 6×2 z systemami hakowymi Meiller Kipper
RS21.65 to największy jednorazowy zakup w historii firmy – nowe pojazdy zastąpią stary, wyeksploatowany tabor.
Właścicielka firmy, Elżbieta Rybacka, podczas krótkiej konferencji zorganizowanej
przy okazji przekazania kluczyków do nowych pojazdów tak uzasadniała swój
wybór: „Stawiamy na podwozia MAN z czysto praktycznych względów: samochody są bardzo wytrzymałe, firma ma gęstą sieć serwisową zarówno
w kraju, jak i za granicą, nasz macierzysty serwis w Gdańsku zawsze ręczy nam
płatności. Część czynności obsługowych realizujemy sami, korzystając z naszego
własnego zaplecza technicznego. Postawiliśmy na hakowce Meiller, gdyż dotychczas eksploatowane w naszej firmie doskonale się sprawdzały. Liczymy również na idealne dopasowanie podwozia MAN i hakowca Meiller. Kupując nowy
sprzęt, stawiamy przede wszystkim na jego wytrzymałość, niezawodność
i – nie oszukujmy się – jakość stojącą za konkretną marką, chociaż niestety za
jakość Meillera trzeba więcej zapłacić”.
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Pamiątkowe zdjęcie podczas uroczystego
przekazania 10 systemów hakowych RS21
(od lewej): Krzysztof Adamiuk, prezes zarządu Meiller Polska, Ireneusz Prochowicz,
kierownik rejonu Meiller, Radosław Rybacki,
Roman Rybacki, Elżbieta Rybacka – właścicielka firmy z mężem i synem oraz Leszek
Pobłocki, MAN Trucks & Bus Polska

Nowy system hakowy jest lżejszy o ok.
200 kg od porównywalnej, poprzedniej
wersji RK – użytkownicy odczują to przede wszystkim w postaci obniżonego zużycia paliwa podczas jazdy bez ładunku.
System jest również o 20 mm niższy –
z pozoru jest to niewiele, jednak różnica
jest odczuwalna, zwłaszcza gdy przeanalizujemy kinematykę wciągania kontene-

ra. Najważniejszą nowością jest jednak
dwukrotnie wyższa prędkość działania systemu RS w porównaniu z poprzednim RK.
W dalszym ciągu stosowana jest pośrednia rama o profilu zamkniętym (został
on zmodyfikowany na potrzeby nowej
konstrukcji), zapewniająca wymaganą
wytrzymałość na skręcanie. Odporność
na skręcanie zwiększa stabilność całego

reklama

pojazdu podczas za- i rozładunku kontenera. System hakowy RS montowany
jest na podwoziu wyłącznie za pomocą
połączeń śrubowych – połączenia spawane nie są konieczne. Ułatwia to ewentualne naprawy, a także powtórne wykorzystanie systemu hakowego Meiller
na innym podwoziu.
Panel sterowania tradycyjnie umieszczony jest z boku, po lewej stronie pojazdu, na życzenie użytkownika może być
również zainstalowany z przodu za kabiną. Duża liczba wykonanych fabrycznie otworów ułatwia montaż osprzętu
i wyposażenia dodatkowego.
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Hakowiec Meiller RS21.65
na podwoziu MAN TGX
26.460 6×2 ma techniczny
udźwig do 21 t i zabiera
kontenery o długości
wewnętrznej 7 m

Do sterowania pracą systemu hakowego wykorzystywany jest moduł zdalnego
sterowania i.s.a.r.-control
o zasięgu do 30 m

W instalacji hydraulicznej zawór szybkiego ruchu oraz zawór przeciążeniowy
zamontowane są na lewym siłowniku
wywrotu – w przypadku uszkodzenia
któregokolwiek z przewodów następuje
zamknięcie dopływu oleju hydraulicznego i operacja ze względów bezpieczeństwa zostaje wstrzymana. Możliwe
jest również zastosowanie w obwodzie
drugiego zaworu szybkiego ruchu (opuszczania) – dzięki temu podczas operacji
z pustym kontenerem (bez obciążenia)
cały przepływ medium hydraulicznego
przekierowywany jest tylko na jeden
siłownik i uzyskiwane jest niemal dwukrotne zwiększenie prędkości działania.
Praca z kontenerem załadowanym oznacza automatycznie równomierne wykorzystanie obu siłowników hydraulicznych.

Ramię haka to pięciokątny jednoczęściowy profil frezowany, co daje maksymalną wytrzymałość przekroju. Hak
wyposażony jest w grawitacyjne zabezpieczenie ucha kontenera – to proste,
odporne na uszkodzenia, rozwiązanie
mechaniczne jest w 100% skuteczne.
Zamknięcia hydrauliczne czy pneumatyczne są opcjami. Aby zapewnić długotrwałe, bezawaryjne działanie układu
hydraulicznego, Meiller zaleca stosowanie w urządzeniach hakowych RS21 oleju
hydraulicznego klasy HLPD 22 o obniżonej lepkości i doskonałych własnościach
czyszczących.
Do sterowania pracą urządzenia wykorzystywany jest moduł zdalnego sterowania i.s.a.r.-control (zasięg do 30 m)
w wersji 2. lub 3. generacji, z wieloma
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W przekazanych systemach hakowych
wykorzystywana jest zewnętrzna blokada kontenera, jednak gdy przewożone
są kontenery niestandardowe, możliwe
jest również późniejsze zamontowanie
hydraulicznych blokad wewnętrznych

funkcjami obsługowymi. Możliwe jest
oczywiście sterowanie z panelu na podwoziu. Architektura elektroniczna bazuje na transmisji CAN, co pozwala również na zewnętrzne sterowanie pracą
przystawki odbioru mocy i silnika pojazdu. Pilot i.s.a.r.-control najnowszej
generacji pozwala już na zaprogramowanie sekwencji ruchów – dzięki temu
operacja za- czy rozładunku kontenera
może być zrealizowana dzięki pojedynczemu naciśnięciu przycisku.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Polak na podium
w Konkursie Kierowców Scanii
Dariusz Piernikarski

Reprezentujący Polskę Piotr Dołengiewicz zajął znakomite trzecie miejsce
w europejskim finale Konkursu Kierowców Scanii 2018–2019. Zwycięzcą
zawodów został Andreas Nordsjø z Norwegii, a drugie miejsce przypadło
Fredrikowi Arwidmarkowi ze Szwecji.

© Scania

cania Driver Competitions (SDC –
Konkurs Kierowców Scanii) to największe tego typu zawody na świecie. Udział w nich bierze ponad 35 tys.
zawodowych kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów z 30 krajów. Główną
nagrodą w zawodach jest możliwość zamówienia pojazdu Scania nowej generacji o wartości 100 tys. euro.

© Scania

Zwycięzcą polskiego finału Konkursu Kierowców Scanii
2018–2019 został Piotr Dołengiewicz, drugie miejsce
zajął Rafał Pawlak, a trzecie Kamil Cybulski

Zwycięzcy finału Konkursu Kierowców Scania 2018–2019: 1. Andreas Nordsjø,
Norwegia, 2. Fredrik Arwidmark, Szwecja, 3. Piotr Dołengiewicz, Polska

Jednym z głównych założeń Konkursu Kierowców Scanii jest wzbudzenie zainteresowania tym zawodem i podniesienie jego prestiżu. Konkurs ma
zachęcać młodych ludzi do wybrania
pracy kierowcy i rozwoju swoich umiejętności. Scania wspiera w ten sposób
przedsiębiorców z branży transportowej
i podnosi status zawodowych kierowców,
podkreślając ich ogromne znaczenie dla
rentowności firm transportowych, bezpieczeństwa drogowego, a także ograniczania wpływu transportu na środowisko.
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Piotr Dołengiewicz (31 lat),
zdobywca wspaniałego trzeciego miejsca w europejskim finale Konkursu
Kierowców Scanii 2018–2019, ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów
ciężarowych od 2014 r. Zawodowo wykonywał przewozy przede wszystkim
w Polsce, miał też okazję jeździć do państw skandynawskich. W konkursie
SDC startował po raz pierwszy.

„Największym wyzwaniem był brak doświadczenia w jeździe nowymi pojazdami. Moja dotychczasowa kariera zawodowa opierała się na pojazdach starszych, które nie były wyposażone w automatyczne
skrzynie biegów oraz systemy wspomagające jazdę. Przez to
obawiałem się jazdy konkursowej i oceny Scania Driver Support” – tak Piotr Dołengiewicz komentował swoje zwycięstwo
w polskim Konkursu Kierowców Scanii 2018–2019.
Podczas całego finału w Södertälje Piotr wykazywał się doskonałymi umiejętnościami w zakresie ekonomicznego, bezpiecznego i precyzyjnego prowadzenia i obsługi pojazdów –
otrzymał nawet przydomek „Piotr the Machine” (Piotr Maszyna). Pan Piotr nie spodziewał się, że w europejskim finale
konkursu zajmie tak wysokie miejsce, choć trzeba przyznać,
że gdy brawurowo przeszedł do ścisłego finału, pojawiła się nadzieja na zwycięstwo. Niestety, emocje i stres zrobiły swoje –
po prostym błędzie w finałowej konkurencji nie udało mu się
już odrobić strat do przeciwników.

Eliminacje polskie
Do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Kierowców Scania zgłosiło się ponad 3 tys. zawodowych kierowców z całej
Polski, uczestnicy finału ogólnopolskiego
zostali wyłonieni podczas 11 regionalnych eliminacji. Partnerami konkursu
w Polsce były firmy Michelin Polska SA,
Compensa TU SA, Vienna Insurance Group,
Wielton SA, IRU, GITD, Komisja Europejska i Scania Finance Polska Sp. z o.o.
Pojazdy, które były wykorzystywane podczas konkursu w Polsce, to Scania R450
wyposażone w opony Michelin X Line
Energy, a połączone z naczepami kurtynowymi Wielton Curtain Master.

Mocowanie ładunku: w tej konkurencji,
działając pod presją czasu, należało optymalnie zabezpieczyć przewożony ładunek

Sprawdzenie umiejętności jazdy w terenie:
zwycięzcą zostawał ten kierowca, który
w wywrotce Scania XT 8×4 pokonał jak
najdłuższy odcinek, jadąc w bardzo
grząskim podłożu z kruszywa
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Jazda precyzyjna dystrybucyjnym
samochodem Scania P280
z zasłoniętymi szybami (BirdView
Precise Driving). Kamery rozmieszczone wokół pojazdu pokazywały obraz otoczenia (360°)
na ekranie w kabinie

© Scania

© Scania
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Polski finał Konkursu Kierowców Scanii odbył się 1 i 2 kwietnia na terenie nowego obiektu serwisowego Scania w Mykanowie k. Częstochowy. Zwycięzcą został
Piotr Dołengiewicz, który wygrał w eliminacjach w Białymstoku. Pokonał on we
wspaniałym stylu 11 rywali, wśród których
znaleźli się laureaci regionalnych finałów
konkursu oraz kwalifikacji z wykorzys-
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taniem systemu Scania Fleet Management. Drugie miejsce w zawodach zajął
Rafał Pawlak, zwycięzca regionalnego
finału SDC w Gliwicach, a trzecie Kamil
Cybulski, zwycięzca regionalnego finału
SDC w Koszalinie. Nagrodą dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca był wyjazd (wraz z osobą towarzyszącą) na
ogólnoeuropejski finał konkursu.
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Finał europejski
Europejski finał SDC odbył się w dniach
24–25 maja 2019 r. w centrali Scanii
w Södertälje. W finale zmierzyło się trzydziestu najlepszych kierowców z Europy, wyłonionych w finałach krajowych.
Konkurs rozpoczął się na Ukrainie w październiku 2018 r., a zakończył finałami
krajowymi w Finlandii i Polsce. Najmłodszy finalista miał 23 lata, a najstarszy
61 lat.
Water Challenge – wygrywał ten, kto rozlał mniej
wody, a jednocześnie strącił wszystkie pachołki;
dodatkowe utrudnienia to jazda do tyłu slalomem
i przejazd po ustawionych na trasie najazdach

Podczas jazdy po drogach publicznych ocenie podlegała jazda ekonomiczna (jak najniższe zużycie paliwa) oraz czas przejazdu (powinien być jak najkrótszy). Drugim kryterium była jazda defensywna, czyli
jak najwyższe notowania w oceniającym styl jazdy
kierowcy systemie Scania Driver Support; zestaw
to ciągnik Scania R500 i załadowana naczepa
Krone Profi Liner

Finaliści musieli wykazać się
umiejętnością szybkiego i prawidłowego działania w sytuacji
zagrożenia, udzielając pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w (symulowanym)
wypadku drogowym

Ścisły finał to gaszenie
pożaru, ustawianie
palety i oczywiście jazda
precyzyjna połączona ze
strącaniem pachołków;
trzej finaliści rywalizowali
równolegle, co z pewnością generowało
olbrzymi stres
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Pierwszego dnia kierowcy mieli do
wykonania 6 zadań, podczas których
sprawdzano ich wiedzę i umiejętności
z zakresu kontroli pojazdu przed jazdą,
mocowania ładunku, jazdy ekonomicznej i defensywnej, pierwszej pomocy,
a także jazdy pojazdem dystrybucyjnym
z zasłoniętymi szybami, z wykorzystaniem wyłącznie kamer (BirdView Precise
Driving) oraz jazdy samochodem budowlanym w terenie nieutwardzonym.
Drugi dzień konkursu to zadania na
placu manewrowym: Knock The King
(strącanie pachołków), Twisted Water
Challenge (slalom i strącanie pachołków
z otwartym 1000-litrowym zbiornikiem
wody za kabiną ciągnika, Super Y (konkurencja prędkościowa ze strącaniem
pachołków) oraz konkurencja finałowa:
Extreme Knock The King (oprócz jazdy
precyzyjnej ze strącaniem pachołków
obejmowała również elementy związane
z codzienną pracą: gaszenie pożaru i ustawianie palety).

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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obszarach i pokazał, że potrafi stać się dla ludzi inspiracją. Na stanowisku
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z początkiem maja bieżącego roku został nowym wiceprezesem zarządu
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w obszarze sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Ma bogate doświadczenie
zawodowe, w szczególności w branży motoryzacyjnej. W 2009 r. rozpoczął
pracę w firmie Solaris Bus & Coach. Początkowo zarządzał spółką córką
w Grecji, następnie był odpowiedzialny za obszar sprzedaży oraz obsługi
posprzedażowej w centrali firmy w Polsce. Wcześniej pracował na różnych
stanowiskach menedżerskich w europejskich koncernach przemysłu motoryzacyjnego, w tym w branży autobusowej. Ukończył studia na Uniwersytecie
Westminsterskim w Londynie i uzyskał tytuł magistra logistyki i zarządzania
łańcuchem dostaw.
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