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Nadchodzi
serwitalizacja
Zrównoważony rozwój to przywilej, z którym wszyscy musimy
się zmierzyć. Oczywiście ekologicznie, ale także ekonomicznie.
Kto zapłaci za to? To zawsze dobre pytanie. Jednak, jak dobrze
wie każdy producent, współczesne rynki odchodzą
od zakupu wyłącznie produktów.

F

irmy transportowe oczekują od swoich dostawców sprzętu zapewnienia mobilności, ale
w szerszym ujęciu, nie tylko dotyczącym gotowości eksploatacyjnej ich flot. Dzisiaj bycie
mobilnym oznacza, że cały świat jest w naszych rękach. Prowadzi to do kolejnego pytania: na ile cyfryzacja przekształca nasze nawyki, nasz sposób komunikowania się
i prowadzenia biznesu?
Wszyscy jesteśmy połączeni, zanurzeni
w ogromnej sieci łączącej ludzi, która dostarcza nam wiadomości, produkty i usługi. Telefon komórkowy to dobry przykład usług wokół
produktu, które stały się ważniejsze niż sam
produkt. Jako klienci kupujemy usługi: minuty,
połączenia, aplikacje. To właśnie nazywamy
serwitalizacją. Jest to proces, który sprawił,
że produkt i usługa stopiły się ze sobą.
Serwitalizacja, łączność i oczywiście
trwałość – to nie jest przyszłość, to dzieje się
teraz i kształtuje działalność producentów
pojazdów użytkowych i definiuje potrzebę
prawdziwej zmiany paradygmatu w łańcuchu
wartości z produktu na zintegrowane
rozwiązania transportowe.
Dziś integracja oznacza łączność. W najbliższej przyszłości wszystkie samochody
ciężarowe w Europie będą ze sobą połączone.
Łączność cyfrowa przyniesie korzyści obu stronom – użytkownikom i producentom. Klienci
będą mogli podnieść swoją efektywność i produktywność także dzięki nowym usługom, takim jak np. obsługa predykcyjna. Z kolei producenci otrzymają możliwość rozwijania

specyficznych usług wynikających z rzeczywistych działań użytkowników sprzętu, poprawiania ich efektywności dzięki bardziej skutecznym procedurom obsługi.
Znajdujemy się w punkcie zwrotnym:
w najbliższych latach regulacje prawne staną
się jeszcze bardziej wymagające, a wykorzystanie paliw i napędów alternatywnych stanie się
powszechne. Aby sprostać konkurencji, floty
transportowe będą oczekiwać od pojazdów
ciężarowych gotowości i efektywności eksploatacyjnej na najwyższym poziomie, a doświadczeni kierowcy staną się elementem krytycznym systemu.
Chociaż rozwijamy takie rozwiązania jak
platooning i wspomagana jazda w trybie półautonomicznym, upłynie zapewne jeszcze kilka
dekad, zanim na drogi miast i autostrady wyjadą całkowicie autonomiczne, zrobotyzowane
samochody ciężarowe. To co z pewnością nadchodzi, to autonomiczne pojazdy na 4 lub 5 poziomie automatyzacji, realizujące połączenia
stałe z punktu A do punktu B, poruszające się
w ograniczonych obszarach zgodnie z obowiązującymi normami i przy kontrolowanym
poziomie ryzyka.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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Następne
nowe Actrosy
firma Kawczyński
Logistics ze Ślesina
planuje odbierać
w trzech etapach
w przyszłym roku

NOWE ACTROSY W POLSCE
od koniec czerwca br. w siedzibie dealera Mercedes-Benz Trucks
Sobiesław Zasada Automotive w Brzozie oficjalnie przekazano klientowi pierwszego nowego Actrosa, który trafił do firmy transportowej Kawczyński Logistics ze Ślesina.

P

Polakierowanych na firmową czerwień 20 nowych Actrosów 1845 LS
z dwoma rodzajami kabin – GigaSpace i BigSpace – to pierwsza partia pojazdów tego modelu, zamówionych przez firmę Włodzimierza i Stanisława
Kawczyńskich. Łącznie w latach 2019 i 2020 firma ze Ślesina odbierze ich
okrągłe 100. Jeszcze w tym roku, jesienią, do 20 odebranych w czerwcu
dołączy kolejnych 30 pojazdów. Następne nowe Actrosy firma planuje

odbierać w trzech etapach w przyszłym roku w związku z kompleksową
wymianą taboru. Tym samym cała flota Kawczyński Logistics będzie pod
znakiem trójramiennej gwiazdy.
„Postawiliśmy na Mercedesa i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie długofalowa – mówił podczas uroczystości Stanisław Kawczyński. – Przekonało
nas do tego kilka elementów: po pierwsze, niskie spalanie. Sprawdziliśmy
jak to wygląda w przypadku innych marek i okazało się, że pod tym względem Actros jest liderem. Na podstawie tego, co już wiemy o nowym Actrosie, założyliśmy, że uda nam się obniżyć spalanie do średniej poniżej 24 l na
100 km. Po drugie, nasi kierowcy zdecydowanie zarekomendowali nam
Mercedesa, a ich zdanie jest dla nas ważne. Po trzecie, na bazie dotychczasowych doświadczeń wiemy, że współpraca z Mercedesem układa się
pomyślnie. Zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc merytoryczną, np.
w zakresie szkoleń” – dodaje.
(RP)

abina nowego Iveco S-WAY wygląda nowocześnie i dynamicznie. Poprawiono jej własności aerodynamiczne – współczynnik oporu aerodynamicznego zredukowano o 12% w stosunku do kabiny AS modelu Stralis, co daje niższe o ok. 4% zużycie paliwa w transporcie dalekobieżnym. Kierujący pojazdem za kierownicą może przyjąć optymalną pozycję, zredukowano
bowiem wysokość siedzenia kierowcy, zwiększając jednocześnie grubość poduszki siedziska oraz
pionowy i poziomy zakres regulacji. Powiększono też liczbę schowków w kabinie, te umieszczone
nad szybą przednią mają pojemność o 20% większą niż w modelu Stralis – jest to obecnie 250 l.
Pojawiły się również dwie sporych rozmiarów kieszenie boczne nad krawędziami drzwi. Nowe
Iveco S-WAY oferowane jest z silnikami Cursor o pojemności 9, 11 i 13 l i o 9 różnych poziomach
mocy i momentu obrotowego, począwszy od 340 KM do 570 KM (250–420 kW). Są również 9i 13-litrowe silniki zasilane gazem ziemnym (CNG/LNG) o mocy od 270 KM do 460 KM (198–339 kW).
Nowe Iveco S-WAY zostało wyposażone w spory pakiet łączności – nowy zaawansowany technologicznie moduł telematyczny, oprogramowanie pozwalające na zbieranie parametrów roboczych
pojazdu i wymianę danych w czasie rzeczywistym.

K
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HYBRYDY VOLVO
W LESZNIE
olvo Polska zakończyło dostawę 8 miejskich autobusów hybrydowych do Leszna.
Pojazdy wyjadą na ulice z początkiem
sierpnia. Autobusy Volvo 7900 Hybrid dla Leszna
zostały w całości wyprodukowane we wrocławskiej fabryce Volvo. Pomieszczą 94 pasażerów,
w tym 28 na miejscach siedzących. Są wyposażone m.in. w ładowarki do telefonów komórkowych i wejścia USB, w każdym pojeździe znajduje się WiFi.
Volvo 7900 Hybrid to tzw. hybryda równoległa, co
oznacza, że autobus ma dwa silniki, które mogą
pracować niezależnie – niewielki silnik spalinowy
oraz silnik elektryczny. Dzięki temu pojazdy mają
możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym
na dystansie co najmniej kilkuset metrów, np.
podczas ruszania z przystanków czy świateł. Do-

© Volvo Bus Corporation

V

piero po osiągnięciu prędkości 15–20 km/h automatycznie przełączają się na zasilanie silnikiem
Diesla. Takie rozwiązanie sprawia, że zużywają od
30% do 40% mniej paliwa i emitują od 40% do 50%
mniej spalin w porównaniu z analogicznymi autobusami napędzanymi wyłącznie silnikiem Diesla.

Leszno to już kolejne miasto, które zdecydowało
się na zelektryfikowane autobusy miejskie Volvo.
Hybrydy Volvo kursują dziś na regularnych liniach
w Krakowie, Sosnowcu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach, Jeleniej Górze, Białymstoku, Krośnie, Kędzierzynie-Koźlu i Warszawie.
(RP)

KNAPEN I KRONE
ŁĄCZĄ SIŁY
edług informacji z końca czerwca br. Krone Commercial Vehicle Group (Grupa Krone Pojazdy Użytkowe) przejęła 100%
udziałów grupy Knapen wraz ze spółkami zależnymi Knapen Trailers BV, Knapen Service BV i Trailned BV. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia
przez odpowiednie organy regulacyjne, Knapen Trailers, jeden z europejskich
liderów rynku naczep z ruchomą podłogą, staje się częścią grupy Krone, jednego z wiodących europejskich producentów pojazdów użytkowych i maszyn rolniczych. Łącząc swoje doświadczenie w zakresie jakości produktów i usług w ramach poszczególnych segmentów biznesowych, obie firmy
oświadczają, że ich zdefiniowanym celem jest tworzenie wysokiej jakości
produktów i tworzenie profesjonalnych usług dla swoich klientów i partnerów
w całej Europie.
Knapen Trailers będzie nadal działać jako niezależna firma w ramach Krone
Commercial Vehicle Group. Zespół zarządzający Knapen pozostanie na czele
firmy bez zmian. Również załoga w zakładzie w Deurne i wysoce wyspecjalizowana sieć sprzedaży Knapen pozostaną niezmienione. Zgodnie z porozumieniem wszystkie produkty Knapen będą nadal sprzedawane wyłącznie
za pośrednictwem firmy Knapen i jej zespołu.
Obie firmy – Krone i Knapen – cenią sobie relacje z klientami, pracownikami,
dostawcami i partnerami zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym.
Obydwie rodzinne firmy skupiają się na klientach i ich potrzebach, w tym na
wysokiej jakości produkcie i wzorowej obsłudze.
Knapen Trailers, z siedzibą w Deurne w południowo-wschodniej Holandii,
jest wyspecjalizowanym producentem naczep z ruchomą podłogą aluminiową.
Duży nacisk na tylko jeden produkt w połączeniu z silną strategią innowacji
i wysokiej jakości produktami przyniósł firmie Knapen pozycję numer 1 na
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© Krone

W

europejskim rynku ruchomych podłóg. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom
obejmującym usługi, części zamienne, wynajem, leasing i sprzedaż pojazdów
używanych klienci Knapen mogą polegać na najlepszej w swojej klasie obsłudze i doświadczeniu. Krone deklaruje pełne zaangażowanie w zapewnienie
lokalnego zatrudnienia w Deurne w Holandii, przejmując nie tylko wszystkie
rodzaje działalności gospodarczej, ale także wszystkie zakłady produkcyjne.
Krone Commercial Vehicle Group jest częścią holdingu Bernard Krone z siedzibą w Spelle (Niemcy). Ta rodzinna firma działająca od 1906 r. stała się jednym z najsilniejszych graczy na rynkach maszyn rolniczych, a także standardowych naczep i nadwozi wymiennych. Z produkcją w 2018 r. przekraczającą
43 000 pojazdów i ok. 11 000 systemów wymiennych Krone jest jednym
z liderów rynku w dziedzinie naczep kurtynowych, skrzyniowych, nadwozi
wymiennych i chłodni. Firma zatrudnia około 6000 osób w zakładach Krone
w Spelle, Werlte, Herzlake, Lübtheen, Dinklage oraz Tire (Turcja).
(DP)
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Sztuczna inteligencja
w serwisie

Dariusz Piernikarski

© Bosch

Wykorzystywane obecnie systemy komputerowe
mogą analizować strumienie danych zbierane
z samochodu ciężarowego podczas jego
eksploatacji. Pozwala to na zapobieganie
występowaniu niesprawności i usterek.

m większa jest złożoność ciężarówki,
tym trudniejsze i bardziej złożone
stają się procedury poszukiwania
usterek realizowane przez personel odpowiadający za utrzymanie pojazdów
w stanie gotowości technicznej i ich
ewentualną naprawę. Przestój pojazdu
jest zwykle nieplanowany i – zwłaszcza
w przypadku pojazdów użytkowych –
często powoduje znaczne straty ekonomiczne.

© Scania

Ewolucja systemów pokładowych

W terenie lub na autostradzie – każda ciężarówka jest używana inaczej i w czasie
rzeczywistym dostarcza unikatowe dane dotyczące warunków eksploatacji oraz
informacje z wewnętrznych systemów diagnostycznych; są one analizowane,
aby zmaksymalizować czas pracy pojazdu – operatorzy otrzymują powiadomienie,
że nadszedł czas, aby zabrać swoje pojazdy do warsztatu w celu serwisowania
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We współczesnych samochodach ewoluują jednostki napędowe, układy oczyszczania spalin, coraz doskonalsze stają
się skrzynie przekładniowe czy aktywne
systemy wspomagające bezpieczeństwo
czynne. Jeśli serwis nie dysponuje coraz
lepszymi narzędziami diagnostycznymi,
rósł będzie koszt napraw coraz bardziej
złożonej konstrukcji, jaką jest samochód
ciężarowy. Z drugiej strony jednak ewolucja pojazdu jest konieczna, aby stawał
się on coraz bardziej efektywnym, trwałym i niezawodnym narzędziem pracy.
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Ogólny schemat
metodologii przetwarzania danych
w systemach
obsługi i diagnostyki predykcyjnej

© Dieselnews.com.au

Dane pochodzące z pojedynczej floty lub danych zbiorowych,
jakimi dysponuje producent dla danego modelu ciężarówki,
mogą wskazywać, że np. turbosprężarka może zawieść przy
przebiegu 400 tys. km w warunkach takich jak trasy o dużych
przewyższeniach lub przy pewnych zachowaniach kierowców
i wzorcach pogodowych

Każdy z zainstalowanych w samochodzie ciężarowym czujników generuje mniej lub bardziej ciągłe informacje
(dane), z których część jest odbierana
przez elektroniczne jednostki sterujące
i w wyniku ich analizy uruchamiane są
odpowiednie układy wykonawcze. Dane
związane z ciężarówkami są również gromadzone i przetwarzane przez systemy
back-office firm transportowych, wśród
nich znajduje się wiele informacji związanych z aktualnym stanem technicznym.
Kluczem do sukcesu w zakresie poprawy gotowości eksploatacyjnej pojazdów użytkowych wydaje się analiza
zgromadzonych danych prowadząca do
wczesnego wykrywania zmian stanu technicznego i wiarygodnej oceny prawdopodobieństwa pojawienia się ewentualnych
usterek. W tym kontekście nadal poszukiwane są nowe sposoby pracy. Przetwarzanie wielkich ilości danych (Big Data),

uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja to dobre narzędzia do wyodrębniania informacji z danych. Metody te –
z punktu widzenia producenta – dają
możliwość rozszerzania wiedzy o pojeździe i procesach jego zużycia, uczenia się
w czasie i wprowadzania zmian, nawet
po rozpoczęciu produkcji.
Nieodzownym składnikiem omawianych technologii diagnostycznych jest łączność. Aby dane mogły być gromadzone
i przetwarzane, musi istnieć możliwość
ich transmisji z samochodu ciężarowego
do zewnętrznych systemów IT.

Uczenie maszynowe
Przykładem obiecującej metody jest
uczenie maszynowe jako system, który
wykorzystuje iteracyjny proces zapytań
o zestawy danych w celu wyszukiwania
informacji – treści, która może dostarczyć
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użytecznej wiedzy dotyczącej obsługi
technicznej ciężarówek. Przypomnijmy,
że mianem iteracji określa się czynność
powtarzania tej samej operacji w pętli
przez z góry określoną liczbę razy lub aż
do spełnienia określonego warunku. Ponieważ zapytania w uczeniu maszynowym
są procesem powtarzalnym, cykliczność
ta może generować lepsze wyniki. W zależności od wyniku zapytania możliwe
staje się generowanie nowych, bardziej
precyzyjnych zapytań. Ostatecznym celem generowania informacji jest rozwój
nowych usług dla klientów.
Na przykład, mając wystarczającą
ilość danych, programy komputerowe
mogą opracować probabilistyczny (opierający się na prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia) model związków
przyczynowo-skutkowych zachodzących
pomiędzy komponentami generującymi
sygnały w systemie, jakim jest samochód
ciężarowy. Jest to przydatne, ponieważ
tworzy linię bazową – poziom referencyjny, na podstawie którego ocenia się
znaczenie nietypowych sygnałów czy
anomalii, które mogą wskazywać na potencjalny problem mechaniczny (ale równie dobrze sygnały te mogą być bez istotnego znaczenia). Porównując wyniki
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System wczesnego ostrzegania

Volvo Trucks od wielu lat
korzysta z łączności, aby
wspierać klientów w efektywnym planowaniu obsług.
Nowe technologie otwierają nowe możliwości, aby
jeszcze bardziej wydłużyć
czas pracy ciężarówki.
Wraz z wprowadzeniem
Volvo Connect, nowego
portalu dla klientów, który
oferuje pojedynczy interfejs
dla usług i funkcji cyfrowych, Volvo Trucks jeszcze
bardziej ułatwia klientom
dostęp do pełnych korzyści
z digitalizacji i łączności

© Volvo Trucks

Wczesne wykrywanie usterek jest
szczególnym zastosowaniem tej metodologii analizy danych – branża pojazdów użytkowych już od jakiegoś czasu
korzysta z modeli probabilistycznych.
Wszyscy producenci samochodów ciężarowych oferują już usługi zdalnej diagnostyki, aby pomóc swoim klientom zmniejszyć nieplanowane przestoje sprzętu.
Producenci i floty budują na tym fundamencie możliwość przewidywania potrzeb w zakresie obsługi technicznej pojazdów i działań zapobiegawczych.
Modele probabilistyczne stosuje się do
wyznaczania harmonogramów obsługi
(konserwacji) samochodów ciężarowych.
Systemy komputerowe przetwarzają stru-

mienie danych generowane podczas normalnej eksploatacji danego pojazdu, aby
pomóc w znalezieniu usterek i zapobieganiu im. Dane te podlegają analizie pod
kątem zindywidualizowanych, rzeczywistych potrzeb tego konkretnego samochodu ciężarowego, tym samym następuje odejście od typowych, odgórnych
harmonogramów przeglądów i obsług.
Dzięki temu uzyskuje się wyższy wskaźnik gotowości eksploatacyjnej, a dzięki
optymalnym interwałom konserwacyjnym, które są stale aktualizowane, mniej
awarii. Producenci samochodów ciężarowych mogą wiele zyskać na tej technologii ze względu na rosnącą tendencję
rynkową do dostarczania kompleksowych
umów serwisowych. W ten sposób wzrost
wydajności pojazdu poprawia wynik finansowy i może zwiększyć konkurencyjność
zarówno danej marki, jaki i przewoźnika.

© Daimler AG

działania modelu z parametrami uzyskanymi z podobnych pojazdów lub bazując
na tym samym pojeździe, ale w innym
przedziale czasu, możliwe jest wykrycie
pojawiających się odchyleń: analizowany
parametr nagle osiąga wartość szczytową lub zmienia się zgodnie z pewnym
trendem w określonym kierunku.
Inna metoda uczenia maszynowego,
wykorzystywana do diagnozowania problemów z pojazdem, wymaga zbudowania drzewa błędów czytelnego dla systemu
komputerowego. Konieczna jest zasada
klasyfikacji dla każdego kodu błędu, która
określa, które przyczyny źródłowe pojazdu
są z tym związane. Na przykład kod, który
może oznaczać zbyt wysokie ciśnienie
w układzie paliwowym, będzie powiązany
z potencjalnymi przyczynami, takimi jak
nieszczelny wtryskiwacz lub zablokowany zawór. Nawet jeśli takie systemy
nie będą w stanie precyzyjnie zidentyfikować danej usterki, mogą pomóc zawęzić jej potencjalne przyczyny.
Z kolei w wykrywaniu problemów
podczas testów końcowych i przedprodukcyjnych, jakie przeprowadzają producenci pojazdów, z pomocą przychodzą
systemy sztucznej inteligencji AI (Artificial Inteligence). Są one w stanie stworzyć syntezę symptomów niesprawności
istotnych dla analizowanego problemu,
co przy klasycznym podejściu diagnostycznym bazującym na związkach przyczynowo-skutkowych nie byłoby raczej
możliwe.

Mercedes-Benz Uptime stale monitoruje stan systemów pojazdu za pośrednictwem nowej platformy łączności FleetBoard. Gdy pojawia się potrzeba
naprawy lub konserwacji, pojazd przekazuje tę informację automatycznie do serwera serwisowego, który analizuje informacje, odwołując się do zdefiniowanych reguł i generuje precyzyjną interpretację danych defektów w czasie rzeczywistym. Organizacja serwisowa kontaktuje się z klientem, przedstawia konkretne zalecenia dotyczące odpowiednich środków i, na żądanie, zajmuje się znalezieniem warsztatu i dokonaniem niezbędnych ustaleń,
jeśli konieczna jest natychmiastowa naprawa
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Schemat diagnostyki predykcyjnej skrzyń biegów ZF TraXon

Łączność, warsztaty Scania, systemy zarządzania flotą Scania Fleet Management i zdalna
diagnostyka – wszystko to razem buduje wiedzę na temat tego, który pojazd potrzebuje
obsługi i jakiego rodzaju. Diagnostyka prewencyjna i predykcyjna w przypadku samochodów
marki Scania to usługa określana jako Flexible Maintenance (Elastyczna obsługa), w której
zawierają się elementy przetwarzania dużych strumieni danych (Big Data)

Inną potencjalną korzyścią wynikającą
z zastosowania technik zdalnego monitorowania stanu technicznego jest możliwość wyprzedzającego poinformowania
warsztatu, co zwiększa jego wydajność.
Dokładnie wiadomo, kiedy ciężarówka
pojawi się w serwisie i jaki zakres czynności jest w niej do wykonania. Pozwala
to zabezpieczyć odpowiednie części zamienne i sprzęt oraz usprawnić czynności
serwisowe, przez co bezproduktywny
czas przestoju samochodu zostaje ograniczony do minimum.

Nowa jakość w serwisie
W przypadku producentów pojazdów
użytkowych gromadzenie danych eksploatacyjnych to szansa: szybki czas naprawy, ulepszona diagnostyka i łatwe procesy serwisowe. Producent może teraz
wykorzystać wiedzę zdobytą podczas
uczenia maszynowego, aby zaplanować
obsługę zapobiegawczą w oparciu o zindywidualizowaną, rzeczywistą ocenę
stanu technicznego.
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Uczenie maszynowe w nadchodzącej
przyszłości stanie się kluczowym elementem tworzenia planów obsługowych
pojazdów użytkowych. Zdolność systemów
do dynamicznej oceny stanu technicznego, wyznaczenia prawdopodobieństwa
wystąpienia awarii i dopasowania interwałów obsługowych pozwoli na zmniejszenie liczby nieoczekiwanych przestojów.
Doprowadzi to do poprawy wskaźników
gotowości eksploatacyjnej, skrócenia
czasu przebywania pojazdu w serwisie
i zwiększenia wydajności personelu warsztatowego.
Zdalne gromadzenie i przetwarzanie danych diagnostycznych w żadnym
wypadku nie oznaczają ograniczenia roli
mechaników. W rzeczywistości wręcz przeciwnie: zawsze będą występować dziwne
zdarzenia, których sztuczna inteligencja
nie będzie umiała prawidłowo zinterpretować. Do prawidłowej oceny konieczne
będzie ludzkie doświadczenie i zdrowy
rozsądek. Zawsze człowiek jest w stanie
zobaczyć i zrozumieć więcej, powiązać
ze sobą fakty, które wydają się zupełnie
do siebie nie pasować.
Na razie jednak ważniejsza niż przewidywanie awarii komponentów jest możliwość szybkiego podjęcia działania w oparciu o informacje diagnostyczne.

| PROMOCJA |

PHU AGROLA to autoryzowany dystrybutor NOXy
(AdBlue) od 2008 r. Firma,
dla której nieustanny rozwój
jest priorytetem, aspiruje
do miana największego
i najszybciej rozwijającego
się autoryzowanego dystrybutora NOXy na rynku
polskim i za granicą.

AdBlue
kompleksowo
Robert Rogala,
właściciel firmy PHU AGROLA

PHU AGROLA to rzetelny partner:
• dostarcza NOXy potwierdzony certyfikatem oraz próbką produktu
• zapewnia kompleksową obsługę
płynu NOXy, oferuje osprzęt do dystrybucji (zestawy grawitacyjne, pompy, złącza, węże), zbiorniki ogrzewane od 2500 l do 5000 l, a także
dostawy na terenie całego kraju
• oferuje własne środki transportu –
autocysterny z dystrybucją umożliwiające dostawy w zakresie od
1000 l do 24 000 l oraz samochody
ciężarowe z podestem załadowczym dostarczające towar w paletopojemnikach z możliwością ustawienia pojemników do tankowania
grawitacyjnego
• gwarantuje terminowe dostawy do
72 h (przeważnie jest to 48 h lub
szybciej)
• użycza klientom zbiorniki odbierające
minimum 3000 l/miesięcznie
• zapewnia stałą, konkurencyjną cenę
i sms-owy system informujący klientów o dokładnej dacie dostawy

OXy (inaczej AdBlue) jest produkowany
przez Grupę Azoty w trzech zakładach –
Police, Kędzierzyn oraz Puławy, które
jako pierwsze w Polsce uzyskały licencję na produkcję i sprzedaż NOXy oraz są wiodącym producentem tego płynu w Polsce i Europie. Transport
produktu odbywa się w cysternach przystosowanych do dystrybucji NOXy lub w paletopojemnikach o pojemności 1000 l.
PHU AGROLA gwarantuje najwyższą jakość produktu, potwierdzoną certyfikatami jakości zgodnymi
z warunkami technicznymi ISO 22241-1/-2/-3/-4.
Firma zapewnia również kompleksową obsługę
w zakresie dostaw NOXy oraz niezbędnego osprzętu. W swojej ofercie ma pełny asortyment do
dystrybucji, taki jak pompy z osprzętem (opcjonalnie z licznikiem i pistoletem automatycznym),
zestawy grawitacyjne do 1000-litrowych paletopojemników oraz zbiorniki do przechowywania
i dystrybucji NOXy do użytku wewnętrznego i do
dalszej odsprzedaży.

Misją naszej firmy jest konsekwentne budowanie marki dzięki najwyższej
jakości produktom i jednoczesnej trosce
o środowisko naturalne. Udaje nam się to
dzięki ciągłemu podwyższaniu standardów
i jakości obsługi naszych klientów. Zaufały nam
już tysiące klientów w Polsce i Europie i jesteśmy
gotowi do obsługi kolejnych kilku tysięcy. Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym działem
handlowym pod numerem 504 090 167.

Nowoczesna linia konfekcyjna pozwala firmie zaopatrywać klientów w kanistry (pojemności 1, 5,
10 i 18 l), które są doskonałym rozwiązaniem dla
zestawów transportowych przebywających większość czasu na europejskich drogach, gdzie cena
za AdBlue jest dużo wyższa.
Firmy transportowe mające we własnym taborze
większą liczbę pojazdów spełniających normy
emisji spalin Euro IV, Euro V oraz Euro VI wyposażane są w stacje do dystrybucji NOXy o pojemności od 2500 l do 10 000 l lub paletopojemniki
o pojemności 1000 l wraz z pompami przystosowanymi do roztworu NOXy.
Zdjęcia: © PHU AGROLA
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W przypadku awarii

Dariusz Piernikarski

Specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego wykorzystywany
jest do usuwania awarii, skutków kolizji lub wypadków, a także
do podnoszenia i relokacji samochodów ciężarowych wraz
z ładunkiem oraz transportu autobusów.

© Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko

e względu na dużą liczbę wszystkich wypadków drogowych (29,5
tys. w 2018 r.) towarzystwa ubezpieczeniowe i współpracujące z nimi pomoce drogowe cały czas udoskonalają
swoje usługi. Oferowane jest kompleksowe wsparcie w awaryjnych sytuacjach
w kraju i za granicą, obejmujące zarówno samochody osobowe, dostawcze, jak
i ciężarowe.

Samochody ze stałą platformą
transportową służą do przewożenia
różnego rodzaju pojazdów: uszkodzonych, powypadkowych, a także maszyn
roboczych nieporuszających się po drogach publicznych. Platformy wykonuje
się z aluminium dla lżejszych pojazdów
lub ze stali wysokiej jakości dla
cięższych. Kształt platformy musi uniemożliwiać przedostawanie się płynów
eksploatacyjnych pochodzących
z uszkodzonego pojazdu poza pojazd
pomocy drogowej. Platformy tego typu
znajdziemy np. w ofercie firmy Najazdy
Samochodowe Przemysław Budźko
z Troszczyna k. Opalenicy
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Gwarancją dobrze przeprowadzonej
pomocy jest dysponowanie profesjonalnym sprzętem i wyspecjalizowaną kadrą
pracowniczą, a podnoszenie jakości usług
dzięki rzetelnej obsłudze, punktualności
i bezpieczeństwie pracy zwiększa komfort klientów korzystających z usług pomocy drogowej.

Pojazdy pomocy drogowej
– próba definicji
Pojazdy pomocy drogowej przeznaczone są do usuwania z miejsca awarii
lub wypadku drogowego unieruchomionych samochodów osobowych. Wykorzystywane są one także do usuwania pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych.
Do usuwania pojazdów użytkowych przeznaczone są ciężarowe pojazdy pomocy
drogowej, które nazywane są także pojazdami ratownictwa drogowego.
Pojazdem pomocy drogowej jest pojazd specjalny, oznaczony kodem 504.
Są to pojazdy samochodowe lub przyczepy przeznaczone do wykonywania
specjalnych funkcji. Wiąże się to z ko-

niecznością dostosowania nadwozia do
odpowiednich zadań oraz dysponowaniem specjalnym wyposażeniem. Szczegółowe wymagania techniczne dla pojazdów pomocy drogowej określone są
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
(Dz.U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.).
Pojazd bazowy (podwozie), na którym
zostanie wykonana zabudowa specjalistyczna, musi mieć świadectwo homologacji wystawione zgodnie z art. 68
Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia
20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z późn. zm.).

Kategorie pojazdów
pomocy drogowej
Można wyróżnić 4 podstawowe kategorie pojazdów pomocy drogowej, do
których zaliczymy: pojazdy ze stałą platformą najazdową, pojazdy z platformą
najazdową uchylną, pojazdy z żurawiem,
pojazdy z wysięgnikiem holowniczym.

reklama

• Pojazdy ze stałą platformą najazdową
muszą być wyposażone w dodatkowe
najazdy o długości zapewniającej bezpieczny za- i rozładunek przewożonego pojazdu.
• W pojazdach z platformą ruchomą
(uchylną) załadunek lub rozładunek
jest możliwy po jej obniżeniu (możliwy jest kontakt jej tylnej krawędzi
z podłożem), platforma może być również zsuwana; wyposażenie uzupełniające stanowią najazdy.
• Pojazdy z żurawiem mają w wyposażeniu teleskopowe ramię, na którego końcu znajduje się hak umożliwiający podpięcie poprzez trawers
pojazdu przewożonego.
• Pojazdy z wysięgnikiem holowniczym unoszą za przednie bądź tylne
koła pojazd przeznaczony do odholowania.
Konstruktorzy nie są ograniczeni
tylko do jednej kategorii, można wykorzystać kombinację różnych wariantów
do utworzenia pojazdu, który będzie
spełniał oczekiwane wymagania, a tym
samym może być pojazdem wielofunkcyjnym w zakresie pomocy drogowej.
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© OMARS

Wysięgnik holowniczy to najbardziej rozpoznawalny element holowników pomocy drogowej. Występuje zarówno w małych miejskich,
jak i w ciężkich samochodach pomocy drogowej. W przypadku
ciężkiego sprzętu wysięgnik holowniczy zamontowany jest do ramienia głównego i jego najważniejszą funkcją, jaką pełni podczas holowania, jest unoszenie uszkodzonego bądź niesprawnego pojazdu
metodą częściowego załadunku. Wielofunkcyjna belka trawersowa
umieszczona na końcu wysięgnika służy do mocowania dodatkowego osprzętu holowniczego, jakim jest okular, widełki, sprzęg
siodłowy czy sprzęg dyszlowy. Na zdjęciu miejski holownik firmy
OMARS na 5-tonowym podwoziu Mercedesa Sprintera

Pojazdy pomocy drogowej
na podwoziach samochodów
dostawczych
Najmniejsze pojazdy pomocy drogowej określane są jako holowniki miejskie.
Budowane są zazwyczaj na podwoziach
pick-up lub samochodów dostawczych
i ze względu na ograniczenia ładowności
służą do transportu unieruchomionych
samochodów o stosunkowo niewielkiej
masie i rozmiarach. Drugą grupę tworzą
dostawcze pojazdy pomocy drogowej zabudowane na podwoziach do 7,5 t dmc.
– większe wymiary i masa w porównaniu
z holownikami miejskimi dają większe
możliwości niesienia pomocy w razie
awarii czy wypadku na drodze i zwiększają zakres możliwości przewozowych.
Pojazdy te, mimo że mają większe wymiary niż holowniki miejskie, mogą realizować równorzędne zadania, pod wa-

runkiem że uszkodzony pojazd nie będzie znajdował się w miejscu ograniczającym dojazd dla tego typu samochodu pomocy drogowej.
Typowo pojazdy pomocy drogowej
budowane na podwoziach samochodów
dostawczych wyposaża się w platformy
stałe lub uchylno-przesuwne poruszane
za pomocą siłowników hydraulicznych.
Powszechnie stosowanym udogodnieniem są wyciągarki z możliwością sterowania bezprzewodowego, umożliwiające wciągnięcie uszkodzonego pojazdu.
Dodatkowe możliwości daje składany
wysięgnik holowniczy (zazwyczaj o udźwigu do 1,8 t) mocowany na tylnym zwisie. Wysięgnik umożliwia odholowanie
uszkodzonego pojazdu poprzez uniesienie jednej z jego osi.
Kabina może być w wersji wielomiejscowej (brygadowej) – w takim wypadku właściciel uszkodzonego pojazdu,
jak i jego pasażerowie mogą zostać przewiezieni jednym pojazdem pomocy dro-

gowej. Zastosowanie takiej wersji kabiny
powoduje skrócenie przestrzeni ładunkowej, a w konsekwencji uniemożliwia
udzielenie pomocy pojazdom o większych
wymiarach, a ich zły stan techniczny
wyklucza odholowanie poprzez uniesienie jednej z osi. Wówczas z pomocą przychodzą ciężarowe samochody pomocy
drogowej.

Pojazdy pomocy drogowej
na podwoziach samochodów
ciężarowych
Kiedy dojdzie do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego lub autobusu, którego następstwem są uszkodzenia pojazdu uniemożliwiające jego
dalszą podróż, pojazdy pomocy drogowej
wyposażone w platformę hydrauliczną
nie są w stanie udzielić pomocy, dlatego
jedynym skutecznym rozwiązaniem jest
skorzystanie z usług ciężkiego samochodu pomocy drogowej. Przeznaczone
są one do wykonywania profesjonalnych

© Kegger

Kegger specjalizuje się w produkcji zabudów
typu autotransporter klasy premium na samochodach do 5 t. Są one w 100% wykonane
z aluminium. Profesjonalne przygotowanie
elementów do produkcji, precyzyjne spawy,
estetyczne wykonanie detali to znak rozpoznawczy tej polskiej, dynamicznie rozwijającej
się firmy. Zaletą zabudów jest stosunkowo
niska masa własna przy zachowaniu wysokiej
wytrzymałości. Można też na zabudowę
Kegger załadować pojazd o masie znacznie
wyższej niż nominalna. Decydując się na zakup, klient ma możliwość wyboru produktu
spośród wielu różnych opcji, co z pomocą
konfiguratora on-line (www.kegger.eu),
w bardzo przyjazny i łatwy sposób pozwala
przebrnąć etap konfiguracji
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jazdu spoza obrysu drogi oraz drobne naprawy pozwalające kontynuować podróż.
Oferowane są również drobne usługi, które
nie są przeznaczone tylko dla pojazdów
ciężarowych, ale dotyczą też samochodów osobowych i dostawczych. Możemy
tu wymienić np. dowóz paliwa, awaryjne odpalenie pojazdu, wymiana koła,
awaryjne otwieranie pojazdu czy też pomoc w wyjechaniu z grząskiego terenu.

Budujemy pojazd pomocy drogowej
Sprzęt ratownictwa drogowego musi być przystosowany do pojazdów o różnej wielkości i masie – na zdjęciu platforma hydrauliczna TEVOR SMART ZP50C1 przystosowana do podwozi 12 t dmc. Pojazd służy do transportu pojazdów osobowych oraz
dostawczych, dzięki zastosowaniu odpowiednich wzmocnień świetnie nadaje się
również do transportu ciągników, wózków widłowych oraz sprzętu budowlanego;
w wyposażeniu platformy znajduje się m.in. hydrauliczna wyciągarka 5 t wraz z hydraulicznym przesuwem, skrzynki narzędziowe oraz oświetlenie ostrzegawcze zgodne
z obowiązującymi przepisami; wszystkie elementy hydrauliki sterowane są również
za pomocą ośmiokanałowego pilota

usług transportu pojazdów samochodowych w różnych sytuacjach i warunkach
drogowych.
W zależności od wymagań klienta
i rodzaju świadczonych usług stosuje się
podwozia od 2 do 5 osi od 7,5 t do nawet
45 t dmc. Możliwe jest wyposażenie ich
w takie urządzenia, jak platforma hydrauliczna, żuraw załadunkowy (HDS),
wysięgnik holowniczy oraz rotator z ramieniem głównym. Do najcięższych zalicza się holowniki mogące udzielić pomocy
pojazdom powyżej 12 t dmc. W ciężkich
pojazdach pomocy drogowej może być
montowana centralnie osadzona obrotnica umożliwiająca obrót ramienia głów-

nego w zakresie od 180° do nawet 360°.
W połączeniu z ramieniem głównym, belką dźwigową oraz stopami podporowymi,
a także często stosowanym wysięgnikiem
holowniczym wraz z belką trawersową
i okularem, obrotnica tworzy zespół funkcjonalny określany jako rotator.
Firmy zajmujące się pomocą drogową,
dysponujące ciężkimi holownikami, zapewniają klientom kompleksową obsługę
i ich wachlarz usług wcale nie ogranicza
się do wyciągania zestawu z rowu, z którym najczęściej kojarzony jest ciężki samochód pomocy drogowej. Oczywiście
głównym zadaniem jest pomoc obejmująca typowo holowanie, wyciąganie po-

Postęp technologiczny wymusza dysponowanie coraz nowocześniejszymi pojazdami pomocy drogowej, które będą
zdolne wykonać zadanie niezależnie od
panujących warunków i rodzaju unieruchomionego pojazdu.
Na etapie zabudowy nadwozia konieczne jest dopasowanie wszystkich
elementów konstrukcyjnych i urządzeń
w taki sposób, aby spełniały wymagania
w zakresie udzielania pomocy drogowej. Dotyczy to wszystkich rodzajów pojazdów, od platformy transportowej na
podwoziu samochodu dostawczego, przez
holowniki unoszące oś pojazdu osobowego czy ciężarowego, aż po ciężkie samochody pomocy drogowej z zabudowanym agregatem ratowniczym, który
umożliwia podnoszenie i przemieszczanie samochodów ciężarowych wraz z ładunkiem. Wyposażeniem specjalistycznym w zależności od potrzeb mogą być
platformy transportowe, wyciągarki hydrauliczne, podpory, rotator, trawersy,
wysięgniki holownicze.

reklama
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Nowy model Iveco
S-WAY: ciągnik dalekobieżny z rozwiązaniami skoncentrowanymi wokół kierowcy,
całkowicie zintegrowany z najnowocześniejszymi technologiami
online stosowanymi w drogowym transporcie ciężarowym i logistyce

S-WAY – twórcze
zakłócenie Iveco
We wrześniu br. Iveco wprowadza na rynek nowy
model S-WAY: ciągnik dalekobieżny z rozwiązaniami
skoncentrowanymi wokół kierowcy, całkowicie
zintegrowany z najnowocześniejszymi technologiami
online stosowanymi w drogowym transporcie
ciężarowym i logistyce.

Dariusz Piernikarski
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gólnoświatowa premiera Iveco
S-WAY odbyła się hucznie 2 lipca w centrum wystawienniczym
IFEMA w Madrycie. Wśród ponad 1300
uczestników tego wydarzenia byli przedstawiciele CNH Industrial, sieci Iveco,
kluczowi klienci, dziennikarze, a także
przedstawiciele współpracujących z producentem firm – dostawców komponentów i usług.
Iveco S-WAY to pierwszy z modeli
tworzących kompletną ofertę firmy. Znajdą się w niej jeszcze samochody X-WAY
przeznaczone głównie do zastosowań
specjalistycznych jako podwozia pod zabudowę oraz samochody terenowe z rodziny T-WAY. Wraz z tą linią modelową
producent wprowadza wiele funkcji opartych na zaawansowanym poziomie komunikacji online, umożliwiających świadczenie nowych usług dostosowanych do
potrzeb klienta.
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Jednoczęściowa dolna leżanka
może być wyposażona w materace o grubości 140 mm
o dwóch różnych poziomach
komfortu do wyboru.
Leżanka górna oferowana jest
w dwóch wariantach: Comfort
(szerokość 700 mm, materac
o grubości 100 mm) oraz
Smart (szerokość 600 mm,
materac 80 mm)

Stylistyka wszystkich modeli tworzących rodzinę WAY ma komunikować
moc, dynamikę a jednocześnie wpisywać
się we współcześnie obowiązujące trendy
projektowe. Elementy tworzące przód
kabiny, czyli grill, reflektory i zderzak zostały skomponowane tak, by tworzyć
jednolitą optycznie całość. Nowa kabina
wygląda bardzo nowocześnie i dynamicznie. Klient ma możliwość doboru
szczegółów wyposażenia, które pozwolą
mu nieco spersonalizować wygląd kupowanego pojazdu, np. reflektory wyposażone w żarówki halogenowe lub LED.
Wszystko zaprojektowane zostało
zgodnie z założeniem, że piękno formy
musi łączyć się z funkcjonalnością. Założenia projektowe i detale zostały podporządkowane funkcjonalności nowego
pojazdu. Przygotowując nową kabinę
Iveco S-WAY, poddano ocenie wszystkie możliwości pozwalające klientom na
redukcję kosztów i zwiększenie produktywności. Przykładem może być wieloczęściowy zderzak przedni, którego
fragmenty można w razie uszkodzenia
wymieniać niezależnie, co w istotny sposób obniża koszt naprawy.
Zewnętrzna bryła kabiny została podporządkowana jednemu celowi, jakim
była poprawa własności aerodynamicznych. Ścianę przednią spłaszczono, naroża zaokrąglono, zmieniono położenie deflektorów, a dachowi nadano nowy kształt.
Przeprojektowano wnęki kół oraz stopnie wejściowe, zoptymalizowano kształt
spojlerów bocznych i tylnych za kabiną,
dodano do nich gumowe przedłużenia poprawiające przepływ powietrza w przestrzeni miedzy ciągnikiem a naczepą.
W efekcie współczynnik oporu aerodynamicznego udało się zredukować o 12%
w stosunku do kabiny AS modelu Stralis, co daje zmniejszenie zużycia paliwa
o ok. 4% w transporcie dalekobieżnym.

© Iveco

Kabina – zewnętrznie

Poprawiły się nie tylko właściwości
aerodynamiczne, ale również komfort
jazdy i jakość życia na pokładzie. Przeprojektowując kabinę, podniesiono wyżej
jej podłogę z zachowaniem dotychczasowej konfiguracji z trzema stopniami
wejściowymi o starannie dobranym rozstawie. Drzwi boczne po zamknięciu –
a zamykają się bardzo łatwo – całkowicie zasłaniają dwa z nich, co wpływa korzystnie na aerodynamikę i bezpieczeństwo, a zwyczajowo pozwala kierowcom
np. na pozostawianie butów na stopniach. W drzwiach zrezygnowano ze
słupka pośredniego, co poprawia widoczność wokół pojazdu.

Kabina – wewnętrznie
Wnętrze jest bardzo dobrze dopracowane. W porównaniu z poprzednim
modelem Stralis z kabiną AS tunel silnika jest niższy o 110 mm. Wyższy natomiast jest dach, wysokość wewnętrzna
to obecnie 2115 mm. Jednoczęściowa

dolna leżanka może być wyposażona
w materace o grubości 140 mm o dwóch
różnych poziomach komfortu do wyboru. Jest szeroka i wygodna, a w dodatku symetryczna, kierowca może zatem spać dowolnie – z głową po prawej
lub po lewej stronie. Pod łóżkiem znajdują się schowki o łącznej pojemności
375 l z dostępem z zewnątrz oraz w części
środkowej dwa wysuwane schowki – lodówki. Panel kontrolny umieszczono na
środku ściany tylnej. Kierowca do obsługi różnych funkcjonalności w kabinie
(ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie,
radioodtwarzacz, blokady drzwi, otwieranie okna dachowego i opuszczanie szyb
bocznych itp.) może zawsze skorzystać
z aplikacji MyIveco Easy Way.
Składana leżanka górna oferowana
jest w dwóch wariantach: Comfort – do
częstego użycia (szerokość 700 mm, materac o grubości 100 mm) oraz Smart
(szerokość 600 mm, materac 80 mm) –
do użycia sporadycznego lub jako dodatkowa półka na bagaż. Oświetlenie wnę-

Zewnętrzna bryła kabiny Iveco S-WAY
została podporządkowana jednemu
celowi, jakim była poprawa własności
aerodynamicznych. Ścianę przednią
spłaszczono, naroża zaokrąglono, zmieniono położenie deflektorów, a dachowi
nadano nowy kształt
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Kierowca w centrum uwagi
Za kierownicą można przyjąć optymalną pozycję – zredukowano bowiem
wysokość siedzenia kierowcy, zwiększając jednocześnie grubość poduszki siedziska oraz pionowy i poziomy zakres regulacji. W rezultacie wygodnie mogą
pracować kierowcy o niemal wszystkich
wymiarach. Korzystając z przycisków
rozmieszczonych na ramionach wielofunkcyjnej kierownicy o sporym zakresie regulacji, można obsłużyć wszystkie
typowe funkcje: tempomat, telefon, centrum multimedialne, komputer pokładowy. Do uruchomienia silnika posłuży
przycisk na desce rozdzielczej, wcześniej
jednak konieczne jest umieszczenie kluczyka w gnieździe poniżej. Wydaje się
(trudno to jednoznacznie ocenić po dość
krótkim zapoznaniu się z wnętrzem), że
wszystkie schowki, uchwyty na kubki, kieszenie, szuflady, gniazda USB, gniazdo
12 V itp. są tam, gdzie być powinny.

Pod łóżkiem znajdują
się schowki o łącznej
pojemności 375 l
z dostępem z zewnątrz oraz w części
środkowej dwa wysuwane schowki –
lodówki

© Iveco

Schowki nad szybą
przednią mają pojemność 250 l, są również dwie kieszenie
boczne nad krawędziami drzwi; środkowa część konsoli
nadokiennej jest nieco
cofnięta, dzięki czemu
stojący na środku kierowca ma więcej
miejsca
© Iveco

trza kabiny w Iveco S-WAY zapewnia
komfort wizualny w każdych warunkach
– użyto regulowanych lamp LED. Warto
wspomnieć, że Iveco S-WAY zostało wyposażone w dodatkowy rygiel drzwi bocznych zapewniający większe bezpieczeństwo podczas nocowania w kabinie.
Schowki rozmieszczone nad szybą
przednią mają pojemność o 20% większą niż w modelu Stralis – jest to obecnie 250 l. Pojawiły się również dwie sporych rozmiarów kieszenie boczne nad
krawędziami drzwi. Środkowa część konsoli nadokiennej jest nieco cofnięta, dzięki
czemu stojący na środku kierowca ma
więcej miejsca: 785 mm z leżanką Smart
lub 685 mm z leżanką Comfort (w kabinie
AS modelu Stralis było to tylko 440 mm).
Okno dachowe powiększono o 50%.
W zakresie bezpieczeństwa biernego
zwiększono wytrzymałość mechaniczną
struktury kabiny zgodnie ze standardami
ECE R29.03 dotyczącymi zderzeń z udziałem kabiny. Zmodernizowanie hamulców
osi przedniej pozwoliło na skrócenie dystansu hamowania o 15%. Na pokładzie
znajdują się oczywiście wszystkie systemy wspomagające bezpieczeństwo
czynne. Podsumowując, można śmiało
stwierdzić, że nowa kabina AS modelu
S-WAY stała się przyjaznym współtowarzyszem kierowcy w każdej misji – nawet tej najtrudniejszej.

Deska rozdzielcza i konsola środkowa zostały przeprojektowane w celu
poprawy komfortu i efektywności obsługi
dzięki nowemu rozmieszczeniu elementów i znacznie lepszej funkcjonalności.
Na konsoli centralnej znajduje się dotykowy 7-calowy ekran zapewniający dostęp do nowoczesnego systemu informacyjno-rozrywkowego, który umożliwia
kierowcy korzystanie w kabinie z funkcji
cyfrowych, m.in. podłączenia i widoczności ekranu telefonu Apple Car Play
lub Android Auto. Dostępne są również:
Bluetooth do transmisji strumieniowej
w trybie głośnomówiącym i audio, radio
DAB, system rozpoznawania głosu, system nawigacji dla samochodów ciężarowych, a także wiele udogodnień sprzętowych i programowych, w tym funkcje
bezpieczeństwa cybernetycznego. Kierowca ma również dostęp do usług pomocy całodobowej i pomocy zdalnej, jak
również do systemu oceny stylu jazdy.
Trzeba przyznać, że ocena stylu jazdy
została mocno rozbudowana, wykorzystywane są nie tylko informacje na temat parametrów roboczych pojazdu, ale
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również wzięto pod uwagę trudność misji,
czyli czynniki wpływające na zużycie paliwa, takie jak ciężar zestawu, topografia
trasy czy warunki atmosferyczne. W kabinie S-WAY można z przyjemnością posłuchać muzyki, zmieniono bowiem rozmieszczenie głośników, a wśród opcji
wyposażenia jest subwoofer.

S-WAY – pojazd połączony
Nowe Iveco S-WAY wkracza na rynek
wyposażone w potężny pakiet łączności
– nowy zaawansowany technologicznie
moduł telematyczny, oprogramowanie
pozwalające na zbieranie parametrów roboczych pojazdu i wymianę danych w czasie rzeczywistym. Ważnym elementem
jest również zewnętrzna platforma transmisji i przechowywania danych w chmurze (infrastruktura Microsoft Azure). Taka
konfiguracja pozwala na zaoferowanie
nowych usług, wraz z którymi Iveco w zakresie obsługi swoich pojazdów dokonuje
przejścia z postawy reaktywnej do proaktywnej. To jest przełomowy krok dla
producenta – zmiana ta pod względem
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oferowanych możliwości obsługowych
i diagnostycznych stawia Iveco na równi
z innymi wiodącymi producentami działającymi na rynku pojazdów użytkowych.
Ciągły dialog pomiędzy jeżdżącymi
ciężarówkami S-WAY a centrum kontroli Iveco pozwoli menedżerom flot obniżyć koszty działalności związane ze
zużyciem paliwa i kosztami obsługi i napraw. Do dyspozycji mają portal MyIveco
Way – jest to przyjazna i przejrzysta platforma internetowa, pozwalająca klientom
na łączenie się z pojazdem i stałe monitorowanie jego statusu za pośrednictwem
smartfonu, tabletu lub komputera. Korzystając z MyIveco, klienci uzyskują dostęp do informacji opisujących efektywność ich pojazdów i floty, a także
pozwalających na indywidualną ocenę
stylu jazdy poszczególnych kierowców.
Właściciele flot powinni docenić również oferowany wraz z modelem S-WAY
nowy zestaw narzędzi pozwalających na
redukcję zużycia paliwa. Można tu wymienić np. ocenę stylu jazdy kierowcy czy
Hi-Cruise, czyli przewidujący tempomat
adaptacyjny działający ze wsparciem
GPS. Jest również Eco-Switch, czyli ogranicznik momentu obrotowego, funkcja
wybiegu Eco-roll oraz bogata oferta w zakresie konsultacji ze specjalistami Iveco,
dotyczących obniżania zużycia paliwa.
S-WAY oferuje nową, zaawansowaną
usługę logistyczną i dyspozytorską przygotowaną we współpracy z firmami Verizon i Astrata. Wszechstronność i skalowalność tego systemu zarządzania flotą
pozwala na bardziej skuteczne progra-

Narzędzie kierowcy: aplikacja
MyIveco Easy Way dostarcza
podstawowe dane na temat
pojazdu, stylu jazdy, można
również za jej pomocą kontrolować najważniejsze funkcjonalności w kabinie

Obsługa predykcyjna

mowanie czynności obsługowych, zarządzanie terminami dostaw, śledzenie
pojazdu, monitorowanie czasu pracy kierowców i zdalne pobieranie danych z tachografu oraz zwiększenie ogólnego
poziomu bezpieczeństwa. Daje również
możliwość zarządzania czynnościami administracyjnymi, takimi jak opłaty drogowe czy ubezpieczenia. Ważna jest
również kontrola stanu technicznego,
zwiększająca produktywność i pozwalająca na wprowadzenie zasad obsługi predykcyjnej. Alternatywnie interfejs sieciowy (API) aplikacji MyIveco harmonijnie
współpracuje z systemem klienta do zarządzania flotą, dostarczając wszystkie
dane pojazdu w obrębie jednego systemu.

Deska rozdzielcza i konsola środkowa zostały przeprojektowane w celu poprawy komfortu i efektywności obsługi; na konsoli centralnej znajduje się dotykowy 7-calowy ekran zapewniający dostęp do nowoczesnego systemu informacyjno-rozrywkowego, który umożliwia kierowcy korzystanie z wielu funkcji cyfrowych; do uruchomienia silnika służy przycisk na desce rozdzielczej,
wcześniej jednak konieczne jest umieszczenie kluczyka w gnieździe poniżej

S-WAY łączy się z centrum zdalnej
obsługi Iveco (Iveco Remote Assistance),
a zdalne algorytmy są w stanie diagnozować i kontrolować wszystkie kluczowe
systemy pojazdu. Tym samym możliwe
staje się zastosowanie najnowocześniejszych w branży rozwiązań, takich
jak diagnostyka proaktywna oraz obsługa
predykcyjna i elastyczne planowanie
przeglądów.
Eksperci Iveco mogą na bieżąco prowadzić diagnostykę proaktywną, planować czynności obsługowe i interwencje
naprawcze zgodnie z faktycznym stanem
technicznym samochodu, minimalizując
tym samym liczbę i czas trwania zdarzeń,
gdy pojazd jest wyłączony z ruchu. Iveco
Control Room pozostaje w stałym kontakcie z siecią serwisową Iveco i wszystkimi połączonymi pojazdami, monitorując
kluczowe wskaźniki jakości. Diagnostyka
samochodu jest wykonywana zdalnie,
zagrożenia są identyfikowane, zanim
doprowadzą do powstania usterki, co
pozwala na podejmowanie wcześniejszych działań zapobiegawczych. W niektórych przypadkach możliwe jest również zdalne usunięcie niesprawności, bez
zatrzymywania pojazdu czy kierowania
go do serwisu. Zebrane dane pozwalają
na zidentyfikowanie najodpowiedniejszego momentu do równoczesnego przeprowadzenia bieżących prac obsługowych
i przeglądów planowych. Dysponowanie
rzeczywistymi danymi eksploatacyjnymi
daje możliwość zaoferowania klientom
indywidualnie przygotowanych planów
obsługowych wraz z ofertą finansową
optymalnie dopasowaną do ich potrzeb
operacyjnych.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Jak zarządzać jakością w systemie ERP?

Zarządzanie jakością ma na celu dążenie do doskonalenia
efektywności i elastyczności organizacji. Właściwie przeprowadzone
ma przynieść spełnienie oczekiwań, wymagań oraz potrzeb klienta
w sposób zwiększający wydajność przedsiębiorstwa.

arządzanie jakością stanowi zatem krok naprzód w stosunku do zapewnienia jakości.
W podejściu tym każdy pracownik dąży
do doskonalenia własnej pracy, aby całościowy
efekt był jak najbardziej satysfakcjonujący z punktu widzenia zarówno organizacji, jak i klienta.
Warto zatem postawić na narzędzia, które będą
sprzyjały realizacji tej koncepcji. Takim bez wątpienia jest proALPHA ERP.

Zalety zarządzania jakością
w systemie proALPHA ERP to:
• odwzorowywanie zachodzących
w firmach procesów biznesowych
• wspieranie i modelowanie ich przebiegu dzięki zintegrowanemu Workflow
• wymuszanie na użytkownikach uzupełniania danych z pożądaną dokładnością
• umożliwienie definiowania procesów kontroli jakości
• usprawnienie obsługi zgłoszeń serwisowych
• możliwość przechowywania, np.
historii poszczególnych obiektów
serwisowych czy potwierdzeń ważności uprawnień i kwalifikacji.

Bez względu na rodzaj realizowanej produkcji
w całym procesie wytwarzania gromadzi się wiele
dokumentów i plików elektronicznych, stanowiących tak zwaną dokumentację techniczną.
W wielu przypadkach chcemy nie tylko zachować
aktualną dokumentację, ale także zarządzać zmianami w tych dokumentach. Zależy nam, aby wiedzieć kto i kiedy dokonał zmiany, czym było to
spowodowane oraz według jakiej dokumentacji
została zlecona produkcja. Aby sprostać temu
zadaniu, niezbędny jest system mający funkcjonalność śledzenia zmian, wersjonowania plików
oraz zarządzania uprawnieniami do dokumentacji.
W tym celu warto przyjrzeć się bliżej systemowi
proALPHA.

Cel: jakość
Zgodnie z teorią zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym to zestaw wielu planowych, skoordynowanych i systematycznych
działań, mających na celu zapewnienie pożądanego poziomu jakości wyrobów gotowych oferowanych na rynku. W praktyce bywa z tym jednak
różnie. Jedynie dojrzałe organizacje mają świadomość, że tylko kompleksowe zarządzanie jakością przynosi długotrwały skutek w postaci
utrzymania wysokiego poziomu satysfakcji klienta.
Tym samym przedsiębiorstwo chcąc to osiągnąć,
musi nieustannie i systematycznie planować oraz
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realizować działania kontrolne na różnych etapach procesu wytwarzania, w różnych komórkach organizacji.
Jednym ze sposobów na zrealizowanie wspomnianego celu może być wdrożenie zintegrowanego
sytemu zarządzania przedsiębiorstwem, zawierającego wbudowaną funkcjonalność, która zapewnia obsługę procesów związanych z zarządzaniem jakością. Przykładem takiego narzędzia
jest system proALPHA ERP, który doskonale odwzorowuje zachodzące w firmach procesy biznesowe, jak również wspiera i modeluje ich przebieg dzięki zintegrowanemu Workflow. Dodatkowo
umożliwia definiowanie procesów kontroli jakości
od zakupów materiału, poprzez procesy produkcyjne, aż po realizację standardów jakościowych
narzucanych przez klientów końcowych. Ostatnim
elementem kompleksowego zarządzania jakością
jest funkcjonalność serwisu, gwarantująca klientom sprawną obsługę zgłoszeń serwisowych oraz
przechowywanie historii poszczególnych obiektów
serwisowych.
Wdrożenie proALPHA ERP jest szansą na sprawne
zarządzanie jakością i wpływa na zwiększenie
wydajności firmy przy jednoczesnym doskonaleniu pracy całego zespołu pracowników. Warto
bowiem pamiętać, iż głównym kierunkiem działań
projakościowych jest spełnianie ciągle zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów z uwzględnieniem interesu przedsiębiorstwa.
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e-Crafter
dla Żabki
Sieć handlowa Żabka
Polska rozpoczyna testy
e-Craftera w Poznaniu.
Uroczyste przekazanie
pojazdu odbyło się
11 lipca br. w fabryce
spółki VW Poznań
w Białężycach
k. Wrześni.

Adam Manikowski,
ieć handlowa Żabka Polska, lider
sieci convenience, i marka Volkswagen Samochody Użytkowe –
dwie firmy z siedzibą w Poznaniu – postanowiły zrealizować wspólny projekt,
który ma ograniczyć negatywny wpływ
działalności transportowej na otoczenie.
Obie firmy w ramach współpracy aktywnie promują nowoczesną logistykę miejską z myślą o środowisku naturalnym oraz
społecznościach lokalnych. Żabka jako
pierwsza sieć handlowa w Polsce zdecydowała się, aby w praktyce sprawdzić, jak podczas codziennych dostaw
do poznańskich sklepów sprawdza się
elektryczny, bezemisyjny Volkswagen
e-Crafter.
Przypomnijmy, że firma Żabka Polska
Sp. z o.o. jest właścicielem największej
w Polsce sieci sklepów typu convenience
liczącej blisko 5700 placówek prowadzonych przez blisko 4000 franczyzobiorców pod marką Żabka. W Poznaniu,
gdzie odbywać się będzie test e-Craftera,
działa obecnie ok. 200 placówek.

wiceprezes ds. operacyjnych
w firmie Żabka Polska

Współpraca Żabki z Volkswagenem
Samochody Użytkowe to świetny przykład synergii firm działających w różnych
branżach na rzecz środowiska naturalnego
i poprawy komfortu życia mieszkańców w naszym mieście. Prośrodowiskowe podejście to naturalny
kierunek funkcjonowania i rozwoju sieci Żabka. Jako firmie innowacyjnej zależy nam na kreowaniu trendów
w branży, w tym jakże ważnym obszarze, jakim jest ekologia. Chcemy wyznaczać kierunki rozwoju transportu
w miastach, które są zgodne z wymaganiami ochrony
środowiska.

Z myślą o przyszłości
Żabka przez kolejnych kilka tygodni
testować będzie elektryczny samochód
dostawczy e-Crafter. Jest to pierwsza
faza testów, podczas których specjaliści
firmy Volkswagen zbierać będą wszechstronne dane dotyczące warunków eks-
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ploatacji pojazdu, natomiast dla sieci
Żabka będzie to okres oceny przydatności e-Craftera do realizacji stawianych
mu zadań. W drugim etapie ma nastąpić
dostosowanie samochodu do szczegółowych wymagań użytkownika (np. wyposażenie w tylny podest załadowczy,
zwiększenie pojemności baterii). Potem

© Volkswagen Samochody Użytkowe
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Żabka Polska przez kolejnych kilka tygodni testować
będzie elektryczny samochód dostawczy VW e-Crafter,
który pozwoli zredukować poziom zanieczyszczeń
i hałasu w centrum Poznania. Sieć Żabka ma
w Poznaniu ok. 200 placówek

„Zależy nam na pokazaniu, że samochody elektryczne to najlepsze rozwiązanie dla logistyki miejskiej. Dlatego
prowadzimy stały dialog z naszymi klientami, instytucjami i władzami miast. Test
e-Craftera w firmie Żabka Polska jest kolejną fazą współpracy, która pozwoli nam
lepiej poznać potrzeby naszych klientów i branży handlu detalicznego. Opinia przedstawicieli i kierowców Żabki
Polska na temat zastosowania elektrycznego Craftera w ich codziennej pracy jest
dla nas ważna, by jeszcze lepiej wspierać
optymalizację procesów logistycznych”
– zaznacza Piotr Łakomy, dyrektor Marki
Volkswagen Samochody Użytkowe.
„Elektromobilność to dzisiaj jeden
z najważniejszych trendów w motoryzacji. Dla Volkswagena Poznań, jako fabryki samochodów, oznacza to nie tylko
posiadanie kompetencji w budowie aut
elektrycznych i komponentów, ale również aktywny udział w rozwoju zrównoważonego transportu. Cieszymy się, że to
właśnie w Poznaniu, mieście, gdzie znajduje się nasza główna siedziba, testowany
będzie e-Crafter” – dodaje obecny podczas uroczystości Jens Ocksen, prezes zarządu spółki Volkswagen Poznań.

Opracowanie i zdjęcia
Dariusz Piernikarski

partnerzy podejmą negocjacje na temat
ewentualnej dostawy większej liczby
elektrycznych Crafterów, na razie bowiem
w testach będzie uczestniczyć tylko jeden
samochód.

e-Crafter dla dostaw ostatniej mili
Testowany przez Żabkę e-Crafter to
nowoczesny samochód zeroemisyjny,
który dzięki swoim atrybutom bezpośrednio wpływa na redukcję hałasu i smogu
w miastach. Jako samochód elektryczny
e-Crafter może korzystać z bezpłatnych
parkingów i buspasów, co przy dużym natężeniu ruchu w centrach miast oznacza
oszczędność czasu i przyspieszenie transportu. Pojazd jest wyposażony w wiele
systemów asystujących kierowcy i wpływających na komfort oraz bezpieczeństwo
podczas jazdy, a jego konstrukcja pozwala
na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Dostawczy Volkswagen e-Crafter
jest napędzany 100-kilowatowym silnikiem elektrycznym (moment obrotowy
290 Nm), ma ładowność ok. 950 kg, w furgonie zmieści się ładunek o objętości 10,7 m3. Producent obiecuje zasięg do 173 km (zgodnie z testem NEDC)
– w realnych warunkach eksploatacji miejskiej będzie to zapewne do 120 km.
e-Crafter może być podłączony 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 na 5 godzin i 20 minut. W wyposażeniu auta znajduje się również
ładowarka, która pozwala skorzystać ze zwykłego domowego gniazdka 230 V,
ale wówczas ładowanie do pełna trwa 9–10 h. Wraz z samochodem Żabka otrzymała do dyspozycji stację ładowania, podczas testu możliwe będzie również
wykorzystanie miejskich punktów ładowania samochodów elektrycznych.
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Pneumatyka na rzecz komfortu
i bezpieczeństwa
Dariusz Piernikarski

śród szerokiej gamy pojazdów użytkowych specjalną
grupę tworzą samochody dostawcze, określane często jako lekkie
pojazdy użytkowe LCV (Light Commercial Vehicles). Samochody te mają z reguły półkonwencjonalną konfigurację:
napęd przedni lub tylny, niezależne zawieszenie na przedniej osi i zależne na
tylnej. Producenci bardzo często na bazie podwozia podstawowego przygotowują wiele wersji specjalistycznych charakteryzujących się ogromnym zakresem
modyfikacji konstrukcyjnych.
Lekkie pojazdy użytkowe są używane jako samochody dostawcze i lekkie
dystrybucyjne, pojazdy budowlane, ale
są również bardzo chętnie adaptowane
do różnych zastosowań przez firmy zewnętrzne – wystarczy wspomnieć chociażby o licznym gronie producentów
mini- i midibusów czy producentach kamperów, ambulansów lub samochodów
pożarniczych. Często w samochodzie dostawczym zmienia się ładunek użyteczny
kilka razy dziennie w szerokim zakresie
(jazda bez ładunku i z maksymalnym

© ZF

Nowe rozwiązania konstrukcyjne poprawiające właściwości trakcyjne,
komfort jazdy czy bezpieczeństwo są wprowadzane na bieżąco w systemach
zawieszeń samochodów dostawczych. Zdecydowanym faworytem wśród
użytkowników okazują się zawieszenia pneumatyczne.

CDC (Continuous Damping Control) to oferowany przez ZF system kontroli tłumienia stosowany w zawieszeniach podwozi i kabin pojazdów użytkowych, który łączy komfort
i bezpieczeństwo jazdy; zapewnia stabilność
w krytycznych sytuacjach drogowych, zabezpiecza ładunek i nadwozie, zmniejsza zużycie
pojazdu, obniża negatywne oddziaływanie
samochodu na nawierzchnię drogi
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obciążeniem), a wraz z nim zmienia się
też charakterystyka prowadzenia pojazdu i komfort jazdy.
W ciągu ostatnich dekad dokonał się
znaczny postęp w technologii zawieszeń: stosowanych materiałach, metodach konstruowania, technologii produkcji itp. Współcześnie w pojazdach
użytkowych napotykamy wiele wariantów konstrukcyjnych zawieszenia o różnych właściwościach. Obecnie główny
kierunek rozwoju systemów zawieszeń
to zmniejszenie masy przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych charakterystyk zapewniających kierowalność, stabilność i komfort oraz niezawodność
i wytrzymałość.

Pneumatyka w natarciu
Producenci samochodów dostawczych
dokładają wszelkich starań, aby wznieść
jakość swoich produktów do poziomu
dobrych samochodów osobowych. Kluczową rolę odgrywa tutaj tylna oś, ponieważ najbardziej wpływają na nią zmiany
warunków obciążenia.
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© VB-Airsuspension

opcji wysokości jazdy oraz dodatkowych
funkcji, takich jak np. przyklęk, czyli obniżenie wysokości nadwozia ułatwiające
pasażerom wsiadanie do autobusu.
Alternatywę stanowi zamontowanie
zawieszenia pneumatycznego w już eksploatowanym samochodzie dostawczym
(tzw. retrofit) – decyduje się na to coraz
więcej użytkowników, a rynek podąża aktywnie za popytem. Producenci systemów
zawieszeń oferują szeroką gamę rozwiązań, wśród nich są pasywne amortyzatory, drążki reakcyjne, zestawy modułów
tłumiących i zaawansowane elektroniczne
systemy zawieszenia pneumatycznego.
Stosowane są lekkie materiały i odpowiednio zaprojektowane komponenty, aby
zminimalizować masę poszczególnych
elementów zawieszenia w celu obniżenia
zużycia paliwa przez pojazdy i tym samym

W celu zapewnienia skoku zawieszenia wystarczającego do pochłaniania
nierówności drogi dla maksymalnych
obciążeń elementy sprężyste stosowane
w zawieszeniach dostawczaków – typowo resory piórowe – mają wyjątkowo
twardą (sztywną) charakterystykę. Twarda charakterystyka resorów zawieszenia
zwiększa stabilność jazdy i zmniejsza
ruchy nadwozia, ale cierpi na tym komfort. Gdy pojazd jest pusty, nieobciążona
tylna oś odbija się poza normalny poziom
– w skrajnych przypadkach aż do zatrzymania granicznego, więc nie ma możliwości dalszego odbicia. W rezultacie zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo
jazdy są mniejsze, ponieważ nieobciążone
tylne koła mogą przenosić na nawierzchnię drogi siły pojawiające się podczas
pokonywania zakrętów czy hamowania
w minimalnym zakresie. Z kolei gdy resory mają miękką charakterystykę, nierówności powierzchni drogi są lepiej pochłaniane, ale odbywa się to kosztem
stabilności jazdy.
Ten konflikt między komfortem a dynamiką oraz bezpieczeństwem jest szczególnie zauważalny w przypadku podwozi
pojazdów zaprojektowanych do przenoszenia dużych obciążeń względnych (w stosunku do masy własnej) – np. w samochodach dostawczych o maksymalnej
dopuszczalnej masie do 3500–4000 kg.
Producenci samochodów dostawczych,
starając się rozwiązać ten problem, coraz
chętniej sięgają po zawieszenia pneumatyczne, rezygnując z konwencjonalnych
zawieszeń mechanicznych. Zawieszenie
pneumatyczne staje się w niektórych

© Drive Rite

Firma VB-Airsuspension to znany dostawca zawieszeń pneumatycznych,
współpracujący z większością producentów samochodów dostawczych.
VB-FullAir 2C to pełne zawieszenie pneumatyczne – w zestawie znajdują
się resory pneumatyczne, amortyzatory, sprężarka i elektroniczna
jednostka sterująca

Pochodząca z Irlandii firma Drive-Rite, należąca do grupy Firestone, specjalizuje się
głównie w zawieszeniach wspomagających, ale ma w ofercie niewielką grupę zawieszeń pełnych – na zdjęciu zestaw montażowy zawieszenia wspomagającego

aplikacjach (np. przewóz osób) elementem wręcz standardowym, w innych oferowane jest opcjonalnie. Pod względem
wykorzystywanych agregatów i komponentów system zawieszenia pneumatycznego ewoluował, stając się bardziej
niezawodnym i odpowiednim do wszystkich rodzajów dróg i zastosowań.
W wersjach fabrycznych stosowane
są układy zawieszeń pneumatycznych
osi tylnej z elektronicznie sterowanym
tłumieniem adaptacyjnym – rozwiązania takie można znaleźć w luksusowych
samochodach osobowych i SUV-ach.
W przypadku autobusów (także minii midibusów budowanych na podwoziach
samochodów dostawczych) sterowane
elektronicznie systemy zawieszenia pneumatycznego ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) zapewniają wiele

ich negatywnego wpływu na środowisko.
Oferowane rozwiązania dostosowane są
praktycznie do wszystkich marek i modeli samochodów dostawczych.

Zawieszenia pneumatyczne
– pełne i wspomagające
W zawieszeniach pneumatycznych
ich sztywność można dostosować do aktualnych warunków jazdy, modyfikując
ciśnienie w miechach bez względu na
aktualny nacisk na oś. Dobrze ustawione
zawieszenie pneumatyczne gwarantuje
nie tylko wyższy komfort jazdy, ale również poprawia stabilność pojazdu. Ograniczone zostaje kołysanie, przechyły poprzeczne, mniej odczuwalne w kabinie
stają się nierówności nawierzchni.
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Firma Najazdy Samochodowe Przemysław Budźko z Troszczyna k. Opalenicy
produkuje pneumatyczne systemy poziomująco-wzmacniające. Zapewniają one
poprawę komfortu jazdy, zwiększenie
ładowności i bezpieczeństwa. Producent
bazuje na komponentach renomowanych
producentów – stosowane są poduszki
pneumatyczne firmy Rubena. Zapewniają
one skuteczną ochronę zawieszenia
w ekstremalnych warunkach. Systemy
poziomująco-wzmacniające znakomicie
sprawują się w samochodach dostawczych, samochodach pomocy drogowej,
kamperach i pojazdach specjalnych

Na rynku występują dwa rodzaje zawieszeń pneumatycznych stosowanych
w samochodach dostawczych. Pierwszą
grupę tworzą tzw. zawieszenia pełne
(często sterowane elektronicznie, z czujnikami wysokości i nacisku na oś), zastępujące fabrycznie zamontowane mechaniczne elementy sprężyste (resory).
Sterowane elektronicznie pełne zawieszenia pneumatyczne oprócz poprawy
komfortu i bezpieczeństwa jazdy realizują
funkcje dodatkowe, takie jak możliwość
poziomowania pojazdu, pochylenie na
jedną ze stron (np. ułatwianie wsiadania),
albo zwiększenie prześwitu tylnego (uniesienie tyłu pojazdu) w celu bezpiecznego
pokonania przeszkody poprzecznej.
Drugą grupę tworzą pneumatyczne
zawieszenia wspomagające. Są to relatywnie proste (i tanie) systemy, współpracujące z zawieszeniem oryginalnym.
Resor powietrzny (poduszka) jest montowany zazwyczaj między resorem stalowym a ramą pojazdu. Kierowca sam
decyduje, kiedy i w jakim zakresie pod-

nieść lub opuścić pojazd, zmieniając ciśnienie w poduszkach. Konieczny jest do
tego kompresor (sprężarka) zamontowany w pojeździe lub zewnętrzny (przewożony oddzielnie lub np. dostępny na
stacji paliw). Tańszy wariant bez wbudowanego kompresora sprawdza się, gdy
samochód jeździ głównie ze stałym obciążeniem. Zawieszenia wspomagające
nie zapewniają co prawda tak dużej poprawy komfortu jak zawieszenia pełne,
ale są za to zdecydowanie tańsze i łatwiejsze w montażu. W przypadku pojazdów użytkowych poprawa stabilności
prowadzenia jest wyraźna.

Modyfikacje tak, ale…
Oryginalne zawieszenie pojazdu ma
kluczowe znaczenie dla jego bezpiecznej eksploatacji i zostało zaprojektowane
przez producenta w celu zapewnienia bezpiecznego i przewidywalnego zachowania samochodu w określonych warunkach
jazdy. Modyfikacja jego konstrukcji –
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odejście poza specyfikację producenta
– może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa, jaki pojazd zapewnia swoim pasażerom lub innym użytkownikom drogi. Im
większe te modyfikacje, tym większe jest
potencjalne zmniejszenie bezpieczeństwa.
Oczywiście będące w wyposażeniu
nowoczesne systemy elektroniczne, takie jak ESP, znacznie przyczyniają się do
zwiększenia bezpieczeństwa aktywnego.
Niemniej jednak, dokonując modyfikacji w zawieszeniach, należy je wykonać
w taki sposób, aby zapewnić wymagany
poziom bezpieczeństwa, „nie licząc” na
pomoc systemów aktywnych. Warto pamiętać, że charakterystyki stabilności
pojazdów zależą od wielu parametrów,
takich jak np.:
• zmienne położenie środka ciężkości,
• pionowa i kątowa sztywność zawieszenia,
• kinematyka ruchów zawieszenia,
• charakterystyka ogumienia,
• strukturalna sztywność nadwozia.
Wpływ różnych parametrów projektowych pojazdów na ich kierowalność
i stabilność był i jest przedmiotem wielu
badań, brane są przy tym pod uwagę takie parametry, jak np. typ zawieszenia,
kąty ustawienia kół, a także parametry
układu kierowniczego. To wszystko pozwala na oszacowanie aktywnego bezpieczeństwa pojazdów. Mimo to przy wprowadzaniu modyfikacji pojazdów na bazie
podwozia podstawowego (i ich zawieszeń) konieczne jest prognozowanie charakterystyk dynamicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa aktywnego oraz
ocena wpływu tych modyfikacji na ujęte
w wymaganiach legislacyjnych właściwości w zakresie bezpieczeństwa.
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Najdłuższa pompa
BETONSTAR już w Polsce

Przekazana pompa BETONSTAR
H58.16-7RZ z 58-metrowym wysięgiem
podzielonym na 7 sekcji zabudowana
na podwoziu MAN TGS 50.500 ma
długość całkowitą nie przekraczającą
12 m. Dzięki temu maszyna jest
łatwiejsza w manewrowaniu

Katarzyna Biskupska
Od polskiej premiery marki BETONSTAR
w Kielcach minęło pół roku, a już ponad 40
maszyn tego producenta pracuje u klientów
firmy HANSA. Wśród nich ta najdłuższa
i jednocześnie pierwsza w kraju 58-metrowa
pompa do betonu BETONSTAR H58, która
zasiliła flotę firmy Sed-Bud.

szystkie maszyny sprzedane zostały przez kielecką firmę HANSA
– wyłącznego dystrybutora maszyn
BETONSTAR na Polskę oraz dziesięć innych rynków europejskich. Przekazana pompa BETONSTAR
H58.16-7RZ to najbardziej zaawansowany technicznie sprzęt z najdłuższym wysięgiem w ofercie
firmy BETONSTAR. Maszyna ma 58-metrowy maszt
podzielony na 7 sekcji oraz system rozkładania
„RZ”. Pompa zamontowana została na podwoziu
MAN TGS 50.500 10×4, specjalnie zmodyfikowanym pod zabudowę (dołożona oś). Finalnie ten
5-osiowy pojazd ma długość 12 m i wagę całkowitą poniżej 44 t. „Istotną cechą zestawu jest właśnie jego długość – pojazd z zabudowaną pompą
do betonu to tylko 12 m. To jedno z najkrótszych
na rynku podwozi z 58-metrową pompą i 7-elementowym masztem. Maszyna jest bardzo kompaktowa i zwrotna” – wyjaśnił Rafał Hanc, właściciel i prezes zarządu firmy HANSA.
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Pod maską pracuje silnik o mocy 368 kW (500 KM).
Potężną pompą można łatwo manewrować także
na wąskich placach budowy dzięki trzem osiom
skrętnym z zawieszeniem pneumatycznym (nr 1,
2, 5). Pojazd skonstruowany został w zgodzie
z technicznymi dopuszczalnymi limitami nacisków
na osie. Trzy skrętne osie mają naciski poniżej 9 t,
zaś dwie sztywne tylne osie napędowe – poniżej
11 t. „Pojazd ma bardzo bezpieczne naciski na oś.
Dodatkowo badanie wykonane przez TDT wykazało, że rozstaw jest dobrze dobrany do takiej
długości maszyny, odpowiednio jest dociążony
przód i odpowiednio odciążony tył – oczywiście
w limitach wagi z tego względu, że pompa jest
krótka” – kontynuuje Rafał Hanc i dodaje: „Normalnie im pompa jest dłuższa, tym więcej ciężaru
całkowitego przypada na tylne osie i tym samem
środek ciężkości przesuwa się do tyłu. Ta pompa
jest krótsza, więc środek ciężkości jest przesunięty
w stronę kabiny, odciąża tył, dociąża przód, ostatecznie osie są równomiernie dociążone”.
Istotne jest to, że maszyna wyposażona jest w części i podzespoły renomowanych europejskich producentów, jak m.in. SSAB, Bosch, Rexroth, Mahle,

Usługa mobilnego serwisu technicznego pomp do betonu HANSA SERVICE, obejmująca zarówno serwis gwarancyjny nowych maszyn BETONSTAR, jak i przeglądy
oraz naprawy używanych maszyn innych producentów, prowadzona jest za pomocą
pojazdów MAN TGE. W tle nowo otwarty magazyn części zamiennych HANSA
w Kielcach, oferujący w atrakcyjnych cenach szeroki wybór podzespołów
i rurociągów do wszystkich wiodących marek pomp do betonu.

Michał Chromiński,
współwłaściciel firmy Sed-Bud
oraz pierwszej w Polsce najdłuższej
pompy BETONSTAR H58

Sed-Bud jest firmą rodzinną z wieloletnim doświadczeniem na rynku budowlanym. Założycielem jest
mój ojciec, z którym wspólnie firmą zarządzam. Od wielu
lat jako lider w sprzedaży betonu w rejonie Siedlec i okolic
współpracujemy z największymi przedsiębiorstwami budowlanymi zarówno regionalnymi, jak i krajowymi. Naszym priorytetem jest utrzymywanie wysokiej jakości wytwarzanego przez nas betonu towarowego.
Produkujemy go w trzech nowoczesnych węzłach betoniarskich. Dysponujemy największą flotą sprzętową w regionie – łącznie w naszym
taborze pracuje ponad 30 maszyn: betonomieszarek, pompogruszek,
pomp do betonu i wywrotek różnych producentów. Oprócz pożądanej długości 58 m wpływ na moją decyzję dotyczącą zakupu pompy
BETONSTAR miała również jakość wykonania maszyny, wzmocniona
budowa wieżyczki, łatwa obsługa, a także waga całkowita pojazdu. Przed
podjęciem tak ważnej decyzji o kupnie pompy H58 miałem możliwość
obejrzenia oraz sprawdzenia maszyny tej marki – o mniejszym zasięgu
– w siedzibie HANSA, a także u jednego z klientów tej firmy. Model,
który kupiliśmy, nie był zamówiony z myślą o konkretnej inwestycji, jest
natomiast odpowiedzią na potrzeby rynku odnośnie do długich wysięgów. Pompa będzie pracowała przy każdej możliwej inwestycji – nie
tylko tam, gdzie używane są takie długie pompy jak ta 58-metrowa –
i mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom naszych klientów.
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Parker Hydraulic, Eaton, Hetronic lub HBC, co
gwarantuje tak ważną dla klientów wysoką niezawodność sprzętu. Wyposażona została w system Smartstar – nowoczesne oprogramowanie
pomagające w codziennej pracy operatora. System
Smartstar to m.in. intuicyjny i przejrzysty panel kontroli parametrów maszyny oraz zaawansowany
system stabilizacji, z dynamicznie obliczanym bezpiecznym zasięgiem pracy urządzenia. Jest też opcja
Fuel Saving, dzięki której pojazd zużywa znacznie
mniej paliwa (do 15%), a to jest realna oszczędność podczas codziennej pracy. Już wkrótce system Smartstar pozwoli na diagnostykę i naprawę usterek on-line dzięki wykorzystaniu aplikacji
BETONSTAR i połączeniu w czasie rzeczywistym
ze specjalistą serwisu, który na żywo jest w stanie
zdiagnozować stan maszyny, odczytać parametry,
przeanalizować błędy i w konsekwencji w wielu
przypadkach pomóc usunąć usterkę.

Najpierw testy, później na budowę
Tę najdłuższą pompę, jak i inne w ofercie firmy
HANSA klient mógł najpierw u siebie w firmie, zupełnie bezpłatnie przetestować. Spółka HANSA
dysponuje maszynami testowymi – to unikatowa
usługa, dostępna dla zainteresowanych klientów.
„W naszej opinii ważne jest, by operator był przekonany do maszyny. To bardzo często właśnie jego
sugestie są brane pod uwagę przy zakupie. Operator wie, jak powinno się pracować, aby praca była
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Rafał Hanc,
właściciel i prezes
zarządu firmy HANSA

Jako HANSA od ponad 20 lat dostarczamy kompletną, ale przede wszystkim dopasowaną do potrzeb klienta ofertę sprzedaży pomp do betonu, pompogruszek i betonomieszarek. Uruchomiliśmy również
mobilny serwis pomp do betonu oraz magazyn części zamiennych. Nasi klienci wiedzą, że w HANSA mogą liczyć na profesjonalną i kompleksową obsługę. Jako dostawcy sami konfigurujemy i zamawiamy bezpośrednio u producentów podwozia oraz zabudowy, oczywiście według
sugestii klientów. Przygotowujemy również całość wymaganej dokumentacji technicznej. Kompletna maszyna finansowana jest przez HANSA aż
do momentu jej przekazania finalnemu odbiorcy. To oznacza, że nasi klienci
nie tylko nie muszą martwić się o przygotowanie skomplikowanej dokumentacji, ale też nie ponoszą kosztów finansowania podwozia na czas zabudowy i rejestracji czy wysokich zaliczek na zamawiany sprzęt. To dla nich
spore ułatwienie. HANSA oferuje również krótkie terminy oczekiwania na
nowe maszyny, gdyż zamawiamy je z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu
w naszej firmie nowe pompy do betonu są często dostępne od ręki.

płynna, a pompa bezawaryjna, natomiast części
dostępne i w rozsądnych cenach. Zdanie operatora
jest bardzo istotne, a jego nie da się oszukać. Operator ocenia innymi kryteriami, szczególnie taki
z wieloletnim doświadczeniem, który pracował na
maszynach różnych producentów i ma skalę porównawczą. Po jednym dniu pracy będzie wiedział
dużo i będzie w stanie powiedzieć, czy komfort
pracy z tą maszyną jest wyższy niż innego producenta i dlaczego” – powiedział Rafał Hanc.
Pompy do betonu o tak długich wysięgach jak ta
58-metrowa wykorzystywane są przede wszystkim
w większych miastach i przy większych gabarytowo inwestycjach, np. do budowy biurowców czy
wiaduktów. Maszyny te są bardzo popularne,
dwie kolejne pompy o tym wysięgu już jadą do
klientów HANSA.
Zdjęcia: © K. Biskupska

Firma BETONSTAR ma długoletnie doświadczenie w produkcji
pomp do betonu. 7-ramienny
maszt to wytrzymała i kompatybilna konstrukcja. Zespół pompujący ma wydajność 160 m3
mieszanki betonowej na godzinę
oraz ciśnienie robocze 81 bar.
Do wyboru jest sterowanie
Hetronic lub HBC z możliwością
indywidualnej konfiguracji.
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© Krone

Inteligentne rozwiązania Krone

Krone Smart Track and Trace rejestruje wszystkie
nośniki ładunku. W połączeniu z Krone Telematics
i systemem Smart Capacity Management zarządzającym
przestrzenią ładunkową powstaje potężne narzędzie
redukujące puste przejazdy i maksymalizujące
wykorzystanie przestrzeni ładunkowej naczepy.

a ubiegłorocznych targach IAA
w Hanowerze firma Krone zaprezentowała swój inteligentny
system śledzenia ładunków Smart Track
and Trace. Rozwiązanie to zostało zgłoszone do konkursu Trailer Innovation
2019 w kategorii pojazd inteligentny.
Nie udało się zdobyć co prawda wyróż-

nienia, ale inna koncepcja Krone – Smart
Trailer Check, czyli cyfrowa inspekcja wizualna naczepy przy użyciu metod rzeczywistości rozszerzonej, zwyciężyła w kategorii bezpieczeństwo. Dodajmy, że
producent zgłosił do konkursu łącznie 6
propozycji, co potwierdza olbrzymi potencjał innowacji firmy Krone.
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Firmy transportowe, wyposażywszy swoją flotę naczep
w system Krone Smart Track
and Trace, uzyskują konkretne korzyści:
• przepływ dokumentacji staje
się bardziej przejrzysty,
• możliwe jest płynne śledzenie
nośników ładunku (pojazdów)
i przewożonych towarów w obrębie całego łańcucha dostaw,
• gdy system Smart Track and
Trace działa w połączeniu
z Krone Smart Capacity Management, czyli systemem zarządzania przestrzenią ładunkową, następuje maksymalne
wykorzystanie możliwości przewozowych pojazdu.

| TRANSPORT |

Wśród najważniejszych funkcji
Krone Telematics można wymienić:
• Monitorowanie aktualnej lokalizacji. Funkcja telematyczna „Position” służy
do lokalizacji jednostek transportowych za pośrednictwem systemu GPS,
ułatwiając optymalne wydawanie poleceń dyspozycyjnych.
• Kontrola drzwi. Specjalne czujniki kontrolują zamknięcie drzwi. Dzięki temu
rozwiązaniu można wykluczyć ingerencję w ładunek oraz bezbłędnie dokumentować zabezpieczenie towaru.
• Sterowanie temperaturą. Funkcja umożliwia ciągłe monitorowanie przebiegu
temperatury i parametrów pracy agregatu chłodniczego, informuje o pojawieniu się sygnałów alarmowych, dokumentując zbierane informacje
przez 18 miesięcy.
• Pakiet techniczny. Pakiet techniczny monitoruje zdarzenia i regularnie dostarcza informacji na temat stanu naczepy, począwszy od odczytu danych
EBS, na czujniku sprzęgu skończywszy. Dzięki temu użytkownik z odpowiednim
wyprzedzeniem otrzymuje informacje o konieczności obsługi technicznej,
a więc może ją odpowiednio wcześnie zaplanować.
• Stan sprzęgu – pozwala uzyskać informacje na temat aktualnego statusu
sprzęgu naczepy. Poza oczywistymi względami bezpieczeństwa umożliwia
to dokładne śledzenie, które pojazdy wchodzące w skład floty są aktualnie
połączone z ciągnikami siodłowymi.
• Zintegrowany rejestrator temperatury. Certyfikowane czujniki temperatury
stosowane przez system Krone Telematics pozwalają zrezygnować z zastosowania oddzielnego rejestratora temperatury w chłodni. Zadania rejestratora urządzenia chłodniczego przejmuje system Krone. Dane temperaturowe można łączyć w zestawienia w dowolnie wybranych przedziałach
czasu. Certyfikowane przebiegi temperatury w łańcuchu chłodniczym można
w ten sposób wykazać bezpośrednio w dokumentacji przewozowej i udostępnić już przed przyjęciem towaru przez klienta.
• Komunikacja poprzez WLAN. System Krone Telematics Smart Collect
umożliwia komunikację między nadawcą ładunku, kierowcą i dyspozytorem poprzez sieć WLAN, co znacznie upraszcza procesy. Niezbędne dokumenty, takie jak dokumenty przewozowe, certyfikaty, dokumenty konserwacji i inne informacje, są dostępne w wersji elektronicznej.
• Krone Telematics Smart Scan. Opcjonalnie system telematyczny można
wyposażyć w inteligentne monitorowanie przestrzeni ładunkowej. System
Krone Smart Scan pozwala na lepsze wykorzystanie pojemności ładunkowej
pojazdu. Krone Smart Scan szybko i niezawodnie udostępnia dyspozytorom
dokładne informacje o wolnej przestrzeni w pojeździe i o jej umiejscowieniu.

Krone Smart Track and Trace
Krone Smart Track and Trace wspiera procesy załadunku i rozładunku transportów za pomocą czujników. Rozwiązanie w pełni wspiera monitorowanie
łańcucha dostaw, nawet w przestrzeniach magazynowania i sprzedaży. Nośniki ładunku (palety, gitterboksy) są wyposażone w sygnalizatory – lokalizatory
radiowe (nadajniki Bluetooth), które zbierają i wysyłają do pokładowej jednostki
telematycznej Krone dane dotyczące
stanu i położenia ładunku. Firmy odpowiadające za obsługę ładunku oraz odbiorcy (klienci końcowi) w sposób przejrzysty i zrozumiały na ekranach swoich
komputerów, korzystając z portalu te-

lematycznego Krone Telematics, mogą
wyświetlać informacje dotyczące ilości,
wagi, pozycji, odbiorcy, lokalizacji docelowej czy ewentualnych wstrząsów
przewożonego towaru.
Podczas transportu następuje płynna
wymiana informacji z portalem telematycznym Krone Telematics. Komunikacja między sygnalizatorami i jednostką
telematyczną Krone odbywa się za pośrednictwem interfejsu. Umożliwia to
przejrzysty przepływ towarów, który jest
odnotowywany na portalu telematycznym Krone i w aplikacji klientów. Dyspozytorzy są informowani w czasie rzeczywistym, które towary znajdują się na
pokładzie, w jakim są stanie i jaka pojemność ładunkowa jest nadal dostępna.

Krone Smart Track and Trace można
łączyć z Krone Smart Capacity Management, czyli systemem odpowiadającym
za inteligentne zarządzanie przestrzenią
ładunkową naczepy. W ten sposób dyspozytorzy mogą szybko, niezawodnie
i dokładnie dowiedzieć się, jakie możliwości w zakresie ładunkowym dostępne
są jeszcze w pojeździe.
Krone Smart Track and Trace zmniejsza udział przewozów bez ładunku i z niepełnym wykorzystaniem przestrzeni ładunkowej. Przygotowując rozwiązanie,
główny nacisk położono na przejrzyste
i pełne śledzenie nośników ładunku
i przewożonych na nich towarów.

Krone Telematics
System Krone Smart Track and Trace
stanowi część systemu telematycznego
Krone Telematics, którego funkcje zapewniają ciągły i wygodny dostęp przez
internet do danych dotyczących pozycji,
stanu lub temperatury przewożonego
ładunku. Krone Telematics jest platformą telematyczną niezależną od producenta, dlatego na portalu internetowym
można zintegrować w prosty sposób rozwiązania różnych producentów (dotyczące np. agregatu chłodniczego, układu
hamulcowego itp.). Poszczególne rozproszone rozwiązania są łączone w jedną
całość i udostępnianie klientowi w ramach uniwersalnego rozwiązania. Niezależnie od typu pojazdu, jego producenta
lub zamontowanego sprzętu użytkownik
uzyskuje indywidualne, unikatowe prawo
dostępu pozwalające na korzystanie ze
wszystkich udostępnionych danych. Jeszcze do niedawna, aby uzyskać dane z ciągnika siodłowego i naczepy, niezbędne
były dwa odrębne systemy. Dzięki nowym
interfejsom, takim jak Krone Telematics, dyspozytor ma pod ręką wszystkie
najważniejsze informacje o całym pojeździe. Nie tylko ułatwia to codzienną
pracę, lecz także oszczędza czas i redukuje koszty.
System Krone Telematics umożliwia
sporządzanie automatycznych, zdefiniowanych wcześniej raportów. Są one przesyłane w wybranych terminach do uprzednio zdefiniowanego użytkownika. Raporty
te umożliwiają uzyskanie w jednym zestawieniu dokładnie takich informacji
o całej flocie, jakie są potrzebne.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Automet: siła determinacji
Siedziba firmy Automet
z lotu ptaka. Poszczególne hale
produkcyjne dobudowywano
wraz z rozwojem firmy. Spółka
bardzo chętnie wspiera finansowo liczne instytucje, kluby
i osoby prywatne. W 2018 r.
w tym celu właściciele
powołali do życia fundację

Firma Automet Group specjalizuje się w produkcji i dystrybucji tworzyw
sztucznych dla motoryzacji. Jest także producentem autobusów elektrycznych
i nadwozi autobusowych oraz należy do czołówki firm dostarczających linie
montażowe do produkcji foteli samochodowych.

utomet oferuje swoim klientom prawie
5000 modeli produktów, które sprzedawane są w krajach całej Europy,
a także dystrybuowane do obu Ameryk i Azji.
Rocznie firma wytwarza od 160 do 200 autobusów. W 2017 r. firma Automet wprowadziła na
rynek nowy produkt – autobus elektryczny od
podstaw zaprojektowany i wykonany w sanockiej
fabryce.
Minibus powstał na bazie podwozia Mercedes-Benz.
Został wyposażony w silnik o mocy 80 kW i baterie litowo-jonowe o pojemności od 40 do 90 kWh.
Jego zasięg na jednym ładowaniu wynosi około
200 km. Choć wprowadzenie na rynek własnej
marki nie jest łatwe – wiąże się to m.in. z wysokim nakładem inwestycji, przeprowadzeniem sze-

regu testów, dokumentacji, certyfikacji i homologacji – firma stale się rozwija, oferując klientom
coraz bardziej nowoczesne, oszczędne i ekologiczne rozwiązania.

Cele i marzenia
Początki firmy sięgają lat 90. XX w. Firma rozpoczęła
działalność na rynku polskim w 1990 r. pierwotnie pod nazwą Warsztat Mechaniczno-Stolarski. Późniejsza zmiana nazwy na Automet nastąpiła w 1994 r. W tym okresie działalność firmy
skupiała się na przetwórstwie tworzyw sztucznych
i metali. Realizowane zamówienia, takie jak poliestrowe ściany do autobusów, maski do ciągników czy zderzaki, wysyłane były do takich firm jak

36 | LIPIEC – SIERPIEŃ 2019 | Transport – Technika – Biznes

Autosan i Ursus, z którymi Józef Leśniak, założyciel
Autometu, nawiązał współpracę. Dwa lata później
struktury spółki „zasilił” Grzegorz Leśniak – syn
założyciela, inżynier automatyki i robotyki po Politechnice Krakowskiej.
Z upływem lat zakład produkcyjny się rozrastał.
Wdrażając nowe technologie i produkty, dobudowywano kolejne hale. Do wszystkiego dochodzono
stopniowo. W pierwszych latach prowadzenia
działalności produkty Autometu sprzedawane były
głównie na rynku polskim. Odsetek ten stanowił
90% asortymentu. W kolejnych latach pan Józef
z synem Grzegorzem postanowili nawiązać współpracę z firmami zagranicznymi. Mimo iż początki
nie były łatwe, systematycznie prezentowali swoje
produkty potencjalnym nabywcom, nie zniechę-
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nic obniżyło koszty produkcji i zminimalizowało koszty
wysokich wcześniej ceł. Obecnie 95% produkcji
jest eksportowane. Firma ma też swoich dealerów
w Finlandii, Szwecji, Słowenii i Belgii.
W ciągu kilku lat od rozpoczęcia działalności Automet podjął współpracę w zakresie zabudów
z takimi firmami jak Mercedes-Benz, Iveco i Volkswagen. Oprócz tego firma rozpoczęła produkcję
elementów osłonowych do urządzeń elektrycznych
dla francuskiej firmy General ElectricMedical,
a także podpisała umowy z firmami Faurecia i Dy-

cali się i nawiązywali nowe kontakty. Z czasem
do firmy dołączył młodszy syn, Piotr Leśniak (absolwent kierunku handel zagraniczny), który po odbyciu zagranicznych stypendiów wniósł do firmy
nowatorskie spojrzenie w zakresie pozyskiwania
klientów, sprzedaży i handlu.
Następnym krokiem na drodze do rozwoju firmy
było powstanie nowoczesnego biura konstrukcyjnego. Dzięki wysokim umiejętnościom zatrudnionych programistów i konstruktorów opracowano nowatorską technologię termoformowania,
dzięki której zaczęto wytwarzać elementy do wnętrz
pojazdów. Automet stał się w tym obszarze pionierem na skalę krajową. Oprócz tego podjął produkcję foteli autobusowych, a także zaoferował
klientom usługi projektowe.
Obecnie firma zatrudnia ok. 250 osób. Józef Leśniak pełni w niej funkcję prezesa zarządu, podejmującego ostateczne decyzje, Grzegorz Leśniak

Jeden z najnowszych produktów firmy Automet
– autobus na podwoziu Mercedes-Benz Sprinter

Linie
produkcyjne
w sanockim
Automecie

odpowiada za linie montażowe do produkcji foteli samochodowych, a Piotr Leśniak za sprzedaż
zagraniczną i rozwój produkcji autobusów.

Kierunek: zagranica
Dzięki ciężkiej pracy i systematycznemu rozwojowi produkty firmy zaczęły trafiać na zagraniczne
rynki – do krajów Ameryki Północnej, Ameryki
Południowej, Azji i Europy. W przypadku rynków
europejskich przełomowym wydarzeniem, które
ułatwiło ekspansję produktów Autometu, było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Otwarcie gra-

napac Altas Copco. Dla Faurecii Automet produkuje obecnie całe linie montażowe do produkcji
foteli, dla Dynapac Atlas Copco – różnego rodzaju metalowe konstrukcje oraz kabiny do rozkładarek asfaltu.

Badania i rozwój
Sukces firmy Automet leży w dobrym zarządzaniu i nieustannym rozwoju. Aby produkować wysokiej jakości produkty, inwestuje ona w rozwój
nowoczesnych technologii i urządzeń. Prawie 8%
rocznych obrotów przeznaczane jest na badania
i rozwój.
Z upływem czasu firma coraz bardziej się automatyzuje (w wyposażeniu zakładu znajduje się m.in.
dwunastometrowy robot spawalniczy), zmienia się
też podejście do systemu produkcji i zarządzania.
W odpowiedzi na coraz wyższe wymagania klientów – trzeba im zapewnić wiele różnorodnych produktów do wyboru – metody produkcji i linie montażowe są dopasowywane do większej liczby
wytwarzanych produktów. Cały proces musi zatem
przebiegać sprawnie i szybko.
Jak wspomnieliśmy, w portfolio Autometu znajduje się prawie 5000 produktów. To właśnie w dywersyfikacji produktu właściciele upatrują sposób
na przetrwanie kryzysów. Dzięki działalności
w wielu sektorach firma była w stanie przetrwać
m.in. kryzys gospodarczy 2008 r.
Zdjęcia: © Automet
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Z myślą o klientach:

Dariusz Piernikarski

TGS z nowym silnikiem D15
Jak w różnych
zastosowaniach sprawdzają
się samochody MAN TGS
z nowymi silnikami D15?
Mogliśmy się o tym
przekonać podczas jazd
testowych w okolicach
Monachium.

o jazd przygotowano 3 pojazdy.
Pierwszy z nich to dystrybucyjny
MAN TGS 18.330 4×2 BL z zabudową kontenerową firmy Walther, napędzany silnikiem D15 o mocy 330 KM
(243 kW). Drugi to ciągnik siodłowy TGS
18.400 4×2 BLS z 400-konnym silnikiem D15 i instalacją hydrauliczną, połączony z ultralekką aluminiową naczepą
samowyładowczą (wywrotką) firmy Fliegl
Revolution DHKA 390. Trzeci bohater to
ciągnik TGS 18.400 4×2 BLS połączony
z 2-osiową kurtynową naczepą dystrybucyjną Fliegl Green Road.

D15 – lżejszy i oszczędniejszy
Premiera nowego silnika D15 odbyła
się podczas kwietniowych targów bauma
w Monachium. Zastępuje on wypróbowany silnik D20 o pojemności 10,5 dm3
stosowany dotychczas przede wszystkim w ciężarówkach MAN TGS i niektórych wersjach TGX.

Do dystrybucji miejskiej: MAN TGS 18.330 4×2 BL z kabiną typu M, zabudową
kontenerową firmy Walther o pojemności 38 m3 i podestem Bär BC 1500S4L.
Samochód napędzany silnikiem D15 o mocy 330 KM/243 kW i momencie
obrotowym 1600 Nm. Skrzynia biegów MAN TipMatic Profi 12 22 DD wyposażona w oszczędzające paliwo funkcje EfficientCruise 2 oraz EfficientRoll.
Masa własna samochodu wraz z zabudową to 9090 kg

D15 (właściwie D1556) to 6-cylindrowy rzędowy silnik Euro VI/D o pojemności skokowej 9,04 dm3 z wtryskiem
common rail (maksymalne ciśnienie
wtrysku 2500 bar). W porównaniu z poprzednikiem (D20) silnik D15 osiąga
większą moc, ma mniejszą masę (waży
860 kg) i lepszą wydajność paliwową
pomimo mniejszej pojemności skokowej.
Jego najważniejszą zaletą jest to, że waży
o 230 kg mniej niż poprzednik D20.
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Silnik D15 jest regulowany na 3 moce: 330 KM/243 kW, 360 KM/265 kW
i 400 KM/294 kW. Maksymalne momenty obrotowe wynoszą odpowiednio: 1600,
1700 oraz 1800 Nm. Nowy silnik D15 lokuje się w środkowym przedziale osiągów między silnikami serii D08 o mocy
do 320 KM i silnikami D26 rozwijającymi
moc do 430 KM. W wersjach 330-konnej oraz 360-konnej silnik wyposażony
jest w turbosprężarkę z zaworem upus-
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Rysunek 1. Silnik D15 – najważniejsze
innowacje obniżające masę (230 kg
mniej niż D20) i zużycie paliwa

towym, wersja o mocy 400 KM ma sprężarkę o zmiennej geometrii. Do niskiego
zużycia paliwa przyczyniają się różne
rozwiązania techniczne w zakresie sterowania stanem cieplnym i pracą dodatkowych odbiorników (rysunek 1).
Silnik D15 standardowo jest wyposażony w elektronicznie sterowany 3-stopniowy hamulec wydechowy EVBec o mocy
maksymalnej 272 KM/200 kW, opcjonalnie można zastosować zwalniacz turbo
EVBec o mocy maksymalnej 449 KM/
330 kW (silniki o mocy 330 i 360 KM)
lub 476 KM/350 kW (silnik 400 KM).

Nie tylko D15
Przypomnijmy, że firma MAN dokonała wiosną również gruntownej modernizacji silnika D2676 o pojemności skokowej 12,4 dm3. D26 występuje obecnie
w 3 wariantach mocy: 430 KM/316 kW,
470 KM/346 kW i 510 KM/375 kW, maksymalne momenty obrotowe wynoszą
odpowiednio 2200, 2400 oraz 2600 Nm.
Optymalizacja silnika D26 pozwoliła na
zmniejszenie jego ciężaru o ok. 80 kg,
zużycie paliwa jest niższe nawet o 4%.
Obecnie wszystkie cztery rodziny silników
– D08, D15, D26 i D38 – mogą być zasilane paliwami parafinowymi, takimi jak
uwodornione oleje roślinne (HVO), bez potrzeby stosowania dodatkowych zmian.
MAN, przygotowując wszystkie swoje
silniki trakcyjne do spełnienia wymagań
normy Euro VI faza D – a więc jednostki
należące do rodzin D0834 (pojemność
skokowa 4,6 dm3), D0836 (6,9 dm3),
D1556 (9 dm3), D2676 (12,4 dm3) oraz
D3876 (15,2 dm3), zmodernizował wiele podukładów i komponentów. Przede
wszystkim całkowicie zrezygnowano
z układu recyrkulacji spalin EGR – za czystość odpowiada klasyczny układ oczyszczania spalin z wtryskiem AdBlue. Jego
wtrysk do strumienia spalin odbywa się
teraz bez udziału powietrza. Ponadto udoskonalono układ filtracji paliwa, wprowadzając 2 filtry pełnego przepływu
umieszczone szeregowo, praca układu
chłodzenia (pompa i wentylator chłodnicy) oraz sprężarki powietrza i alternatora jest sterowana elektronicznie.

Podczas pokonywania zakrętów w prawo
kamera umieszczona nad drzwiami pasażera
transmituje obraz na wyświetlacz przy prawym słupku A – jest to system MAN VAS.
Zagrożenie sygnalizowane jest wizualnie
(zapala się kontrolka ostrzegawcza LED)
i dźwiękowo, tym samym rozwiązany
zostaje problem obserwacji
martwej strefy

Nowe systemy wspomagające
W samochodach MAN segmentu ciężkiego, a więc w modelach TGX i TGS, zmodernizowano również aktywne systemy
wspomagające bezpieczeństwo czynne
kierowcy. Pojawił się układ MAN ComfortSteering ułatwiający kierowcy manewrowanie pojazdem – sterowanie elektroniczne zwiększa siłę wspomagania
kierownicy podczas jazdy z małymi prędkościami, podczas jazdy z wyższymi prędkościami moment wspomagający maleje,
co poprawia stabilność kierunkową.
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Komfortowo w dystrybucji regionalnej: TGS 18.400 4×2 BLS z kabiną M połączony z 2-osiową kurtynową naczepą dystrybucyjną Fliegl
Green Road. Ciągnik napędza silnik
D15 o mocy 400 KM/294 kW i momencie obrotowym 1800 Nm, współpracujący ze skrzynią biegów MAN
TipMatic Profi 12 22 DD z Intarderem
ZF. Funkcje EfficientCruise 2 oraz
EfficientRoll obniżają zużycie paliwa. Przekładnia główna z typowo
szosowym przełożeniem 2,71. Masa
własna zestawu: ciągnik 6910 kg,
naczepa Fliegl 5282 kg

Układ MAN Lane Return Assist (LRA)
wspomaga kierowcę w utrzymaniu jadącego pojazdu na pasie ruchu i aktywnie
przeciwdziała niezamierzonemu opuszczeniu pasa. Dotychczas stosowany układ
LGA (Lane Guard Assist) dzięki możliwościom aktywnego układu kierowniczego zyskał tym samym nowe, cenne
możliwości.
Trzeba wspomnieć o aktywnym tempomacie adaptacyjnym ACC Stop & Go,
który pozwala na płynną jazdę w ruchu
miejskim, redukując, gdy trzeba, prędkość
samochodu do zera. Tempomat ACC Stop
& Go jest wyposażeniem opcjonalnym,
współpracuje ze zautomatyzowaną skrzynią biegów MAN TipMatic 12.
W odpowiedzi na życzenia klientów
oczekujących wyższych prędkości średnich na krótkich dystansach w programie sterującym pracą zautomatyzowa-

nej skrzyni biegów pojawił się tryb jazdy
DP (oprócz standardowego ekonomicznego trybu D). Wybór trybu DP na przełączniku obrotowym oznacza wyraźnie odczuwalną poprawę dynamiki rozpędzania
– biegi zmieniane są później, przy wyższych prędkościach obrotowych. Z oczywistych względów cierpi nieco przy tym
ekonomika paliwowa.

Podsumowując
Nowy silnik D15 w samochodach
MAN TGS to ciekawa propozycja dla
firm transportowych, dla których liczy się
każdy dodatkowy kilogram ładowności.
W przypadku zestawów ciągniki siodłowe
TGS z silnikami D15 wykorzystać mogą
firmy zajmujące się przewozem ładunków płynnych, np. paliw lub olejów mineralnych w cysternach, transportem

ładunków objętościowych o stosunkowo niewielkiej masie, a także firmy prowadzące dostawy sypkich materiałów
budowlanych naczepami wywrotkami
w mniej wymagającym terenie. Podwozia TGS z silnikami D15 zainteresują firmy
zajmujące się ciężkim transportem komunalnym, np. zbiórką odpadów, nową
propozycję rozważą również firmy realizujące ciężką dystrybucję miejską, a także np. straż pożarna.
Jazdy testowe, w których mieliśmy
możliwość uczestniczyć, wykazały, że nawet w tak odmiennych aplikacjach, jak
ciężka dystrybucja miejska samochodem
solo, transport kruszywa zestawem z wywrotką lub dystrybucja towarów spaletyzowanych zestawem z naczepą kurtynową, silnik D15 pracujący pod maską
modelu TGS nie zawiedzie kierowcy, zapewniając wymagane osiągi, niskie zużycie paliwa i przyzwoitą dynamikę rozpędzania.

Zdjęcia: © MAN Truck & Bus

Zaopatrujemy plac budowy: ciągnik
siodłowy TGS 18.400 4×2 BLS z kabiną
typu L napędzany silnikiem D15 o mocy
400 KM/294 kW (1800 Nm). Pojazd wyposażono w instalację hydrauliczną wywrotu, jest zestawiony z ultralekką aluminiową naczepą samowyładowczą
(wywrotką) firmy Fliegl Revolution DHKA
390 o pojemności 25 m3. Masa własna
zestawu: ciągnik 7270 kg, wywrotka
Fliegl 4160 kg.
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„Neoplan Push”
– klasa VIP ponownie w Polsce

4 czerwca br.
na Autodromie Pomorze
k. Gdańska przedstawiciele
przewoźników i biur
podróży oraz dziennikarze
uczestniczyli w europejskiej
trasie „Neoplan Push”, czyli
dynamicznej prezentacji
segmentu premium trzech
autokarów turystycznych
marki Neoplan: modeli
Cityliner, Tourliner
i Skyliner.

aproszeni goście mogli w praktyce przekonać się o zaletach prezentowanych Neoplanów oraz przetestować systemy bezpieczeństwa, w jakie
wyposażone są te autobusy turystyczne.
Co ważne, mieli okazję zapoznać się
z nowościami autokarów Skyliner i Cityliner, a mianowicie z innowacyjnymi
lusterkami, czyli cyfrowymi kamerami poszerzającymi obraz widzenia i niwelującymi martwe pole, co wpływa na poprawę
bezpieczeństwa jazdy. Do dyspozycji mieli
dwuosiowe konstrukcje Tourlinera i Citylinera oraz trzyosiowego, piętrowego
Skylinera.

Klasyczny Tourliner
Pierwszy z testowanych pojazdów to
klasyczny 12-metrowy autokar Tourliner
przeznaczony na trasy dalekobieżne. Stylistyką model ten nawiązuje do całej rodziny Neoplanów, za co otrzymał nagrodę
w konkursie IF Award 2017 ze wskazaniem „za najlepsze wzornictwo”. Po premierze nowej generacji tego modelu na
targach IAA 2016 Tourliner zyskał ledowe światła do jazdy dziennej w kształcie
pierścieni, lepszy współczynnik właściwości aerodynamicznych (+20%), płaską podłogę umożliwiającą elastyczne
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Do testów dostępne były 2-osiowe modele Cityliner z silnikiem o mocy 420 KM
(po lewej) oraz Tourliner z silnikiem o mocy 460 KM. Zmodernizowana jednostka
napędowa z rodziny D26 Euro VI step D ma pojemność 12,5 l i o 10 KM zwiększoną
moc (o 100 Nm większy moment obrotowy) w stosunku do poprzedniego modelu

Neoplan Skyliner, historycznie
to pierwszy „piętrus” na rynku
skonstruowany 52 lata temu.
Dzisiejszy najnowszy model to
dwa pokłady, które dają pasażerom maksymalny komfort
podczas podróży. Na dolnym
poziomie znajduje się luksusowy salon, kuchnia oraz toaleta. Górny pokład to natomiast wygodne siedzenia
i niesamowity widok podczas
przemierzania drogi. Testowany model wyposażony jest
w silnik o mocy 500 KM

ukształtowanie wnętrza dla różnych zastosowań, a przede wszystkim nowy silnik D2676 LOH ze zoptymalizowanym
układem przenoszenia napędu i nowym
układem MAN Efficient Cruise z systemem Efficient Roll. Jego konstrukcję dostosowano do normy ECE R66.02.

Podobnie jak we wszystkich autobusach turystycznych Neoplana również
w tym modelu jest wiele asystujących
systemów bezpieczeństwa, w tym asystent hamowania awaryjnego EBA, funkcja utrzymywania bezpiecznej odległości
od poprzedzającego pojazdu, tempomat
ACC, system kontroli ciśnienia w oponach TPM czy asystent wspomagania
koncentracji MAN Attention Guard. Neoplan Tourliner dostępny jest w konfiguracji 2- i 3-osiowej (12- i 13-metrowy).
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Luksusowy Cityliner
Testowany na Autodromie autobus
Neoplan Cityliner o całkowitej długości
12,2 m został pokazany w wersji VIP z konferencyjnym układem siedzeń w tylnej
części. Piękna forma i innowacyjne wzornictwo przyciągają wzrok nie tylko miłośników autobusów. Luksusowe, opracowane specjalnie przez zespół MAN Bus
Modification Centre, wyposażenie wnętrza jest dodatkowym atutem autokarów
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Neoplan. W przestronnym pomieszczeniu usytuowanym z tyłu autokaru, każdy
pasażer z pewnością poczuje się jak VIP,
a kuchnia sprosta wszelkim oczekiwaniom
dzięki suszarce, lodówce, zmywarce i komorze Thermobox. Ten luksusowy autobus turystyczny jest przeznaczony na trasy
dalekobieżne, a dostępny w dwóch wariantach konfiguracji osi: 2-osiowy o długości 12 m oraz 3-osiowy 13- i 14-metrowy.

„Jego wysokość” Skyliner
Z kolei nowy piętrowy Skyliner od
razu wzbudza respekt, zarówno wśród
kierowców, jak i pasażerów. Wysokość
modelu to 4 m, a pojemność maksymalna to 90 miejsc (w wersji międzymiastowej). Wyposażony jest w nowoczesny
i ekonomiczny silnik, czyli sześciocylin-

Marc Martinez,
prezes zarządu MAN
Truck & Bus Polska

Polska zasługuje na Neoplana. Ta
marka jest bardzo dobrze znana nad
Wisłą i wielu przewoźnikom pozytywnie się kojarzy. Od pierwszej prezentacji
z cyklu Neoplan Push w 2017 r. sprzedano
20 pojazdów tej marki, w tym aż 15 autobusów
w tym roku, co jest dla nas dużym sukcesem. Mimo
spadku rynkowego w segmencie autobusów w Polsce
MAN osiągnął bardzo dobry wynik i udział w rynku na
poziomie 24%. Zauważalny jest wyraźny wzrost zainteresowania markami premium, a trzeba podkreślić, że
spółka MAN Truck & Bus to jeden z największych europejskich producentów autobusów premium. Wyrazem zaufania do marki jest przekazanie 3 autobusów turystycznych Neoplan Skyliner do firm Limes-Tour i Delta
Transport, współpracujących z FlixBusem, europejskim
liderem przewozów autokarowych. Należy dodać, że
nowe Skylinery to jedne z pierwszych autobusów na polskich liniach FlixBusa, które zostały skonfigurowane
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi klienta. Kolejne
5 Skylinerów odebrała firma Bomatur, mająca w swojej flocie już 11 autokarów tego modelu. Mam nadzieję,
że ta prezentacja będzie kolejnym krokiem do umocnienia
naszej pozycji w tym segmencie.

W dwupokładowym autokarze Neoplan
Skyliner na uwagę zasługują nowości:
innowacyjne lusterka, czyli cyfrowe
kamery poszerzające obraz widzenia
i niwelujące martwe pole, co poprawia
bezpieczeństwo jazdy

drową jednostkę MAN D26 o mocy 368 kW
(500 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 2300 Nm osiąganym w zakresie
od 1000 do 1400 obr/min. Silnik współpracuje ze zautomatyzowaną, 12-biegową skrzynią biegów MAN TipMatic,
która wykorzystuje efekt toczenia się
pojazdu do dalszego ograniczania zużycia
paliwa.

Dwupiętrowy autokar ma wszystkie
systemy wspomagania pracy kierowcy,
dostępne w aktualnej ofercie MAN: za
bezpieczne hamowanie odpowiadają elektroniczny system hamowania EBS i system ABS oraz asystent hamowania (BA).
Regulacja poślizgu napędowego (ASR),

system Electronic Stability Program (ESP)
ze zintegrowanym systemem Roll-Over-Prevention poprzez sterowane hamowanie pojedynczymi kołami lub automatyczną redukcję momentu silnika
zapewniają utrzymanie się autobusu na
torze jazdy nawet w krytycznych sytuacjach. Systemy Maximum Speed Control
(MSC), AdaptivCruise Control (ACC) i Lane
Guard System (LGS) wspomagają z kolei
kierowcę w realizacji jego odpowiedzialnego zadania i mogą znacznie zmniejszyć
ryzyko wypadku. I wreszcie system kontroli ciśnienia w oponach. Ten model –
lider segmentu – dostępny jest w wersji 3-osiowej 13-metrowej (pomieści 83
pasażerów).
Pierwsze w Polsce dwupokładowe
Neoplany Skyliner już od ub. roku jeżdżą
w firmie Bomatur. Przewoźnik zakupił je
ze względu za udogodnienia i wygodę
wewnątrz oraz niskie zużycie paliwa.

Opracowała Katarzyna Biskupska
Zdjęcia: © K. Biskupska

SAMOCHODY SPECJALNE | LIPIEC – SIERPIEŃ 2019 | 43

| TECHNIKA |
Solaris Urbino 12
hydrogen to autobus
wyposażony w zestaw
wodorowych ogniw
paliwowych
o mocy 60 kW

Elektromobilność
według Solarisa

© Solaris

Firma Solaris Bus & Coach
to kluczowy partner przewoźników,
którzy stawiają na bezemisyjny
transport. Jednym z nich jest
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Trolejbusowej w Gdyni.

Renata Pawliszko

dynia to jedno z trzech polskich
miast, w którym władze postanowiły utrzymać i rozwijać trolejbusową sieć komunikacyjną. Dzięki zaproszeniu firmy Solaris mieliśmy okazję
przyjrzeć się bliżej używanym w Gdyni
trolejbusom. Wybór Gdyni na miejsce spotkania nie był przypadkowy – to tutaj, do
PKT w Gdyni, w 2001 r. Solaris dostarczył swój pierwszy trolejbus. Do miasta
trafił też tysiąc pierwszy trolejbus wyprodukowany w Bolechowie pod Poznaniem.
Gdyńskie trolejbusy są wizytówką
miasta i jego znakiem rozpoznawczym.
Są też potwierdzeniem inwestycji władz
miasta w ekologiczny, cichy i bezemisyjny transport. Przewóz pasażerów trolejbusami stanowi ok. 30% zbiorowego
transportu publicznego w Gdyni i sąsiedniego Sopotu. Trolejbusowa komunikacja

miejska w Gdyni to 13 regularnych linii
trolejbusowych i 2 linie sezonowe obsługiwane przez 103 pojazdy, w tym 16
przegubowych.
W latach 2018–2019 Solaris Bus &
Coach dostarczył do Gdyni 30 trolejbusów nowej generacji, zakupionych dzięki
dotacjom unijnym (koszt inwestycji to
110 mln zł). Zamówione przez Gdynię
Solarisy oprócz tradycyjnych napędów
trolejbusowych są wyposażone w dodatkowe baterie. W przypadku 14 Solarisów Trollino 12 są to baterie o pojemności 58 kWh, a w 16 przegubowcach
Trollino 18 zamontowano baterie o pojemności 87 kWh. Dzięki temu pojazdy
mogą poruszać się po trasach pozbawionych sieci trakcyjnej, pokonując w trybie
bezemisyjnym dodatkowych kilkadziesiąt
kilometrów.
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Super Trollino
Wyjątkowym pojazdem, który mieszkańcy Gdyni mogli zobaczyć w czerwcu
br. na ulicach miasta, był prototypowy Solaris Trollino 24 (38 t dmc.). Ten 24-metrowy dwuprzegubowiec, korzystając z infrastruktury technicznej PKT Gdynia,
przechodził testy, podczas których inżynierowie dopracowywali algorytmy sterowania m.in. czwartą osią, przegubami
i systemem EBS. W czasie tych testów
pojazd został też poddany badaniom certyfikującym w celu uzyskania dopuszczenia do ruchu.
Solaris Trollino 24, którego oficjalna
światowa premiera nastąpi w trakcie październikowych targów Busworld w Brukseli, powstał z myślą o stworzeniu plat-
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Kierunek e-mobilność

Szacuje się, że w ciągu następnej dekady udział autobusów bezemisyjnych
w liczbie nowo zarejestrowanych pojazdów osiągnie niemal 60%

formy do przyszłej seryjnej produkcji
pojazdów 24-metrowych z napędem hybrydowym, elektrycznym oraz trolejbusów.
Na napęd Trollino 24 składają się
dwa silniki trakcyjne, napędzające dwie
osie. Zamontowane w trolejbusie baterie ładowane będą podczas jazdy z trakcji trolejbusowej za pomocą tradycyjnego
pantografu dwupolowego. Energia zgro-

madzona w bateriach wykorzystywana
będzie z kolei do zasilania napędu, gdy
trolejbus znajduje się poza trakcją elektryczną. Łatwiejsze manewrowanie w ruchu miejskim zapewnia czwarta oś skrętna. Pojazd, o unikatowym układzie drzwi
2-2-2-2-2, wyposażony został ponadto
m.in. w elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego.

reklama

Pojazdy z napędami alternatywnymi
cieszą się coraz większym zainteresowaniem kupujących. Stąd też wzrasta
liczba takich pojazdów, w szczególności
hybrydowych i elektrycznych, w strukturze sprzedażowej i produktowej Solarisa. W 2018 r. aż 36% wszystkich zrealizowanych przez firmę kontraktów
stanowiły dostawy pojazdów typu lowlub zero-emission.
Producent wychodzi jednak z założenia, że rozwój różnych gałęzi elektromobilności – zarówno autobusów elektrycznych, trolejbusów, jak i modeli
napędzanych wodorem – to proces
uwzględniający współdziałanie różnych
czynników w celu zapewnienia zrównoważonego transportu w przyszłości.
Zatem wodorowe Solarisy nie mają być
konkurencją dla autobusów elektrycznych czy pojazdów Trollino. Technologie
te będą się uzupełniać i wszystkie czerpać korzyści z postępu technologicznego napędów elektrycznych i ich komponentów.
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Przegubowe Solarisy Trollino 18
od niedawna jeżdżące po ulicach Gdyni

Ekologiczny wodór
Kolejnym krokiem Solarisa w stronę
elektromobilności jest Solaris Urbino 12
hydrogen. Ten zasilany wodorem autobus został wyposażony w zestaw ogniw
paliwowych o mocy 60 kW. W skład całego układu wodorowego wchodzą także
urządzenia pomocnicze, odpowiadające
m.in. za dostarczanie wodoru i powietrza
pod odpowiednim ciśnieniem, recyrkulację gazu, który nie został zużyty wcześniej,
a także za utrzymanie odpowiedniej i stabilnej temperatury ogniw podczas pracy.

Kultowy elektryk

Prototypowy 24-metrowy
dwuprzegubowy Solaris Trollino 24

Solaris Urbino 12 hydrogen wyposażony jest też w małą baterię trakcyjną
Solaris High Power, która wspomaga
ogniwo paliwowe w sytuacji największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Bateria ładowana jest energią pochodzącą z wodoru oraz poprzez rekuperację
z procesu hamowania. Baterię można też
doładować za pomocą gniazda plug-in.
Dzięki zastosowanej technologii zasięg
autobusu wynosi 350 km na pojedynczym tankowaniu.
Wodór gromadzony jest w pojeździe
w postaci gazu pod ciśnieniem 350 bar
w 5 zbiornikach na dachu autobusu. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych zbiorników typu 4 inżynierom Solarisa udało

się zredukować ich masę o około 20%
w porównaniu z poprzednim modelem.
Zestaw kompozytowych butli umieszczonych wzdłużnie nad pierwszą osią
pojazdu umożliwia zmagazynowanie
36,8 kg wodoru.
Należy dodać, że pierwsze autobusy
wodorowe znalazły już swoich nabywców. Na zakup 12 autobusów zdecydowało się włoskie Bolzano – zamówienie
obejmuje również 8-letnią umowę serwisową, a jej częścią jest też specjalne
szkolenie przeznaczone dla kierowców
i pracowników poświęcone bezpiecznemu
użytkowaniu i serwisowaniu pojazdów
wodorowych. Umowę dzierżawy i testów
wodorowego Urbino 12 podpisało też Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP) – przewoźnik odpowiedzialny za
transport publiczny w Paryżu.
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Z okazji czerwcowego Globalnego
Szczytu Transportu Publicznego w Sztokholmie udoskonaloną odsłonę – zarówno
technologiczną, jak i wizerunkową – zyskał Solaris Urbino 12 electric. Wprowadzone przez producenta modyfikacje
miały na celu ograniczenie zużycia energii w układach ogrzewania, chłodzenia
oraz układzie kierowniczym. Źródłem napędu modelu są dwa silniki elektryczne
o mocy maksymalnej 125 kW każdy, zintegrowane z osią napędową. Energia potrzebna do ich napędzania magazynowana jest w bateriach Solaris High Energy
o łącznej pojemności 240 kWh. W prezentowanej na targach wersji pojazd może
być ładowany przez stacjonarną ładowarkę
zewnętrzną lub ładowarkę pokładową
(moc 34 kW) bez konieczności instalacji dodatkowej infrastruktury. Prezentowany egzemplarz ma łącznie 28 miejsc
siedzących, z czego 12 dostępnych z niskiej podłogi.
Dodajmy, że oprócz dostaw elektrycznych pojazdów Solaris Bus & Coach jest
też w stanie dostarczyć klientom niezbędną do ich ładowania infrastrukturę
(przetargi typu turnkey), system eSConnect (monitoring pojazdu, jego zdalna
diagnostyka), a także oryginalne części
zamienne Optiline.

Zdjęcia: © R. Pawliszko
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Naczepomania 2019

Katarzyna Biskupska

Naczepomania to wystawa przeznaczona dla producentów i dystrybutorów
pojazdów ciężarowych (naczep, przyczep, ciągników), z uwzględnieniem
komponentów, akcesoriów i usług dla szeroko rozumianej branży
transportowej. Tegoroczna, trzecia już, edycja odbyła się 8 czerwca
w hali Atlas Arena w Łodzi.

Zdobywca tytułu „Pojazd
nowy” – aluminiowa naczepa
STAS Moving Floor MF925
o objętości 92 m3 z systemem
ruchomej podłogi CargoFloor
(podłoga 8 mm)

rganizatorem tej edycji jest firma
Freetime Poland zajmująca się
kompleksową organizacją dużych
imprez. W tym roku zmieniona została
formuła imprezy – Naczepomania została
zorganizowana w sobotę i odbyła się
w konwencji pikniku rodzinnego, dzięki
czemu przyciągnęła ok. 1000 osób – zarówno zawodowo związanych z branżą
pojazdów ciężarowych, jak i sympatyków
i pasjonatów transportu wraz z rodzinami. W uroczystości otwarcia tegorocznej edycji uczestniczyła Hanna Zdanowska – prezydent Łodzi.
W ramach Naczepomanii prezentowano samochody ciężarowe, zabudowy
i naczepy ciężarowe różnych producentów, w tym także te do przewozu materiałów sypkich, budowlanych, niskopodwoziowe oraz specjalizowane. Swoją
ofertę zaprezentowali również dostawcy
części i komponentów, usług finansowych oraz wszelakiego branżowego asortymentu do pojazdów użytkowych, m.in.
Nagrodzona tytułem „Pojazd VIP Tunning” –
736-konna Scania 164L V8 „Smoczyca” spięta ze
stuningowaną naczepą aluminiową, która oprócz
grafiki ma również chromowany zderzak oraz orurowanie pod spodem. Ciągnik oświetla niemal 300
lampek, a pod zestawem zamontowanych jest
1200 czerwonych diod, dzięki którym w nocy
pojazd nie przejedzie niezauważony
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Zdobywcą 3. miejsca w kategorii pojazd nowy został zestaw Renault Trucks T520 Comfort z naczepą Stas Moving Floor o wdzięcznej nazwie „Lalunia”. Ten bardzo zadbany i wyszykowany zestaw na co dzień pracuje
w firmie Młyn Ocieka Tuszyma Łukasz Skowroński

KH-kipper zaprezentował bezramową naczepę aluminiową
N30 W1U podpiętą do Iveco LNG 450 NP. Naczepa umożliwia
równomierne rozłożenie sypkich materiałów budowlanych, jak
piasek i żwir, na drodze bezpośrednio ze skrzyni, a jej charakterystyczny kształt zapobiega przyleganiu lepkiego materiału

SAE-SMB
Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowała się firma SAE-SMB – jeden z liderów na rynku francuskim oraz rynkach międzynarodowych. Firma z 70-letnim
doświadczeniem, od 2013 r. należąca do Grupy ADR. Ma know-how w zakresie
produkcji osi i zawieszeń do przyczep i naczep, a hamulce bębnowe stanowią
istotną pozycję w szerokiej ofercie firmy (rozmiar 5–20 cali). Konstruktorzy SAE
w swoich rozwiązaniach wykorzystują technikę „outboard”, która ułatwia
i przyspiesza wymianę szczęk hamulcowych poprzez usunięcie tylko bębna bez
konieczności demontażu kompletnej piasty koła. Wszystkie osie SAE-SMB są
homologowane na zgodność z ECE-R13, zatem ich właściwości techniczne i użytkowe są uznawane w całej Europie i w większości krajów na całym świecie.
W przypadku hamulców tarczowych nośność osi waha się od 5,5 t do ponad
14 t przy szerokiej dostępności kombinacji kół. W ofercie firmy SAE-SMB znajdują się również zawieszenia mechaniczne i pneumatyczne.
Włoskie centrum testowe Grupy ADR, którego SAE-SMB jest częścią, jest miejscem, w którym nie tylko opracowywane są koncepcje produktowe, ale również przeprowadzane są testy wytrzymałościowe i jakościowe. Laboratorium
wyposażone jest w symulatory ekstremalnych warunków eksploatacji, których
zadaniem jest sprawdzenie konstrukcji osi, w tym hamulców, pod względem
ich skuteczności i dużej trwałości. Na Naczepomanii prezentowano zawieszenie
pneumatyczne SP70 AirMax (ładowność do 9 t przy 105 km/h). Minimalna waga
modułu SP70 wraz z osią DSOKH7 to 425 kg.
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Na stoisku firmy Hewea klienci mogli zapoznać się
z ofertą hydrauliki siłowej i komponentów do pojazdów
ciężarowych, jak np. siłowniki Penta, przystawki odbioru mocy, pompy i inne

firmy BPW, Jost, Knorr Bremse, Haldex,
Hewea, Nummi, SAE-SMB, Wabco –
w sumie ponad 40 wystawców. Na odwiedzających czekały nowinki branżowe,
jak BPW Eco air – modułowe, uniwersalne zawieszenie do zastosowań on-road
i off-road, czy JHS 2020 B Bio – wysokowydajny, biodegradowalny smar Jost
do sprzęgu siodłowego. Na stoisku firmy
Haldex można było dowiedzieć się szczegółów nt. hamulca elektromechanicznego
opracowywanego właśnie przez tę firmę
przy współpracy ze skandynawskim producentem ciężarówek. Producent w nowym rozwiązaniu wykorzystuje czujniki
i algorytmy, aby ciągnik i przyczepa hamowały i poruszały się w pożądanym kierunku w optymalny sposób we współpracy z systemem VMM (Vehicle Motion
Management) producenta pojazdu.
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Spitzer Silo Polska wspólnie z firmą Lomarex zaprezentował
naczepę silosową Spitzer SF2737/2P o poj. 37 m3. Technologia produkcji tego silosa, wykorzystane materiały, komponenty (osie BPW, felgi Alcoa), osprzęt oraz wyposażenie
wiodących producentów zapewniły mu niską masę własną,
co jest bardzo istotne w transporcie sypkich materiałów budowlanych. Zwraca uwagę nie tylko solidna konstrukcja
i bezawaryjność sprzętu, liczy się również estetyka wykonania całości. Dlatego naczepa pokryta jest dwuwarstwowym
lakierem srebrny metalik i wyposażona w błyszczące felgi
aluminiowe Alcoa Dura-Bright Evo

Firma Nummi-Pro zaprezentowała dwie nowości: systemy elektroniczne IRMA oraz BTControl.
Pierwszy z nich to aplikacja Nummi IRMA (na zdjęciu) umożliwiająca kontrolę w czasie rzeczywistym pracy siłownika wywrotu. System informuje operatora o stabilności pojazdu, nachyleniu i wysokości muldy wywrotki, a także o panującym ciśnieniu i temperaturze w układzie hydraulicznym.
Dzięki tej aplikacji można znacznie poprawić bezpieczeństwo pracy i uniknąć kosztownych oraz
czasochłonnych napraw. Drugi system to moduł Nummi BTControl – układ bezprzewodowego
sterowania wywrotką za pomocą smartfona. Zwiększa on bezpieczeństwo operatora podczas
pracy – kierowca może wykonywać swoje zadania z różnych, dogodnych dla niego miejsc
(również znajdując się w znacznej odległości od pojazdu). Ponadto BTControl może być stosowany w innych urządzeniach, jak wciągarki, podesty ruchome, lawety, ruchome podłogi, pługi
oraz wiele innych. Oba systemy mogą współpracować z dowolnym układem elektrohydraulicznym, a aplikacja potrzebna do ich obsługi jest dostępna bez opłat

W ciągu dnia prowadzony był konkurs – zwiedzający wystawę wybierali
najciekawszy pojazd i stoisko w 3 kategoriach: pojazd nowy – wygrała naczepa
STAS Moving Floor, komponenty i usługi
– nagroda dla Wabco Polska i pojazd VIP
tunning – najładniejszym pojazdem została tuningowana Scania „Smoczyca”
z firmy Admar. Oprócz ofert branżowych
w czasie tegorocznej Naczepomanii dla
odwiedzających dostępna była również bogata część rozrywkowa. W programie znalazły się widowiskowe pokazy Monster
Trucka z możliwością odbycia przejażdżek,
symulator jazdy samochodem ciężarowym oraz liczne konkursy organizowane
przez polskich strongmanów, a wieczorem koncerty i zabawa z DJ-em.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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ZF Aftermarket Tech Adventure
– fachowa wiedza i praktyka warsztatowa
Katarzyna Biskupska
Szkolenia teoretyczne wzbogacone użyteczną wiedzą oraz praktyką
warsztatową, do tego możliwość zapoznania się z najnowszymi
rozwiązaniami firmy ZF Aftermarket, a na deser przejazdy piekielnie
mocnym drift truckiem – tak w skrócie wyglądała tegoroczna edycja
ZF Aftermarket Tech Adventure 2019.

Aby uzyskać zaproszenie
na ZF Tech Adventure,
wystarczyło wziąć udział
w promocji sprzedażowej
organizowanej przez lokalnych dystrybutorów.
Pracownicy warsztatów
obsługujących samochody
ciężarowe poznali m.in.
budowę skrzyni biegów
ZF AS Tronic 2, szczegóły
budowy i działania zastosowanych w niej komponentów oraz sposoby jej
diagnostyki, naprawy,
montażu i obsługi
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radycją szkoleń warsztatowych
organizowanych przez ZF Aftermarket jest połączenie wiedzy
technicznej nt. najnowszych technologii
koncernu ZF, przekazywanej przez ekspertów firmy z praktyką i motorsportowymi atrakcjami. Tegoroczna edycja ZF
Aftermarket Tech Adventure 2019 odbyła się w dniach 10–15 czerwca na torze
wyścigowym w Bednarach k. Poznania.
W ciągu intensywnych pięciu dni przeszkolonych zostało ok. 520 uczestników
– pracowników branży aftermarketowej,
czyli mechaników, dystrybutorów, właścicieli warsztatów. Oprócz tradycyjnych
modułów szkoleniowych skierowanych
do specjalistów pracujących z samochodami osobowymi, dwa dni przeznaczono
na tematykę motocyklową oraz ciężarową.
Przygotowanych zostało kilkanaście stacji, na których profesjonaliści reprezentujący firmę ZF Aftermarket dzielili się
wiedzą teoretyczną i umiejętnościami
praktycznymi z zakresu obsługi i napraw układów zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego, systemów bezpieczeństwa oraz układów przeniesienia
napędu. Położono nacisk na diagnozę
usterek oraz poprawny montaż komponentów na przykładzie podzespołów oferowanych przez ZF Aftermarket.
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Fachowa wiedza…
Odbyła się również prezentacja
skrzyni biegów
traXon, omówiono
jej rozwój technologiczny, budowę
oraz elementy
składowe

reklama

Pracownicy warsztatów obsługujących samochody ciężarowe poznali m.in.
budowę skrzyni biegów ZF AS Tronic 2,
szczegóły zastosowanych w niej komponentów oraz zapoznali się ze sposobami jej diagnostyki, naprawy, montażu
i obsługi. Odbyła się również prezentacja skrzyni biegów traXon, omówiono jej
rozwój technologiczny, budowę oraz elementy składowe. Szkolenie obejmowało
nie tylko diagnozę komputerową, działanie sterowników i czujników, ale także to,
co najważniejsze, czyli kwestie związane
z najczęściej popełnianymi błędami podczas pracy z tymi skrzyniami. Zaprezentowana została także diagnostyka komputerowa z wykorzystaniem ZF Testman,
narzędzia diagnostycznego do sprawnej identyfikacji usterek w pojazdach
użytkowych.
Podczas spotkania w specjalnie przygotowanym warsztacie uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć najczęściej występujące usterki elementów układu
hamulcowego, tj. tarcz hamulcowych,
zacisków, piast oraz łożysk. Specjaliści
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du przeniesienia napędu skupiono się
m.in. na usterkach występujących w dwumasowym kole zamachowym.
Ostatnia część szkolenia skierowana
była przede wszystkim do właścicieli
warsztatów ciężarowych, podczas jej
trwania przybliżono koncept warsztatowy ZF [pro]Tech w dwóch wariantach.
W wersji podstawowej istnieje możliwość korzystania z porad montażowych,
infolinii oraz dostępu do różnego rodzaju materiałów reklamowych i dydaktycznych. Wersja rozszerzona ZF [pro]Tech
plus obejmuje m.in. osobistego doradcę,
specjalistyczne szkolenia techniczne i dostęp do akcji serwisowych prowadzonych przez producentów pojazdów.

Zaaranżowane stanowiska
szkoleniowe i specjalnie
przygotowane pojazdy
dają możliwość zdobycia
praktycznego doświadczenia w diagnozie i naprawie
usterek układów zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego, systemów bezpieczeństwa oraz układów
przeniesienia napędu.
Na zdjęciu uczestnikom
prezentowana jest diagnostyka komputerowa z wykorzystaniem ZF Testman

Wszyscy uczestnicy ZF Aftermarket Tech Adventure mieli
możliwość poznania technologii dostarczanych przez ZF
Race Engineering. Na specjalnym stanowisku prezentowano podzepoły serii SACHS
Performance i ZF Motorsport,
które są stosowane w wielu
dyscyplinach motorsportu,
takich jak m.in. Formuła 1,
Formuła E, WRC czy DTM.

ZF Aftermarket odpowiadali na wiele
pytań oraz instruowali, jak istotne –
oprócz trafnej diagnozy – jest odpowiednie przygotowanie do pracy, sprawdzenie i oczyszczenie wszystkich elementów przed ponownym zamontowaniem
ich w samochodzie.
Uczestnicy mieli też okazję przyjrzeć
się technologii innowacyjnych powłok,
które wykorzystywane są w klockach
DTEC marki TRW. Mają one specjalną
dodatkową warstwę, która zwiększa skuteczność hamowania podczas pierwszych zatrzymań po wymianie klocków
hamulcowych.
Nowością podczas tegorocznej edycji ZF Aftermarket Tech Adventure był
moduł szkoleniowy z układów wysokiego napięcia („High Voltage”), dotyczący
technologii pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym. Było to bezcenne doświadczenie dla tych warsztatów, które oferują kompleksowe usługi
dla klientów dysponujących ekologicznymi, niskoemisyjnymi pojazdami. W trakcie imprezy zaprezentowano również
nowość w ofercie, czyli klocki TRW Elec-

… i sportowe emocje
Po części szkoleniowej na uczestników dnia rynku ciężarowego czekały
dodatkowe atrakcje, m.in. lot w tunelu
aerodynamicznym w strumieniu powietrza o prędkości 200 km/h. Dodatkową
dawkę adrenaliny dostarczył też widowiskowy pokaz driftu, czyli wprowadzenie w kontrolowany poślizg tylnej osi
specjalnie przygotowanej do motorsportu
ciężarówki.
Sporej dawki adrenaliny dostarczył widowiskowy przejazd drift truckiem

tric Blue, przeznaczone właśnie do pojazdów hybrydowych i elektrycznych.
Klocki te zapewniają o wiele niższą emisję hałasu przy zachowaniu takich samych
właściwości eksploatacyjnych.
Na stacjach szkoleniowych z zakresu
układu kierowniczego omawiane były
jego najczęstsze usterki, np. stuki niewiadomego pochodzenia, wyczuwalne
luzy itp. Dużo uwagi poświęcono także
budowie i obsłudze różnych rodzajów
przekładni kierowniczych. W sekcji ukła-
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Cykliczne edycje spotkań ZF Aftermarket Tech Adventure przyzwyczaiły
już uczestników do coraz wyższego poziomu programu szkoleń, motorsportowych atrakcji i spotkania z najnowszymi
technologiami koncernu ZF. To z pewnością najlepsze spotkanie branży aftermarketowej w Polsce.

Zdjęcia: © K. Biskupska
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