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Naczepowe perspektywy

Przewiduje się, że do 2025 r. wartość światowego rynku naczep wyniesie 37,34 mld USD
przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu CAGR wynoszącym 4,98% od 2017 r. do
2025 r. Na poziomie globalnym popyt na naczepy będzie wzrastać ze względu na pozytywne perspektywy gospodarcze i rozwój infrastruktury łańcucha dostaw.
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Volvo Trucks wspiera
polski transport

Pod hasłem Volvo Experience Day 30 sierpnia
na torze Autodrom Jastrząb odbyła się druga
edycja Targów Rozwiązań Transportowych
4Poland, organizowanych przez Volvo Trucks
i współpracujących z producentem partnerów. Była to też okazja, aby świętować 25 lat
obecności Volvo Trucks w Polsce.
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Hybrydy Scania na start

Hybrydowe ciężarówki Scania miały swoją
premierę podczas ubiegłorocznych targów IAA
w Hanowerze. Podczas finału Scania Driver
Competitions 24–25 maja 2019 r. w centrali
Scania w Södertälje mieliśmy okazję zasiąść
za ich kierownicą.
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Korozja – cichy zabójca

Korozja to prawdziwy problem zarówno małych,
jak i dużych flot, które powinny oferować klientom niezawodną i profesjonalną obsługę. Walka
ze skutkami korozji to w dalszym ciągu kosztowne i czasochłonne działania.
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Branża po półroczu
– wciąż w górę

Połowa roku 2019 za nami, więc dostępne są
już dane statystyczne dotyczące sprzedaży
nowych pojazdów użytkowych. Prezentujemy
krótką analizę bieżącej sytuacji rynkowej.

38

150 lat fabryki Scheuerle

41

Off-road Day w Grupie Wanicki

44

Opony – sposób na koszty

48

Hybrydy Scania na start

51

MAN: liczy się duch drużyny

54

Branża po półroczu
– wciąż w górę

58

Personalia

Media społecznościowe
zmieniają branżę transportową
Niezależnie od rodzaju działalności, niezależnie od tego,
czy firma produkuje naczepy, samochody ciężarowe, systemy
i komponenty, czy po prostu przewozi ładunki, cel jest taki sam.
Zawsze konieczna jest pełna koncentracja na klientach, na tym,
jak dostarczać im potrzebne produkty wraz z bardzo cennym
i specjalistycznym wsparciem.

N

iezależnie od firmy, która prowadzi działalność, osiągnięcie rentowności z możliwością
dalszego rozwoju i inwestowania wymaga
otwartej i skutecznej komunikacji z klientami.
Dzisiaj branża transportowa szybko uczy się –
a w zasadzie już się nauczyła – w jaki sposób
nowe kanały komunikacji w mediach społecznościowych, takie jak blogi, Facebook, Twitter
czy kanały filmowe na YouTube, mogą zmienić
sposób ich działania na lepszy.
Dostawcy ze wszystkich zakątków rynku
transportu towarowego korzystają z mediów
społecznościowych w celu prowadzenia rozmów, które pomagają im w szybszym i skuteczniejszym ulepszaniu oferowanych produktów. Za pośrednictwem tych kanałów dostawcy
dowiadują się, że oni sami oraz ich klienci
mogą stawiać sobie nawzajem wyzwania
w celu opracowania nowych rozwiązań oraz
sprawniejszego rozwiązywania problemów.
Stąd do nawiązania bezpośredniej współpracy
jest już bardzo blisko…
Kanały komunikacji w mediach społecznościowych dają również firmom transportowym możliwość zaspokajania potrzeb klientów
i pracowników. Wykorzystanie sieci społecznościowych przez przewoźników samochodowych rośnie, ponieważ kanały te pomagają
zwiększyć sprzedaż i efektywniej współpracować z pracownikami. Dla wielu media społecznościowe szybko stają się niezbędnym narzędziem do usprawnienia operacji i zarządzania
łańcuchami dostaw.
Wzrost wykorzystania mediów społecznościowych nie ogranicza się oczywiście do firm
transportowych. Jeszcze w 2010 r. w badaniu
przeprowadzonym przez University of Massachusetts na temat korzystania z mediów

społecznościowych stwierdzono, że wśród 500
najszybciej rozwijających się prywatnych firm
w USA zmniejszyła się liczba tych, które nie
korzystały z kanałów komunikacji. Ponadto
w 2009 r. zaledwie 43% respondentów oznajmiło, że media społecznościowe były bardzo
ważne dla ich strategii biznesowej, rok później
liczba ta wzrosła do 56%. Dekadę później dochodzimy niemal do 100-procentowego uznania mediów społecznościowych jako istotnego
narzędzia w promowaniu własnego biznesu.
Media społecznościowe przekształcają
i kształtują sposób prowadzenia biznesu transportowego oraz komunikowania się z klientami, partnerami i pracownikami. Ten zestaw
wysoce skutecznych narzędzi może ostatecznie
zapewnić przewagę konkurencyjną na coraz
bardziej konkurencyjnym rynku.
Warto jednak się zastanowić, czy aby nie
mamy do czynienia z pewnym uproszczeniem
komunikacji, polegającym na zauważalnym
spłyceniu przekazu od strony merytorycznej.
Obecnie liczy się szybkość dostarczenia informacji do potencjalnego odbiorcy. Ważne jest,
aby być niemal „na żywo” – niestety daje się
zauważyć, że zdecydowanie cierpi na tym
merytoryka przekazu, wymagająca od strony
jakościowej przetworzenia i opracowania informacji. Na to trzeba niestety nieco czasu.
Zatem, drodzy Czytelnicy „Samochodów
Specjalnych”, pozwólcie, że pozostaniemy
nieco tradycyjni, starając się wraz z każdym
wydaniem naszego magazynu dostarczyć
Wam choć odrobinę wartości dodanej
w postaci fachowej wiedzy i analizy problemu
– czegoś, o co w mediach społecznościowych
jest coraz trudniej.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
Redaktor naczelny
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PREMIER W GLIWICKIM
ZAKŁADZIE GROUPE PSA
rzy miesiące po ogłoszeniu decyzji o ulokowaniu produkcji dużych
samochodów dostawczych w gliwickiej fabryce Groupe PSA projekt nabrał realnego wymiaru. W sąsiedztwie istniejącego zakładu
Grupy w Gliwicach trwa budowa nowej fabryki. 19 sierpnia br. wizytę na
terenie inwestycji złożył premier Mateusz Morawiecki. Duże zaangażowanie
Groupe PSA w gliwicką lokalizację koncernu zostało docenione przez polski
rząd, który przyznał tej inwestycji grant w ramach programu wspierania
inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.

© Daimler

T

AKUSTYCZNE SYSTEMY
OSTRZEGANIA OBOWIĄZKOWE
d 1 lipca 2019 r., zgodnie z nowym rozporządzeniem UE (rozporządzenie UE 2019/839 z 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014
w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów
tłumiących), obowiązuje instalowanie generatora dźwięku ostrzegawczego w samochodach elektrycznych. Oznacza to, że początkowo w nowo
homologowanych pojazdach z napędem hybrydowym, elektrycznym
i z ogniwami paliwowymi – także w ciężarówkach i autobusach – należy
zainstalować akustyczny system ostrzegania o pojazdach (AVAS – Acoustic Vehicle Alerting System) w celu ochrony innych użytkowników dróg.
Na terenie Unii Europejskiej dźwiękowe ostrzeżenie jest obowiązkowe podczas jazdy z prędkością do 20 km/h.
Nad dostosowaniem produkowanych pojazdów do obowiązujących przepisów pracują eksperci od dźwięku w Centrum Technologicznym Mercedes-Benz (MTC) w Sindelfingen. Specjalne mikrofony w komorze akustycznej
do testowania dźwięku zewnętrznego służą do opracowania indywidualnie skonfigurowanego dźwięku elektronicznego dla każdego modelu elektrycznych Mercedesów. Symulacje, pomiary, oceny i szczegółowe ulepszenia są prowadzone aż do uzyskania idealnego wyniku. Podczas kolejnych
jazd testowych na pokładzie umieszczany jest szczególnie wrażliwy pasażer – „sztuczna głowa” naszpikowana czujnikami pomiarowymi. W niej
rejestruje się najsłabsze dźwięki, a jej właściwości odbiorcze są imponująco
zbliżone do ludzkiego słuchu.
(DP)

© PSA
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„Decyzja o włączeniu polskiej fabryki do grona producentów samochodów
dostawczych Groupe PSA jest nowym otwarciem dla lokalizacji w Gliwicach. Dzięki planowi zwiększenia produktywności opracowanemu dla tej
inwestycji zapewnimy jej optymalne parametry wydajnościowe i jakościowe. W pełni wykorzystamy ten potencjał, dzięki czemu produkowane
w Gliwicach duże samochody dostawcze dla marek Groupe PSA: Peugeot,
Citroën, Opel i Vauxhall, spełnią najwyższe oczekiwania klientów” – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor zakładu PSA w Gliwicach.
Nowy zakład rozpocznie działalność z końcem 2021 r., a jego moce produkcyjne wyniosą do 100 000 pojazdów rocznie. Budowa fabryki potrwa
siedemnaście miesięcy, a nowe hale produkcyjne zaczną powstawać
z początkiem września tego roku. Łącznie powierzchnia pod dachem wyniesie ponad 76 000 m2. Powstanie też nowy parking o powierzchni prawie 8000 m2, a także zostanie rozbudowana sieć instalacji podziemnych
i dróg wewnętrznych.
(RP)

ojazd na okładce to ciągnik Volvo FH 4×2 460 TC o rozstawie osi 3800 mm, przeznaczony
do realizacji zadań w transporcie długodystansowym, w zestawach do 44 t dmc. Samochód
jest napędzany przez silnik D13K o mocy 460 KM (339 kW) i maksymalnym momencie
obrotowym 2600 Nm. Napęd na koła przenosi zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift, tylny
most bez zwolnic z przekładnią główną o przełożeniu 2,31. Nowością jest system I-Save: połączenie nowego silnika D13TC ze zmodernizowanymi funkcjami oszczędzania paliwa, co może obniżyć
jego koszt nawet o 7% w przewozach długodystansowych. Silnik D13K ma system Turbo Compund. Z przodu ciągnik ma zawieszenie paraboliczne (oś 7,5 t), z tyłu zawieszenie pneumatyczne
(oś 13 t) z trzema poziomami do jazdy. Zbiornik AdBlue za kabiną ma pojemność 65 l, 2 aluminiowe zbiorniki paliwa mają pojemności 610 l (prawy) oraz 650 l (lewy). Kabina sypialna wysoka
FH Globetrotter. Pojazd jest wyposażony w pakiet FH Driving Plus oraz pakiet Visibility 15 obejmujący m.in. czujnik deszczu, spryskiwacze reflektorów, reflektory doświetlające zakręt oraz reflektory bi-ksenonowe.

P
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ZAUTOMATYZOWANE
PARKOWANIE
irmy Bosch i Daimler uzyskały zgodę władz
Badenii-Wirtembergii na stosowanie ich
systemu zautomatyzowanego parkowania
w garażu Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie.
Usługa ta na 4 poziomie automatyzacji SAE jest
dostępna za pośrednictwem aplikacji na smartfon
i nie wymaga udziału kierowcy nadzorującego.

F
© Scania

Tym co łączy wszystkie
silniki DC13, jest doskonała wydajność paliwowa i wykorzystanie
do oczyszczania spalin
wyłącznie SCR

540-KONNY SILNIK SCANII
ferta 13-litrowych silników Scania
została uzupełniona o model o mocy
540 KM (397 kW). Nowy silnik DC13 166
jest przeznaczony przede wszystkim do zadań,
w których wymagana jest wysoka moc i niska
masa własna pojazdu. Sprawdza się też w sytuacjach, gdzie występują inne ograniczenia, np.
oczekiwany jest stosunkowo mały nacisk na
przednią oś, a zatem użycie nieco cięższego silnika V8, którego gamę otwiera jednostka o mocy
520 KM, jest utrudnione.

O

Klienci Scania mogą obecnie wybierać spośród
pięciu poziomów mocy najpopularniejszego,
6-cylindrowego silnika rzędowego: 370, 410,

450, 500 i 540 KM. Nowy, 540-konny wariant wykorzystuje większość rozwiązań wersji 500-konnej, w tym turbosprężarkę o stałej geometrii
z łożyskami kulkowymi zamiast ślizgowych.
Tym co łączy wszystkie silniki DC13, jest doskonała wydajność paliwowa i wykorzystanie
do oczyszczania spalin wyłącznie SCR. Wynikająca z konstrukcji wysoka wytrzymałość silnika w połączeniu z usługami, takimi jak dynamiczne plany przeglądowe, przyczyniają się do
bardzo dobrych wyników w wymiarze kosztów obsługi i dyspozycyjności, co prowadzi do
najlepszego rezultatu w zakresie całkowitego
kosztu użytkowania.
(RP)

Kierowca wjeżdża do garażu, wysiada z auta
i „wysyła” samochód na miejsce parkingowe, dotykając jedynie ekranu smartfona. Gdy kierowca
opuszcza garaż, auto samoczynnie podjeżdża do
wyznaczonego miejsca i parkuje. Później w taki
sam sposób wraca do punktu odbioru. Proces
ten opiera się na współdziałaniu inteligentnej infrastruktury garażowej dostarczanej przez firmę
Bosch oraz samochodowych rozwiązań technicznych Mercedes-Benz.
Zamontowane w garażu czujniki Boscha monitorują korytarz, którym podąża auto, wraz z jego otoczeniem i dostarczają informacji potrzebnych do
prowadzenia pojazdu. Samochodowa technika
zamienia polecenia spływające z infrastruktury
na określone manewry. W ten sposób auta mogą
nawet jeździć po rampach, tak aby poruszać się
pomiędzy piętrami garażu.
(RP)

NOWE ŚMIECIARKI
DLA MPO WARSZAWA
o floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie
dołączyło 10 nowych pojazdów Renault Trucks D26 Wide z nadwoziem marki Farid do bezpylnej zbiórki odpadów stałych. Oficjalne przekazanie nowych śmieciarek odbyło się 13 sierpnia br. w ZUOSK
na Targówku.
Zakupione przez MPO śmieciarki na podwoziu Renault Trucks D26 Wide to
pojazdy 3-osiowe z jedną osią napędową (6×2). Dzięki wleczonej osi skrętnej
i niewielkiemu rozstawowi osi (3500 mm) zewnętrzny promień zawracania wynosi zaledwie 7,3 m, co w znaczący sposób ułatwia manewrowanie w ciasnej
zabudowie miejskiej. Każdy pojazd napędza 6-cylindrowy silnik DTI 8 osiągający
moc 235 kW (320 KM) i maksymalny moment obrotowy 1200 Nm dostępny już
od 1050 obr/min. Wszystkie pojazdy są wyposażone w automatyczną skrzynię
biegów Allison 3200 piątej generacji.
Pojazdy Renault Trucks z gamy D w wersji przeznaczonej do zbiórki odpadów
mają zmodyfikowane tylne zawieszenie. Miechy pneumatyczne osi są nieco
cofnięte, a tym samym lepiej chronione przed uszkodzeniem, do jakiego
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mogłoby dojść podczas poruszania się po trudnym terenie. W kabinie o szerokości 2,5 m znajdują się trzy pełnowymiarowe fotele (dla kierowcy – z zawieszeniem pneumatycznym). Dzięki specjalnemu ukształtowaniu tablicy rozdzielczej osoba zajmująca środkowy fotel ma wystarczająco dużo miejsca
na nogi. Częste wchodzenie i wychodzenie z kabiny ułatwia nisko umieszczona podłoga (tylko 1,1 m od podłoża), do której prowadzą jedynie dwa
szerokie stopnie wejściowe.
Zabudowy Farid zostały zamontowane przez firmę GP Truck Trading. Wszystkie mają pojemność 19 m3 i są przystosowane do montażu systemu RFID
oraz komórek ważących. Te ostatnie występują na obu częściach dzielonej
listwy grzebieniowej, umożliwiając pomiar masy odpadów każdego pojemnika osobno.
(RP)
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Naczepowe
perspektywy
Dariusz Piernikarski

© Kögel Trailers

Przewiduje się, że do 2025 r. wartość
światowego rynku naczep wyniesie 37,34 mld
USD przy skumulowanym rocznym wskaźniku
wzrostu CAGR wynoszącym 4,98% od 2017 r.
do 2025 r. Na poziomie globalnym popyt na
naczepy będzie wzrastać ze względu na
pozytywne perspektywy gospodarcze i rozwój
infrastruktury łańcucha dostaw.

W dążeniu do niskiej masy własnej: naczepa Light plus Coil do transportu kręgów
i szpul taśmy stalowej jest wyposażona w zoptymalizowaną pod kątem ładowności
i masy ramę zewnętrzną i udoskonalone nadwozie charakterystyczne dla naczep
Kögel nowej generacji NOVUM. Masa własna to 5420 kg z indywidualnym wyposażeniem oraz 5790 kg z wyposażeniem podstawowym
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ransport drogowy jest jedną z kluczowych branż tworzących światowy pkb i z biegiem lat jego znaczenie wzrasta. Stanowi on prawie 80%
wolumenu transportu lądowego, obecnie praca przewozowa w drogowym
transporcie towarowym to ok. 6000 miliardów tonokilometrów towarów rocznie w Europie, Stanach Zjednoczonych,
Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP),
Chinach i Japonii.
Naczepy odgrywają znaczącą rolę
w transporcie drogowym towarów. Wszystkie główne gałęzie przemysłu, takie jak
motoryzacyjny, energetyczny, produkcyjny, obronny i budowlany, zależą od naczep
w zakresie łańcucha dostaw. Oczekuje
się, że rozwój działalności przemysłowej,
wydobywczej i budowlanej, odnotowywany zwłaszcza w regionach rozwijających się, będzie napędzał popyt na naczepy. Producenci pojazdów, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, konsekwentnie wprowadzają na rynek nowe modele naczep, które przyczyniają się do obniżania zużycia paliwa
i pozwalają operatorom flot na uzyskiwanie oszczędności i podnoszenie wydajności transportowej.
Rosnąca świadomość w zakresie znaczenia oszczędności paliwa i kontroli
emisji spowodowała, że ulepszone wersje
naczep zyskują coraz większe znaczenie.
Producenci OEM koncentrują się zatem
na zwiększeniu wykorzystania lekkich
materiałów w celu zmniejszenia masy
pojazdu i pomocy operatorom flot w obniżaniu śladu węglowego i poprawie
oszczędności. Oszczędności te mogą wynikać ze zmniejszonego zużycia paliwa
lub coraz większej ładowności naczep
uzyskiwanej w ramach obowiązujących
ograniczeń normatywnych.

© Roland Berger
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Rysunek 1. Zestawienie udziałów
poszczególnych komponentów
w ogólnej wartości naczepy [3]

Agencja konsultingowa CLEAR International w swoich prognozach z kwietnia
2018 r. informowała, że na rynku zachodnioeuropejskim w okresie 2018–2019
może dojść do 13-procentowego spadku
zapotrzebowania na naczepy. Wynikać to
miało częściowo z tego, że firmy transportowe przebudowują swoje floty naczep, aby nadążyć za rosnącym popytem
po spowolnieniu wywołanym światowym
kryzysem finansowym w 2008 r. Powrót
korzystnej naczepowej koniunktury ma
nastąpić w latach 2020–2021, będzie to
skojarzone z ponownym wzrostem popytu na samochody ciężarowe. Specjaliści z CLEAR oceniają, że już w 2020 r.
sprzedaż naczep na rynku europejskim
powinna powrócić do poziomów sprzed
kryzysowego roku 2007.
Czy branża powinna zatem panikować w związku z prognozowanym spadkiem na rynku? Prawdopodobnie nie. Przewiduje się, że w latach 2017–2021 liczba
zarejestrowanych nowych naczep będzie
wyższa niż w jakimkolwiek pięcioletnim
okresie w historii, chociaż obejmie to rok
2019, dla którego prognozuje się spadek
popytu. Poprzedni pięcioletni okres był
rekordowy w latach 2004–2008.
Agencja CLEAR International również dla Europy Centralnej i Wschodniej prognozowała wzrost sprzedaży. Ma

© Fliegl

Perspektywy rynkowe

Precyzyjny dobór konfiguracji: naczepa dwuosiowa Fliegl MegaRunner spala
o 2,4 l paliwa mniej na 100 km – obecnie dostępna w wersji typu Euro Trailer
wydłużona o 1,3 m (długość naczepy 14,9 m, długość zestawu 17,8 m)

to być wynikiem silniejszego wzrostu
pkb i poziomu inwestycji, skutkujących
rozwojem handlu i większym zapotrzebowaniem na transport. Jednakże cykliczne spowolnienie, które odczuje cały
region, może doprowadzić najprawdopodobniej do niewielkiego spadku popytu
na naczepy w 2019. Pomimo trudności na
kluczowych rynkach, którymi – jak zawsze
– są Rosja i Turcja, należy oczekiwać
stałego wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych 4–5 lat. O ile jeszcze w 2015 r.
najwięcej naczep sprzedawano w Turcji,
to już w kolejnych latach na czoło wysunęła się Polska. Rosja znajduje się na
3. pozycji, jednak rzeczywista poprawa
panującej tam sytuacji gospodarczej będzie wyraźnie odczuwalna najprawdopodobniej dopiero około 2020 r.
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Trendy technologiczne
W ostatnim raporcie „Trendy na rynku
ciężarówek i naczep” globalna firma
konsultingowa Roland Berger donosi,
że europejska produkcja naczep w następnej dekadzie utrzyma się na podobnym poziomie. Wynika to z faktu, iż stały
5-procentowy wzrost rynku do 2017 r.
napędzany był przede wszystkim przez
odbiorców z Europy Zachodniej, natomiast wzrost do 2030 r. będzie w głównej mierze wynikać z popytu w krajach
Europy Wschodniej.
W raporcie wskazano również na
szersze trendy, które wpłyną na przemysł
pojazdów użytkowych w kolejnej dekadzie – wśród najistotniejszych można
wymienić nowe modele logistyczne, elek-

tryfikację pojazdów użytkowych, autonomiczne ciężarówki i cyfryzację. Zauważalne są również czynniki wpływu
specyficzne dla poszczególnych regionów, takie jak wzrost gospodarczy, zmiany
modalne, wyzwania dotyczące emisji
i nowe przepisy.
Producenci finalni OEM i dostawcy
komponentów będą musieli skoncentrować się na nowych technologiach i zwiększaniu wartości dodanej dla klientów
poprzez produkcję i wprowadzanie do
wyposażenia zaawansowanych komponentów. Jest to oczywiście dobrodziejstwo dla dostawców, ale zwiększa koszty
produktów finalnych. Coraz ważniejsze
staje się również jak najszersze wykorzystanie nowych rozwiązań dotyczących
zarządzania flotą. Jest to szansa na podniesienie zysków dla producentów przy
założeniu, że będą w stanie opracować
i wdrożyć te rozwiązania szybciej niż zewnętrzni dostawcy usług. W przypadku
naczep o ile dzisiaj największy udział
w wartości standardowego pojazdu ma
podwozie i jego elementy konstrukcyjne,
o tyle już w niedalekiej przyszłości oczekuje się wyraźnego przejścia w kierunku

© Roland Berger
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Rysunek 2. Szacunkowa wartość rynku dostaw kluczowych komponentów
stosowanych na pierwszy montaż w naczepie: osi, hamulców i nóg podporowych – zestawienie dla 2019 i 2025 r. [3]

systemów łączności i aktywnych systemów wspomagających kierowcę ADAS
(Active Driver Assistance Systems) –
ilustruje to rysunek 1. Rynek komponentów wykorzystywanych na pierwszy
montaż w naczepach ma dużą wartość,
dlatego producenci OEM coraz częściej
decydują się na wprowadzanie własnych
rozwiązań konstrukcyjnych – przykładem
mogą być osie, hamulce czy nogi podporowe (rysunek 2).

Mimo zmieniających się potrzeb rynku
nadal niezmienny pozostaje zestaw kluczowych czynników decydujących o sukcesie poszczególnych marek samochodów ciężarowych i naczep. Po prostu
niektóre rzeczy się nie zmienią: reputacja i relacje producentów z klientami są
najważniejsze zarówno dla dostawców,
jak i producentów OEM. Ważna jest również wysoka jakość produktu i nieza-

reklama
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W trosce o bezpieczeństwo ładunku: wzmacniana
kurtyna Power Curtain w naczepach Schmitz Cargobull S.CS ma pasy z włókien aramidowych oraz
wewnętrzną siatkę z drutów stalowych. Na poziomych wzmocnieniach zastosowano elastyczne
uszy o wytrzymałości 2500 daN do zaczepiania
pasów mocujących

© Roland Berger

© Schmitz Cargobull

Rysunek 3. Zestawienie najważniejszych
czynników decydujących o sukcesie
rynkowym producenta z określeniem
ich znaczenia [3]

wodność dostaw. Wszystkie te czynniki
są jednak uważane za „warunek obowiązkowy” i „standardowy kwalifikator”. Zestawienie najważniejszych czynników
decydujących o sukcesie rynkowym producenta przedstawiono na rysunku 3.

Naczepy nie stoją w miejscu
Choć ze względu na ceny zakupu
i złożoność konstrukcyjną ciągników
siodłowych pozostają one, co zrozumiałe,
wyróżnikami branży przewozów dalekobieżnych, to technologia naczep nie
stoi w miejscu. Wiodący europejscy producenci naczep już inwestują w połączoną przyszłość i dostosowują produkty
do wymagań współczesnego łańcucha
dostaw. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania podnoszące
efektywność wykorzystania i eksploatacji naczep.

Co zatem powinni wziąć dziś pod
uwagę operatorzy, jeśli chodzi o dobór
naczep? Które elementy wyposażenia
czy cechy konstrukcyjne mogą przynieść
opłacalny zwrot z inwestycji, a które
mogą zapewnić szersze możliwości wykorzystania? Patrząc na szerszy obraz,
należy zauważyć, że rozwiązania technologiczne stosowane w konstrukcji naczep są coraz bardziej nowoczesne i zorientowane na użytkownika, chociaż ich
penetracja rynkowa – głównie ze względów kosztowych – wciąż pozostawia wiele
do życzenia.
Coraz więcej firm, zwłaszcza wykorzystujących naczepy furgonowe lub chłodnie oraz przewożące ładunki o wyższej
wartości, decyduje się na stosowanie systemów telematycznych z funkcją śledzenia pozycji pojazdu, rosnącą popularnością
cieszą się również rozwiązania pozwalające na obsługę zdalnej diagnostyki.
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W tym przypadku chodzi o zwiększenie
bezpieczeństwa przewożonego ładunku
i zabezpieczenie zasobów firmy poprzez
monitoring stanu technicznego naczep.
W przypadku komponentów podwozia kluczowa jest ich niezawodność, dlatego należy bazować wyłącznie na sprawdzonych komponentach od renomowanych
dostawców. Wiele firm w dalszym ciągu
wykonuje obsługę techniczną i drobne
naprawy, korzystając z własnego zaplecza warsztatowego, stąd tak duży nacisk
właśnie na niezawodność (szczególnie
osi), liczy się również dobre wsparcie techniczne ze strony producenta i dostępność
części zamiennych. Warto zauważyć, że
coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza użytkowników chłodni, cieszą się
systemy odzysku energii kinetycznej podczas hamowania KERS. Wygenerowany
prąd jest wykorzystywany w instalacji
elektrycznej agregatu chłodniczego.

© Wielton
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Naczepa kurtynowa Wielton Curtain Master M4 to wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów w zakresie zwiększonej funkcjonalności pojazdu – ewolucja produktu ma ugruntować solidną
pozycję producenta na rynku polskim i europejskim

reklama

Aerodynamiczne oszczędności
O konieczności poprawy własności aerodynamicznych zestawów ciągnik–naczepa nie trzeba przekonywać chyba nikogo.
Chociaż większość ciągników siodłowych jest dość dobrze
zoptymalizowana aerodynamicznie i wyposaża się je w pakiety
spojlerów, to jeśli chodzi o naczepy, w dalszym ciągu można
je uznać za wielkie cegły ciągnięte w powietrzu. Stąd tak
wielu producentów i dostawców akcesoriów zaleca stosowanie dodatkowych elementów poprawiających właściwości
aerodynamiczne, takich jak osłony boczne, spoilery tylne, profile dachu czy podwozia. Choć wiele z nich może wyglądać podobnie, kluczem do sukcesu jest nie tylko łagodzenie turbulencji, ale także tworzenie krawędzi czołowych, które naśladują
profile lotnicze.
Doposażając naczepę, nie wolno zapominać o jej masie
własnej. Nie wystarczy dodać tylne spoilery czy osłony boczne,
aby poprawić aerodynamikę, zapominając o masie tych elementów. Jeśli nie będą wykonane z lekkich materiałów, efekt
może być odwrotny od oczekiwanego, gdyż ze względu na
zwiększenie nacisków na oś spalanie może nawet wzrosnąć.
Jeśli chodzi o doposażanie naczep w osłony aerodynamiczne, natychmiast pojawia się problem drogich uszkodzeń
– szczególnie dotyczy to bocznych osłon spoilerów tylnych.
Decydując się na inwestycje w osprzęt, należy wziąć pod
uwagę to ryzyko, jednak doświadczenie pokazuje, że zwiększenie wartości przyczep zachęca kierowców do większej
ostrożności. Bardziej uważna jazda to mniej problemów, np.
także z oponami.

Masa własna – jak najniższa
Masa własna pojazdu zawsze stanowi problem, ponieważ
wywierana jest presja na uzyskanie solidnych, niezawodnych
konstrukcji przy maksymalizacji potencjału ładowności.
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Możliwości wykorzystania
telematycznej transmisji danych
do kontroli stanu technicznego i wyposażenia naczepy na przykładzie Krone
Trailer Check

Niektórzy producenci konstruują ramy
nośne podwozia, korzystając z walcowanych na zimno, a następnie skręcanych
sekcji typu „Z”, rezygnując z klasycznych
podłużnic typu „I” i połączeń spawanych
– podobne rozwiązania stosowane są
w konstrukcji ram samochodów ciężarowych. Korzyścią jest obniżenie masy
własnej ramy podwozia i łatwości naprawy. Alternatywne podejście to wytrzymałościowa optymalizacja konstrukcji
ramy, np. metodą elementów skończonych, i wykorzystanie zaawansowanych
stali o podwyższonej wytrzymałości.

© D. Piernikarski

Obowiązkowo: EN 12642 XL

Choć można montować spojlery
z tyłu naczepy, to zdecydowanie
większym zainteresowaniem cieszą
się dodatkowe pakiety spoilerów
montowane wzdłuż zabudowy –
wielu przewoźników wciąż obawia
się kosztów napraw w przypadku
uszkodzenia spoilerów tylnych
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Wielu przewoźników chętnie sięga
po naczepy, w których kurtyny boczne
pozbawione są kłonic i desek stelażu,
przede wszystkim ze względu na ich
szybkie, bezpieczne ładowanie i rozładowywanie. Pewne wątpliwości budzić może
pewność zamocowania przewożonego ładunku, mimo że większość pojazdów tego
typu spełnia warunki normy EN 12642 XL.
Brak kłonic i łat, zwłaszcza przy przewozie ciężkich ładunków częściowych,
może wymagać zastosowania dodatkowych specjalistycznych systemów mocujących, siatek lub wewnętrznej kurtyny.
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zamocowania – w minimalnym stopniu
mogłyby uszkodzić ładunek. Większość
przewoźników decyduje się na rozwiązania uniwersalne: pasy boczne lub pasy
podwieszane przy użyciu sztywnego
drążka podwieszonego pod dachem.
Zawsze konieczna jest analiza kosztów
i korzyści. Nowe rozwiązania ułatwiające
obsługę i zwiększające bezpieczeństwo
eksploatacji naczepy, a także bezpieczeństwo ładunku pojawiają się w zawrotnym
tempie. Coraz częściej można spotkać naczepy wyposażone np. w czujniki ultradźwiękowe czy kamery cofania.
Potęga innowacji w komponentach: system Haldex EB+ Soft Docking montowany
z tyłu naczepy informuje kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody podczas jazdy do tyłu

Chociaż w praktyce większość oferowanych na rynku europejskim naczep
kurtynowych jest przez producentów
certyfikowana na zgodność z wymaganiami normy EN 12642 XL, to dla pełnego bezpieczeństwa istotne jest to, aby
operatorzy rozumieli granice tej normy.
Fakt, że nadwozie naczepy ją spełnia,
niekoniecznie musi oznaczać, że moco-

wanie ładunku staje się zbędne – szczególnie w przypadku ładunków nieregularnych, częściowych lub gdy pojazd na
trasie jest sukcesywnie rozładowywany.
Należy umieć wybrać system mocowania najlepiej dopasowany do rodzaju
przewożonego ładunku. Na przykład gdy
przewożone są bele papieru, potrzebne
są rozwiązania, które – oprócz pewności
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CTP w ERP
Rzetelność w dotrzymywaniu terminów i odpowiednie zaplanowanie produkcji
stanowi o przewadze konkurencyjnej. Dzięki zapytaniom CTP (Capable to Promise)
możliwe jest ustalenie realistycznych terminów dostaw, co ma znaczenie nie tylko
dla klientów, ale i dla przedsiębiorstwa.

irmowi planiści i handlowcy nie mają łatwego zadania, ponieważ klienci oczekują
błyskawicznych dostaw, a najlepiej podania rzeczywistego terminu realizacji zamówienia.
W większości przypadków wykorzystywany jest
moduł APS zintegrowany z systemem ERP, który
podaje tylko szacowany termin dostawy, bez
uwzględnienia przeciążeń produkcyjnych. Bardziej
wiarygodne i rzetelne w tym zakresie jest narzędzie CTP, zintegrowane z ERP i APS, które dokonuje symulacji terminu realizacji na podstawie
konkretnych kryteriów, a ponadto generuje zlecenie
tymczasowe, które rezerwuje zasoby.

Czym jest CTP?
CTP (Capable to Promise) oznacza po angielsku
„możliwe do potwierdzenia”. W produkcji jest to
proces potwierdzania zamówień klientów, w którym pod uwagę brane są dostępne zasoby produkcyjne, zapasy oraz zdefiniowane dla artykułów
okresy ponownego nabycia (lead time). Co istotne,
proces ten może obejmować zarówno wiele
zakładów, jak i punktów dystrybucji. CTP uruchamia się wtedy, gdy występuje konieczność określenia, kiedy nowe zamówienie lub zamówienie spoza
harmonogramu może zostać zrealizowane.
W praktyce CTP jest wskaźnikiem pokazującym,
jakie są jeszcze wolne moce krytycznych zasobów
na wydziałach i ile jednostek zamawianego indeksu można wyprodukować w zakładanym termi-

nie. Przy czym przy określaniu rzeczywistego terminu realizacji zamówienia brane są pod uwagę
takie kryteria, jak ograniczenie produkcji, struktura
wyrobu, dostępność materiałów, czas oczekiwania na surowce lub części, wymagania dotyczące komponentów lub podzespołów. Finalnie
uzyskana data realizacji jest odzwierciedleniem aktualnych uwarunkowań produkcji oraz przyszłych
zamówień.
Dlaczego warto korzystać z CTP? Po pierwsze, zdecydowanie ułatwia pracę planistom produkcji oraz
pracownikom działów handlowych, po drugie,
przyspiesza realizację zamówień, a po trzecie,
dostosowuje plany na wypadek podania niedokładnej daty realizacji zamówienia.

Planowany termin
realizacji zamówienia
Planowanie produkcji jest bardzo ważnym procesem w działalności przedsiębiorstwa, ponieważ wpływa nie tylko na organizację pracy i cele
strategiczne, ale również na konkurencyjność i zaufanie klientów. W codziennym planowaniu wykorzystuje się systemy APS, które pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty produkcji.
Dzięki nim można zaplanować termin realizacji
zamówienia z wyprzedzeniem, co z kolei wpływa
na usunięcie tzw. wąskich gardeł.

Narzędzia typu CTP optymalizują cały proces poprzez harmonogramowanie istniejących zdolności
produkcyjnych, co pozwala zaplanować zarówno
zlecenia produkcyjne, jak i przekazać klientowi
planowany termin realizacji zamówienia.

CTP w systemie proALPHA
System proALPHA ERP dzięki wbudowanemu CTP
umożliwia symulację zaplanowania zlecenia tymczasowego na podstawie zapytania ofertowego,
zamówienia klienta lub indywidualnego zapytania
na wybrany artykuł. Dzięki temu uzyskuje się nie
tylko termin realizacji zamówienia, ale również generuje zlecenie tymczasowe, które rezerwuje zasoby pod dane zamówienie.
Warto dodać, że w CTP istnieje możliwość sprawdzenia terminu realizacji z uwzględnieniem przeciążeń w zakresie zasobów oraz materiałów.
Przykładowo: taka konieczność występuje, kiedy
oczekuje się na materiały od innego dostawcy
z krótszym terminem dostawy, ale za to z wyższą
ceną. Co ważne, dla każdego rodzaju zasobu można
ustalić takie przeciążenia i termin dostawy, które
później będą uwzględniane przy symulacji.
Należy jeszcze wspomnieć o innej funkcji CTP, którą
jest możliwość określenia maksymalnej ilości towaru, jaka jest możliwa do wyprodukowania dla pożądanej przez klienta daty. Ma to bardzo duże znaczenie dla określenia terminu jak najszybszej dostawy
partii zamówienia dla kluczowego klienta.

© proALPHA
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Korozja – cichy zabójca
Dariusz Piernikarski
Korozja to prawdziwy problem zarówno małych, jak i dużych flot, które
powinny oferować klientom niezawodną i profesjonalną obsługę. Walka ze
skutkami korozji to w dalszym ciągu kosztowne i czasochłonne działania.

konstrukcjach nowoczesnych
pojazdów użytkowych wykorzystuje się wiele różnych stopów metali. Stopy odporne na korozję
i materiały z inhibitorami spowalniają
uszkodzenia, ale nie są trwałe. W miarę
usuwania powierzchni ochronnych przez
zużycie i uszkodzenia fizyczne lub mechaniczne znajdujące się pod nimi metale zostają odsłonięte. Rdza jest najczęstszym rezultatem korozji i odnosi się
do korozji żelaza i jego stopów, takich jak
stal. Z czasem, przy obecności tlenu
i wody, twarde struktury żelaza ulegają
całkowitemu rozpadowi. Gdy metalowa
powierzchnia zmienia się w rdzę, zostaje
odsłonięty nowy metal i cykl się powtarza, w rezultacie powstaje słaba warstwa
produktów korozji. Zabezpieczenie przed
korozją to przede wszystkim stworzenie
na powierzchni bariery ochronnej, która
w obecności tych czynników uniemożliwi
zainicjowanie procesu korozji.
Obszary szczególnie narażone na korozję to te, w których brud i inne materiały łatwo osadzają się i pozostają wilgotne. W szczególności są to zgięcia
elementów metalowych i spoiny, pęknięcia na pomalowanych powierzchniach,
połączenia gwintowe i powłoki, które
nie przylegają dobrze do powierzchni
pod spodem.

Rysunek 1. Przybliżony udział kosztów
usuwania skutków korozji w poszczególnych
elementach pojazdów użytkowych [1]

Walka ze skutkami korozji pochłania
duże nakłady finansowe, jest również
organizacyjnie i technicznie bardzo złożonym procesem. Rysunek 1 pokazuje
przybliżony udział kosztów ponoszonych
na naprawy związane z usuwaniem skutków korozji w poszczególnych elementach pojazdów użytkowych.

Powtórka z korozji
Korozja to niszczenie materiałów
w wyniku reakcji chemicznej z otoczeniem. Jest to naturalny proces powodowany przez skłonność materiałów do po-
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wrotu do bardziej naturalnego, stabilnego stanu. Najważniejsze czynniki wywołujące korozję to m.in.: woda, deszcz,
słone powietrze, chemikalia, ścieranie
i erozja, przepływy o dużej prędkości, naprężenia, ciśnienie, starzenie materiału,
elektroliza, nierównowaga elektryczna.
Proces korozji jest gwałtownie przyspieszany przez wystawienie niechronionych metali i ich stopów na działanie różnych związków chemicznych. Na
przykład cynk może być skorodowany
przez rozcieńczony kwas siarkowy, magnez przez alkohole, a stal przez środki
przeciwoblodzeniowe.
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Korozja miejscowa
(lokalna) występuje na powierzchniach o ograniczonym obszarze,
podczas gdy na innych fragmentach
powierzchni zjawisko to występuje
w znacznie mniejszym nasileniu.
Korozja miejscowa może wynikać
z niejednolitych właściwości metalu, kształtu konstrukcji lub środowiska ekspozycji. Formą zniszczenia
mogą być płytkie lub głębokie
otwory (wżery) lub pęknięcia
o różnych szerokościach. W przeciwieństwie do korozji równomiernej korozja miejscowa jest znacznie
mniej przewidywalna i może powodować nieoczekiwane awarie. Stąd
też może ona być znacznie bardziej
niebezpieczna w skutkach
niż korozja ogólna.

© D. Piernikarski
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Korozja ogólna

Korozja naprężeniowa

Korozja wżerowa

(równomierna) występuje, gdy
odsłonięta powierzchnia elementu
ulega degradacji w tym samym
tempie. Korozję ogólną można
zmniejszyć przez dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych,
stosowanie lakierniczych powłok
ochronnych i/lub inhibitorów korozji
oraz ochronę katodową. Korozja
tego typu jest względnie przewidywalna i może być uwzględniona
w obliczeniach projektowych, np.
przez zwiększenie grubości ścianek
elementów. Nie zawsze jest to jednak wykonalne w przypadku cienkościennych elementów podlegających korozji nieregularnej
lub miejscowej.

(pękanie korozyjne, pękanie sezonowe) to korozja miejscowa zachodząca w materiale, w którym
występują stałe naprężenia technologiczne lub eksploatacyjne. Korozja
naprężeniowa występuje na skutek
łącznego oddziaływania agresywnego środowiska i naprężeń mechanicznych na materiały podatne na
ten typ korozji. Efektem korozji naprężeniowej jest pękanie elementów metalowych (np. stalowych,
mosiężnych czy aluminiowych) lub
polimerowych. Uszkodzenia spowodowane oddziaływaniem naprężeń
mechanicznych i korozji są znane
jako naprężeniowe pękanie korozyjne. Naprężenia mogą wynikać
z przyłożonych obciążeń, naprężeń
szczątkowych spowodowanych
procesem produkcyjnym lub ich
kombinacji. Naprężeniowe pękanie
korozyjne może prowadzić do poważnych skutków, ponieważ może
wystąpić już przy naprężeniach
o wartościach w zakresie nominalnego naprężenia projektowego.

(tzw. pitting) jest ostrą formą korozji miejscowej, w której dochodzi
do uszkodzenia w kształcie głębokich dziur (wgłębień) i wżerów. Pitting jest często trudny do wykrycia,
ponieważ tracona jest stosunkowo
niewielka ilość metalu. Wżery
i wgłębienia mogą tworzyć się blisko siebie w skupiskach i są jedną
z najbardziej destrukcyjnych form
korozji. Trudno jest zidentyfikować
korozję wżerową ze względu na
małą średnicę wgłębień, a często
są one ukryte np. pod warstwą lakieru. Metody, które można zastosować do kontrolowania korozji
wżerowej, obejmują utrzymywanie
czystych powierzchni, nakładanie
powłoki ochronnej oraz stosowanie
inhibitorów lub zanurzeniowej
ochrony katodowej. Ponadto stosowanie stopów stali zawierających
molibden, takich jak stal
nierdzewna, może zmniejszyć
korozję wżerową.

© Spies Hecker
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Niezależnie od tego, czy lakierowane są autobusy, kabiny kierowcy, czy pojazdy specjalnego przeznaczenia, zawsze najważniejsze jest skoncentrowanie się na jakości i wydajności procesów aplikacji lakieru. System produktów Spies Hecker Permafleet
to ekonomiczne rozwiązania dla wszystkich wymagań związanych z pojazdami użytkowymi, zarówno dla lakierowania OEM,
ponownego lakierowania, jak i odnawiania lakieru

Korozję należy odróżnić od erozji,
czyli powierzchniowego zużycia metalu,
powstającego np. na skutek tarcia się części maszyn. Biorąc pod uwagę geometrię
i lokalizację obszarów zmian korozyjnych oraz uwarunkowania zachodzących
zjawisk można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów korozji – zamieszczamy ich skrócone charakterystyki.

Ważnym czynnikiem decydującym o ostatecznej
trwałości powłoki lakierniczej jest wykorzystanie promotorów przyczepności, np. Permafleet Wash Primer
3688, który nie tylko zwiększa przyczepność powłok,
ale umożliwia również pasywację powierzchni blach
ze stali nierdzewnej czy aluminium
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Korozja szczelinowa

Korozja międzykrystaliczna

Korozja elektrochemiczna

występuje na styku metalu z inną powierzchnią,
często tam, gdzie można zatrzymać niewielką objętość stojącego roztworu. Jest to powszechnie
obserwowane pod osadami powierzchniowymi,
połączeniami zakładkowymi, łbami śrub i nitów,
uszczelkami, podkładkami, zaciskami, tulejami
i podobnymi połączeniami. W pojazdach korozję
szczelinową często obserwuje się w wąskich
szczelinach, takich jak łączenia sekcji
ramy podwozia.

występuje na granicach ziaren i rozprzestrzenia
się wzdłuż ich sąsiadujących granic, często występuje w strefach oddziaływania ciepła w niewielkiej odległości od spoiny. Korozja międzykrystaliczna posuwa się w głąb metalu, po granicach
ziaren, pozostawiając w miejscach zniszczonego
metalu produkty korozji. Często zdarza się, że ten
rodzaj zniszczenia nie pociąga za sobą zmiany
wyglądu powierzchni. Metal na powierzchni wygląda na niezniszczony, jednak na skutek jego
wewnętrznego osłabienia pęka przy obciążeniach
mechanicznych czy uderzeniach.

(lub galwaniczna) występuje, gdy dwa odmienne
metale stykają się ze sobą (lub są w inny sposób
połączone elektrycznie) w obecności korozyjnego
elektrolitu. Korozja galwaniczna występuje, gdy
mniej odporny metal (metal reaktywny, mniej
szlachetny lub anodowy) koroduje w szybszym
tempie niż metal bardziej odporny (metal pasywny, bardziej szlachetny lub katodowy), który
koroduje wolniej lub wcale – np. stopy aluminium
są podatne na korozję galwaniczną
po połączeniu ze stalą.

Powłoki lakiernicze
w ochronie przed korozją
Jednym z najważniejszych obszarów wykorzystania powłok lakierniczych
w branży motoryzacyjnej jest ochrona
przed korozją. Powłoki i lakiery stosowane w pojazdach użytkowych muszą
spełniać szczególnie wysokie wymaga-

nia. Istotną rolę odgrywa tu nie tylko
stała ochrona przed korozją blach nadwozia i wewnętrznych elementów konstrukcyjnych, ale również wodoszczelność,
redukcja tarcia, ochrona przed zużyciem,
odporność na zarysowania, łatwe czyszczenie i wreszcie – czynniki wizualne.
W zależności od elementu pojazdu inne
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indywidualne właściwości powłoki mogą
również wpływać na bezpieczeństwo
i działanie komponentów.
Kompleksowe zarządzanie jakością
powłok lakierniczych uwzględnia aktualne standardy przemysłu motoryzacyjnego i zapewnia zgodność z branżowymi
wymaganiami dotyczącymi składu materiału, tolerancji warstw i specyfikacji
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środowiskowych. Większość producentów oferujących technologie ochronne
(powłoki i sposoby ich nanoszenia) działa
w branży lakierniczej od wielu lat. Firmy
te korzystają ze specjalistycznej wiedzy,
aby zaoferować wyjątkowe systemy powlekania i procesy malowania. Stosowane
są wypróbowane i przetestowane procedury, takie jak automatyczne lakierowanie na mokro, służące do optymalnego
zabezpieczania chronionych powierzchni
pojazdów użytkowych. Producenci są

Wypełniacze
i grunty Spies Hecker
Permafleet zapewniają
wysoką odporność
chemiczną oraz doskonałą ochronę przed korozją oraz przyczepność
na odpowiednio przygotowanych podłożach
– także o szorstkiej
powierzchni, jaką ma
przeszlifowany metal

© Spies Hecker
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to gruntoemalia polimocznikowa. Produkt
ten w jednej powłoce daje zabezpieczenie antykorozyjne, efekt dekoracyjny oraz odporność
na promieniowanie UV. Powstał na bazie
żywicy poliaspartanowej, która odpowiednio
dobrana zapewnia szczelność powłoki, idealną
przyczepność do stali, a także dobrą odporność mechaniczną i chemiczną oraz bardzo
dobrą elastyczność. Produkt zawiera aktywne dodatki antykorozyjne na bazie tlenków glinu, cynku i fosforu, zapewniające perfekcyjne zabezpieczenie. Najważniejszą cechą
gruntoemalii jest ultraszybki czas schnięcia,
tj. 15 min. w 60°C oraz objętościowa zawartość części stałych. Uzyskanie powłoki
antykorozyjnej za pomocą jednego produktu
pozwala zaoszczędzić ok. 70% czasów technologicznych i pięciokrotnie skrócić czas
produkcyjny. Dodatkowe korzyści przy używaniu produktów typu gruntoemalii to: minimalizacja pomyłek podczas przygotowania
wyrobu (jeden produkt, stała proporcja mieszania), mniejsze zużycie sprzętu (jedna operacja), mniejsze zużycie rozcieńczalników do
przepłukiwania pompy, mniejsze obciążenie
filtrów w kabinie.

© Faymonville

NOVORUST 2290 HYBRID UHS

Gwarancją jakości powłok ochronnych jest
wstępne przygotowanie powierzchni do lakierowania, takie jak śrutowanie (na zdjęciu) czy
piaskowanie. Śrutowanie jest uważane za jedną
z najbardziej skutecznych metod przygotowania
powierzchni do późniejszego powlekania –
metodę tę stosuje się w szczególności w przypadku powierzchni ocynkowanych ogniowo

również w stanie opracować nowe koncepcje zabezpieczania powierzchni, jeśli
klient oczekuje niestandardowych rozwiązań dla swoich produktów.

Obróbka wstępna powierzchni
Trwałe i skuteczne powłoki ochronne
wymagają profesjonalnej obróbki wstępnej. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, zabezpieczane powierzchnie muszą
być dokładnie oczyszczone z rdzy i innych
zanieczyszczeń, zanim uzyskana zostanie powierzchnia o wymaganej chropo-
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watości. W tym celu stosowane jest odtłuszczanie metodami fizykochemicznymi oraz obróbka strumieniowo-cierna.
Oczyszczanie najczęściej uzyskiwane jest
przez śrutowanie metalowymi i niemetalicznymi środkami do piaskowania
w różnych standardach czystości – zależnie od wymagań procesu i oczekiwań
klienta.
Najlepsza obróbka wstępna powierzchni stalowych, które mają być obrabiane,
odbywa się metodami usuwania rdzy
i zanieczyszczeń materiałem ściernym
podawanym na obrabianą powierzchnię
pod ciśnieniem (tzw. piaskowanie) zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 (Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich). Powierzchnie metali
nieżelaznych poddaje się obróbce w celu
spełnienia wymagań dotyczących czyszczenia i szorstkości powierzchni.

Pierwsze wrażenie się liczy. Dotyczy to nie tylko
wyglądu przedstawicieli firmy kontaktujących się
z klientami, samochodu służbowego lub budynku
firmy, ale także samochodów ciężarowych wchodzących w skład floty. Zazwyczaj są one narażone na
więcej obciążeń niż samochody osobowe, a także
częściej występują w nich duże i małe uszkodzenia
lakiernicze. Rozwiązaniem może być renowacja lakiernicza – nałożenie nowej warstwy lakieru, kiedy
stara powłoka zaczyna odpadać, a plam rdzy nie da
się przeoczyć. Nowa warstwa lakieru pozwala sprawić, że pojazdy użytkowe otrzymają jednolity, „korporacyjny” wygląd, będą rozpoznawalne z daleka, wyróżniając się spośród innych im podobnych.
Pojazdy użytkowe stwarzają wysokie wymagania
dotyczące eksploatacyjnej trwałości powłok lakierniczych i ich odporności na zużycie. Ich zewnętrzne
elementy mogą być wykonane z różnych materiałów
(ABS, PP, laminat PE, stal lub blacha stalowa ocynkowana), które wymagają stosowania różnych powłok
zabezpieczających. Po ich naniesieniu muszą one wyglądać równomiernie i spójnie, niezależnie od materiałów podstawowych i technologii lakierowania.
Rynek pojazdów użytkowych: samochodów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów to bardzo
wyspecjalizowana część branży lakierniczej. Pojazd
użytkowy to bardzo duża ilość podłoży przygotowywanych na wiele sposobów oraz mnogość różnych materiałów – powłok lakierniczych. Wszyscy producenci
materiałów lakierniczych starają się sprostać wymogom
tego rynku, tworząc dedykowane linie produktów przeznaczonych do ochrony pojazdów użytkowych.
Produkty te muszą umożliwiać pokrycie powłoką
lakierniczą wielu różnych podłoży przygotowanych
na wiele sposobów: obróbką strumieniowo-ścierną
czy przygotowaniem chemicznym.
Coraz większą popularnością cieszą się w branży
produkty multifunkcyjne, czyli takie, które działając
w obrębie jednego systemu, można zastosować przy
aplikacji na możliwie wielu podłożach z wykorzystaniem wielu systemów aplikacji. Wyjątkową cechą
tych technologii jest możliwość skomponowania całego systemu lakierniczego, a więc podkładu i lakieru
nawierzchniowego w oparciu o jeden i ten sam zestaw
dodatków. Do podkładu i do lakieru nawierzchniowego
stosowane są te same utwardzacze i rozcieńczalniki. Producenci lakierniczych systemów multifunkcyjnych, zmniejszając ilość produktów funkcjonujących w obrębie linii produkcyjnej, dają możliwość
obniżenia kosztów i eliminacji błędów powstałych na
skutek niewłaściwego użycia produktu.
Bibliografia:
[1] M. H. Nazari, D. Bergner, X. Shi: Manual of best practices for the prevention of corrosion on vehicles and
equipment used by transportation agencies for snow
and ice control. Western Transportation Institute.
Montana State University. Published by: Minnesota
Department of Transportation, kwiecień 2015.
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Nieco o lakierowaniu pojazdów użytkowych
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Lakierowanie przemysłowe
a ograniczenia LZO
Przepisy polskie oraz dyrektywy europejskie
wymuszają na producentach wyrobów
lakierowych oraz użytkownikach końcowych
zmniejszanie zawartości lotnych związków
organicznych, tzw. LZO.
arówno producent farb, jak i lakiernia przemysłowa (instalacja) mają ustawowy obowiązek redukcji emisji na poziomie wprowadzanych do obrotu wyrobów oraz utrzymywania
LZO w ramach przydzielonych standardów emisyjnych. Przy obecnej zwiększającej się produkcji
duża część lakierni przemysłowych stoi przed dylematami wylakierowania większej ilości detali oraz
utrzymania emisji LZO na tym samym poziomie.
W praktyce można to osiągnąć na kilka sposobów.

Instalacje – system dopalania
Jedną z metod ograniczania LZO w lakierniach przemysłowych jest zastosowanie w instalacji systemu
dopalania. Obecnie wdrażane są następujące rozwiązania w tym zakresie:
• Absorbery (złoża węglowe) – absorpcja zanieczyszczeń następuje na specjalnie dobranym
do indywidualnych potrzeb złożu węglowym.
• Dopalacze katalityczne – oczyszczanie powietrza odlotowego z urządzeń przemysłowych
przy niskich temperaturach komory spalania,
gdzie katalizatory dobierane są indywidualnie
do występujących zanieczyszczeń.
• Biofiltry – obróbka biologiczna opierająca się
na zasadzie utleniania związków w obecności
tlenu i mikroorganizmów.
• Koncentrator zeolitowy i dopalacz – oczyszczanie powietrza odlotowego przy wykorzystaniu obracającego się rotoru wykonanego
z hydrofobowego zeolitu oraz końcowe spalanie zanieczyszczonego powietrza.

Dopalacz
termiczny
zainstalowany
w firmie
NOVOL

•

Dopalacz termiczny – do oczyszczania powietrza odlotowego z urządzeń przemysłowych przy wykorzystaniu ceramicznych akumulatorów ciepła.

Aplikacja wysokociśnieniowa
i elektrostatyczna
Inną metodą ograniczania LZO w lakierniach przemysłowych jest zastosowanie nowoczesnych technik aplikacji. Jest to np. aplikacja wysokociśnieniowa w osłonie powietrza AIRMIX. Materiał
sprężony pod wysokim ciśnieniem (100–200 bar)
atomizowany jest przez odpowiedniej średnicy
dyszę, gdzie strumień farby dodatkowo osłaniany
jest przez powietrze. Metoda ta pozwala uzyskać
transfer farby na element do 60%.
Innym rodzajem aplikacji jest aplikacja elektrostatyczna. Proces malowania elektrostatycznego
farbami płynnymi polega na skierowaniu rozpylo-
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nych i naładowanych elektrostatycznie cząstek
farby w kierunku uziemionego elementu, który
chcemy pomalować. Rozpylane cząstki farby są
naładowane ujemnie, malowany obiekt zaś stanowi elektrodę dodatnią. Wytworzone pole elektrostatyczne między dyszą pistoletu malarskiego
a uziemionym detalem sprawia, że naładowane
cząstki farby przemieszczają się szybko wzdłuż
linii sił pola elektrostatycznego wprost na powierzchnię malowanego detalu. Metoda ta pozwala uzyskać transfer farby na element do 90%.

Produkty o zwiększonej zawartości
części stałych – UHS
LZO możemy też obniżyć dzięki zastosowaniu odpowiednich produktów. W przypadku samych farb
można zastosować wyroby o zwiększonej zawartości części stałych, a tym samym zmniejszonej
emisji. Potocznie przyjęło się określenie tej klasy
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wyrobów jako UHS – Ultra High Solid (bardzo
wysoka zawartość części stałych). Wyroby tego
typu cechuje zawartość rozcieńczalników na poziomie do 30%. Pozwala to na obniżenie emisji LZO
do 20%. W ofercie firmy NOVOL znajdziemy kilka
systemów farb klasy UHS, które mogą zostać zastosowane w zakresie lakierowania przemysłowego różnymi metodami aplikacji.
Jednym z nich jest NOVORUST 2090 UHS – gruntemalia poliuretanowa w połysku, która zapewnia
znakomitą szczelność powłoki oraz idealną przyczepność do stali. Dobrana do produktu najwyższej
jakości żywica zapewnia dobrą odporność mechaniczną i chemiczną oraz bardzo dobrą elastyczność. Produkt zawiera aktywne dodatki antykorozyjne na bazie tlenków glinu, cynku i fosforu,
które zapewniają perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne. O innowacyjności tego produktu stanowią aktywne filtry, które chronią powłokę przed
promieniowaniem UV i zapewniają eksploatację
w zewnętrznych warunkach atmosferycznych. Najważniejszą cechą tego wyrobu jest jednak jego
objętościowa zawartość części stałych na poziomie
60–70%, w zależności od koloru i technik aplikacji. Najważniejszą zaletą używania NOVORUST
2090 UHS jest otrzymanie powłoki antykorozyjnej
za pomocą jednego produktu. Pozwala to zaoszczędzić ok. 70% czasów technologicznych.

Lakierowanie
naczepy produktami NOVOL w firmie Wielton

Zastosowanie produktów
wodorozcieńczalnych
Kolejną metodą ograniczania LZO w lakierniach
przemysłowych jest zastosowanie produktów wodorozcieńczalnych, które zamiast rozcieńczalników
organicznych zawierają w swojej strukturze wodę.
Pozwala to na ograniczenie emisji LZO do 50 g/l.
Wartości te pokazują, że jest to najbardziej wydajna metoda związana z redukcją szkodliwych
substancji.
W ofercie firmy NOVOL znajdziemy kilka systemów
wodorozcieńczalnych, które z powodzeniem mogą
być zastosowane w zakresie lakierowania prze-
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mysłowego różnymi metodami aplikacji. Jednym
z nich jest system epoksydowo-poliuretanowy –
AQUAPRIMER EP 800 + AQUAPRIMER 100-90.
Zestaw wyrobów oparty jest na najlepszych dostępnych na rynku żywicach wodorozcieńczalnych,
pozwalających osiągnąć szybkie czasy odparowania między warstwami oraz ultraszybkie schnięcie końcowe. Wyroby AQUA firmy NOVOL nadają
się do każdego rodzaju aplikacji, również wysokociśnieniowej i elektrostatycznej. Najważniejszą
jednak ich cechą jest LOZ na poziomie ok. 50 g/l,
co pozwala znacznie obniżyć ich emisję.
Zdjęcia: © Novol
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Drugie Targi Rozwiązań Transportowych
4Poland organizowanych
przez Volvo Trucks i współpracujących z producentem partnerów połączono z jubileuszem
25-lecia obecności Volvo
Trucks w Polsce

Volvo Trucks
wspiera polski transport
Pod hasłem Volvo
Experience Day 30 sierpnia
na torze Autodrom Jastrząb
odbyła się druga edycja
Targów Rozwiązań
Transportowych 4Poland,
organizowanych przez Volvo
Trucks i współpracujących
z producentem partnerów.
Była to też okazja, aby
świętować 25 lat obecności
Volvo Trucks w Polsce.

Dariusz Piernikarski

olvo Trucks wspiera działania
lokalnych społeczności, chcąc
wraz ze swoimi klientami odnowić i unowocześnić krajowy tabor drogowy, tak aby transport lokalny był jeszcze bardziej efektywny i rentowny. Ten
właśnie nadrzędny cel przyświeca nowej
filozofii sprzedaży 4Poland. Klienci w ramach tej kampanii otrzymują atrakcyjne
warunki handlowe, konkurencyjne stawki ubezpieczenia krajowego na pojazdy
przeznaczone do transportu lokalnego
oraz elastyczne finansowanie w polskich
złotych.

Targi 4Poland
Zwieńczeniem tej akcji były właśnie
drugie Targi Rozwiązań Transportowych
4Poland. Wydarzenie to dla ponad 800
klientów, którzy wraz z rodzinami poja-
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wili się w ciągu całego dnia na torze
Autodrom Jastrząb, było doskonałą okazją, aby sprawdzić w akcji samochody
ciężarowe Volvo i z bliska poznać użyteczność i wszechstronność zabudowanych podwozi Volvo Trucks – zaprezentowano bowiem wiele specjalistycznych
pojazdów przeznaczonych na rynek transportu krajowego i regionalnego.
Wśród nich były m.in. nowoczesne
naczepy i zabudowy dystrybucyjne, wywrotki, betonomieszarki, cysterny, zabudowy oraz przyczepy stosowane przy
przewozach kubaturowych. Goście mogli
też zobaczyć, jak wyglądają nowoczesne
agregaty chłodnicze, przyczepy do bezpiecznego przewozu drewna czy windy
ułatwiające załadunek na samochody ciężarowe. Na targach nie mogło zabraknąć
również akcesoriów (jak np. oświetlenie,
felgi, orurowanie), oferty finansowej
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Małgorzata Kulis,
dyrektor zarządzająca
Volvo Group Trucks Poland

Kilka lat temu zaczęliśmy się koncentrować
na sprzedaży produktów przeznaczonych na
rynek krajowy. Te starania były zawsze, choć
raz nam wychodziło lepiej, a raz gorzej – na tym
polega ciągłe doskonalenie, nad którym pracujemy cały czas, przez 25 lat naszej obecności w Polsce.
W ostatnich latach nasza filozofia sprzedaży 4Poland jest coraz bardziej rozpoznawalna – zajęte w ubiegłym roku przez Volvo
Trucks 3. miejsce w segmencie ciężkich podwozi ciężarowych
było dla nas swoistym ukoronowaniem tego wszystkiego, co
robimy dla klientów z naszymi partnerami – firmami zabudowującymi i dostawcami wyposażenia. Myślę, że w kolejnych edycjach programu 4Poland będziemy koncentrować się jeszcze
bardziej na segmencie lokalnym, będziemy poszukiwać wspólnie nisz, w których możemy zaistnieć. Jesteśmy również otwarci
na nowe rozwiązania, takie, które będą ułatwiały naszym klientom osiąganie korzyści.
Od 560 samochodów w 1994 r. Volvo doszło do blisko 4500
pojazdów – jest to olbrzymia podróż i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, gdy przebijemy 5 tysięcy. Jest to możliwe, Polska jest krajem z olbrzymim potencjałem. Warto zauważyć, że
zmienia się struktura naszej sprzedaży. Wszystkie wartości, którym hołduje Volvo Trucks – a więc jakość, dbałość o środowisko,
bezpieczeństwo – pozostają najważniejsze. Będziemy wprowadzać nowe pojazdy, także z paliwami alternatywnymi, przykładamy
bowiem dużą wagę do tego, aby nasza planeta przetrwała.
Myślimy nad przyszłością, zastanawiamy się, co możemy zrobić
wspólnie, aby ta przyszłość była jak najbardziej zielona. Pracujemy nad tym, by nowe technologie były jak najbardziej przyjazne dla środowiska, wiele z tych rozwiązań już znajduje się
w produkcji seryjnej i sprzedaży, inne wciąż doskonalimy.

oraz pakietów ubezpieczeniowych. Podczas całodziennej imprezy odbywały się
jazdy testowe, pokazy na płycie poślizgowej oraz prezentacje statyczne pojazdów ciężarowych.
Oprócz stricte „ciężarowych” działań
nie zabrakło również innych atrakcji – organizatorzy przygotowali bogaty program towarzyszący dla całych rodzin.
Z kronikarskiego obowiązku należy
wspomnieć o partnerach drugich Targów
Rozwiązań Transportowych 4Poland.
Były to m.in. firmy: Volvo Financial Services, Volvo Construction Equipment,
EWT Truck & Trailer (Schmitz Cargobull), Meiller Kipper, KH-kipper, TarCo
(CIFA), Bär Cargolift, Wesob, Cryogas,
Gniotpol, Elbo, MHS Serwis Mikulski,
Stokota, Thermo King, Ekocel, Carrier,
Bocar, Hyva, Hydrog, Speedline Truck,
PKO Leasing, MJM Brokers. Partnerami
kampanii sprzedażowej z okazji 25-lecia
Volvo Trucks w Polsce są firmy Continental oraz Ena Truck.

25 lat Volvo Trucks w Polsce
Mija 25 lat, od kiedy Volvo Trucks zaczęło swoją ekspansję na rynku polskim
– z perspektywy tych lat widać, jak zmieniała się firma, jak ewoluowały produkty,
ale co równie ważne, cały proces przemian firmy Volvo Trucks w Polsce w pewnym sensie podążał za zmianami zachodzącymi na polskim rynku transportowym.
W roku 1994 Volvo Trucks sprzedało
560 samochodów. Obecnie liczba ta jest
bliska liczbie sprzedaży miesięcznej w niektórych okresach roku. Bezsprzecznie

Volvo Trucks przygotowało wiele atrakcji,
m.in. ćwiczenia na płycie poślizgowej
oraz widowiskowe pokazy driftu
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powodem do dumy są wszyscy polscy pracownicy Volvo Trucks, gdyż to oni bezpośrednio uczestniczyli w rozwoju i budowaniu rynkowej pozycji marki. „To
wy każdego dnia inspirujecie mnie do
tego, aby podejmować kolejne wyzwania” – tak o swojej załodze mówiła Małgorzata Kulis.
Wielu klientów, którzy stawiając swoje
pierwsze kroki w branży transportowej,
zaufało marce Volvo, nadal pozostają jej
wierni. Wspólnie z Volvo przetrwali wiele
kryzysów, by na koniec wspólnie wyjść
z tych kłopotów zwycięsko. Tak jak sama
firma zmieniały się również produkty.
Ewoluował flagowy model FH, który jest
z nami niemal również od 25 lat, nadal
jest pojazdem bardzo rozpoznawalnym
i ma wciąż wielu miłośników i zwolenników, czego potwierdzeniem jest oczywiście sprzedaż.
Początkowo Volvo Trucks, budując
swoją sieć serwisową, nawiązało współpracę z 11 przedsiębiorcami – obecnie
polska organizacja Volvo Trucks to 32
serwisy, w tym 9 własnych. Firma rozwija się stale, rozszerza zakres oferowanych usług. W sferze produkcji początkiem była uruchomiona w 1995 r.
montownia Volvo, w której pracowało
100 osób, przygotowując ok. 100 samochodów rocznie. Obecnie cała Grupa
Volvo w Polsce zatrudnia blisko 5 tysięcy
osób, a tylko w Volvo Group Trucks pracuje ponad 300 osób.

Zdjęcia © D. Piernikarski
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Na płycie toru Jastrząb swoje produkty zaprezentowało wielu producentów na stałe współpracujących
z Volvo Trucks, obecni byli m.in.
producenci zabudów kubaturowych, producenci zabudów
dystrybucyjnych i agregatów
chłodniczych oraz tylnych burt
załadunkowych, a także producenci
zabudów budowlanych (wywrotki,
betonomieszarki), komunalnych,
pożarniczych, cystern oraz pojazdów do trasportu drewna
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Zamocuj, zanim pojedziesz
Dariusz Piernikarski
Zabezpieczanie ładunku polega na łączeniu właściwości towarów,
elementów konstrukcji pojazdu, osprzętu zabezpieczającego i mocującego
w taki sposób, że ładunek i pojazd stają się jedną jednostką. Przyjrzyjmy
się, jakie są możliwości w zakresie doboru punktów mocowania.

Zgodnie z art. 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym
do prawidłowego zamocowania ładunku należy wykorzystać
zarówno elementy konstrukcyjne pojazdu (jego ładowni), jak
i dodatkowe wyposażenie (pasy mocujące, łańcuchy, maty
antypoślizgowe, listwy kątowe, belki podporowe itp.)

Typową metodą mocowania jest wykorzystanie pasów
z napinaczami – w zależności od kształtu i ciężaru ładunku
pasy muszą mieć odpowiednią wytrzymałość i zaczep

odczas transportu cały ładunek
i jego części składowe powinny
być zabezpieczone w każdym kierunku przed poślizgiem, przewróceniem,
toczeniem i przemieszczaniem się na
skutek drgań poprzez np. blokowanie,
utwierdzenie i/lub tarcie. Siły, na których
oddziaływanie jest narażony ładunek
podczas transportu, mogą wzrastać niezwykle szybko (np. podczas gwałtownego
hamowania) i często osiągają wartości
powodujące, że ładunek – ten niezabezpieczony i zabezpieczony w niedostatecznym stopniu – zacznie się poruszać.
Żmudna praca wykonana podczas
załadunku będzie zmarnowanym wysiłkiem, jeśli ładunek na pojeździe nie zostanie właściwie zabezpieczony. Konsekwencją może być utrata stabilności
pojazdu, a także podatność na przewrócenie. Pojazdy przewożące słabo zabezpieczone ładunki są zagrożeniem bezpieczeństwa dla kierowców, użytkowników
dróg i dla osób zaangażowanych w roboty ładunkowe.
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dłowego zamocowania ładunku należy
wykorzystać zarówno elementy konstrukcyjne pojazdu (jego ładowni), jak i dodatkowe wyposażenie (pasy mocujące,
łańcuchy, maty antypoślizgowe, listwy
kątowe, belki podporowe itp.). Z kolei seria norm PN-EN 12195 (części 1 do 4),
określa sposób obliczania sił mocowania, wymagania dotyczące technicznych
środków zabezpieczenia ładunku (pasy,
odciągi łańcuchowe, liny stalowe mocujące) oraz metody ich użycia.
Istnieje również wiele innych dokumentów międzynarodowych i krajowych
będących wytycznymi w zakresie bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym. Wśród nich za najistotniejsze można uznać niemieckie
wytyczne (normy) branżowe VDI 2700
Blatt (karta) 1 do 19 – są to powszechnie uznawane w transporcie obszerne
wytyczne Związku Niemieckich Inżynierów oraz Międzynarodowe wytyczne odnośnie do bezpiecznego mocowania ładunków w transporcie drogowym, oparte
głównie na normie PN-EN 12195 – ich
treść może być uznana za pewien wzorzec należytej staranności.

Punkty mocowania

Podstawowym polskim dokumentem regulującym zasady zabezpieczenia ładunku w transporcie drogowym
jest ustawa Prawo o ruchu drogowym,
a w szczególności art. 61, zgodnie z którym ładunek na pojeździe ma być zabezpieczony przed zmianą położenia lub
wywoływaniem nadmiernego hałasu,
a urządzenia służące do mocowania powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub
spadnięciem podczas jazdy. Do prawi-

bez obniżania wytrzymałości samego
punktu mocowania. Wśród typowych
punktów mocowania stosowanych w pojazdach użytkowych spotykamy zaczepy
mocujące oraz szyny przyłączeniowe.
Punkty mocowania na konstrukcji
nośnej pojazdu powinny być umieszczane parami naprzeciwlegle wzdłuż osi
pojazdu w odstępach 0,7–1,2 m i co najwyżej 0,25 m od ścian bocznych. Rozwiązaniem preferowanym są elementy
kotwiczące wykonane z jednego kawałka
metalu. Zgodnie z normą PN-EN 12640
każdy z punktów mocowania powinien
wytrzymać siły rozciągające o określonej minimalnej wartości, zależnej od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.
Ilustruje to tabela.

Punkt mocowania, a siły rozciągające o określonej minimalnej wartości, zależnej od dmc. pojazdu
Dopuszczalna masa
całkowita pojazdu [t]
3,5 do 7,5
7,5 do 12
powyżej 12
* zaleca się 4000 daN (4,0 t)
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Wytrzymałość punktu
mocowania [daN]
800
1000
2000*

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

Obowiązkowo zgodnie z prawem

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

W ładowniach samochodów dostawczych
3,5–7,5 t dmc. zaczepy mocujące muszą mieć
wytrzymałość 800 daN (0,8 t) – jednak ich
rozwiązania konstrukcyjne bywają
krańcowo różne

Różne rodzaje przewożonych ładunków wymagają nieco innych systemów
zabezpieczeń, stąd ładownie wyposaża
się w bardzo różnorodne warianty mocowań. Działania te wpisują się w ogólny
trend związany ze zwiększeniem efektywności przewozowej (wyrażanej przez
zmniejszanie masy własnej i podnoszenie ładowności), komfortu i bezpieczeństwa obsługi oraz zwiększeniem trwałości pojazdu.
Podstawową zasadą jest to, że punkty
mocowania (punkty kotwiczące, zaczepy
mocujące) muszą cechować się wytrzymałością co najmniej taką, jak osprzęt
mocujący. Ich konstrukcja powinna stanowić integralną część podwozia – mogą
być przyspawane lub przykręcone, ale

Ściany boczne w nadwoziach typu furgon i izoterma mogą być wyposażone w podłużne szyny
z punktami kotwiczenia – drążki rozporowe, odciągi i wysięgniki z odpowiednimi zakończeniami
można wówczas szybko zamocować, tworząc
w ten sposób skuteczne unieruchomienie ładunku. Niektórzy producenci umieszczają również
w podłodze punkty kotwiące

Wytrzymałość punktu
mocowania [t]
0,8
1
2*
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W naczepie kurtynowej pasy mocujące można zaczepić w jednym z otworów umieszczonych w pomocniczej ramie zewnętrznej lub wykorzystać
punkty mocujące (kotwiące) – ich nośność musi być nie mniejsza niż 2000 daN (2,0 t), a kształt dostosowany do rodzaju mocowanego zaczepu

Jak wynika z tabeli, w większości pojazdów użytkowych (> 12 t dmc.) osprzęt
mocujący na nośniku ładunku musi mieć
minimalną wytrzymałość na zerwanie
wynoszącą 2 t, co jest wartością dość
niską, biorąc pod uwagę fakt, że pasy mocujące mogą mieć wytrzymałość na zerwanie wynoszącą 4 t (4 daN). To, jaka wytrzymałość zostanie wybrana dla osprzętu
mocującego, zależy jednak często od rodzaju używanego pojazdu i przewożonego ładunku. Na przykład naczepa niskopodwoziowa przewożąca maszyny
budowlane lub samochód z żurawiem
będą mieć osprzęt zabezpieczający o sile
zrywającej wynoszącej 8 lub 10 t, podczas gdy w samochodzie ciężarowym
z zabudową furgonową, wykorzystywanym w lokalnym transporcie dystrybucyjnym, wytrzymałość punktów mocowania zwykle wynosi maksymalnie 2 t.

Pewniejszym rozwiązaniem niż
bazowanie wyłącznie na sile tarcia
w drążku rozprężnym jest wykorzystanie poziomych lub pionowych szyn
mocujących z odpowiednimi otworami (zamkami), w których można
przymocować drążek

Szyny kotwiące mocowane są zazwyczaj
poziomo, ale spotyka się również rozwiązania
pionowe, dzięki którym można optymalnie
ustawić wysokości drążków lub rozstawić
drugi poziom do załadunku

reklama
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wystąpi, gdy do punktu kotwiczenia zostanie zamocowany odciąg. Punkty kotwiczenia powinny przenosić obciążenia
na główną konstrukcję (ramę) pojazdu.
Zazwyczaj są one mocowane bezpośrednio do podwozia albo do metalowych
poprzeczek lub podpór. Sposób zamocowania powinien minimalizować przemieszczenia punktu kotwiczenia pod obciążeniem (po zamocowaniu odciągu),
ponieważ każdy ruch obniża skuteczność zabezpieczenia. Punkty kotwiczenia muszą być kompatybilne z typem
sprzętu zabezpieczającego, który będzie
prawdopodobnie używany.
Montaż dodatkowych punktów kotwiczenia w istniejących pojazdach nie
może w żaden sposób osłabiać podwozia lub konstrukcji nadwozia. W szcze-

gólności wiercenie otworów w podwoziu i spawanie nie powinno się zdarzyć
bez akceptacji producenta pojazdu. Jeżeli
punkty mocowania znajdują się w obszarze ładunkowym, w pozycji spoczynkowej nie powinny wystawać ponad poziom podłogi, wystające elementy mogą
bowiem ograniczać możliwości przemieszczania palet i prawidłowego rozmieszczania ładunku.
Należy zapewnić wystarczającą liczbę punktów mocowania ładunku. Suma
nośności punktów kotwiczenia po obu
stronach pojazdu (przy założeniu, że są
one równomiernie rozmieszczone) nie
powinna być mniejsza niż maksymalne
obciążenie znamionowe (ładowność) po-

r
mie
Pom

Nośność każdego punktu mocowania
powinna być wskazana na pojeździe.
Projektuje się je zazwyczaj, przyjmując
współczynnik bezpieczeństwa dwa razy
większy niż nominalna wytrzymałość
w każdym z kierunków działania sił, jaki

Wiele firm działających na polskim
rynku specjalizuje się w zaopatrywaniu użytkowników naczep
w osprzęt do mocowania ładunku
– przykładem może być firma
Pommier oferująca pierścienie
mocujące serii RC, RM (nośność
od 5 do 16 t) czy samozatrzaskowe
punkty kotwiące z serii RC CLIX
(nośność 2,5 t)

©

Punkty mocowania
– dobre praktyki

jazdu. Zatem przy ładowności 3 t należałoby dysponować co najmniej 3 punktami mocowania na stronę o nośności
0,5 t każdy. W przypadku wyższych obciążeń znamionowych liczba punktów
kotwiczenia i ich nośności będą również
zależeć od tego, czy pojazd jest specjalnie skonstruowany do określonego rodzaju transportu, czy też ma być pojazdem
uniwersalnym, w przypadku którego
rozmiary i waga poszczególnych ładunków mogą się znacznie różnić.
Na przykład operator pojazdu o ładowności 20 t, używanego wyłącznie do
przewożenia ładunków jednego rodzaju,
może być zmuszony do dokonania wyboru między konfiguracją 40 punktów
(20 par) o nośności 0,5 t, 20 punktów (10
par) o nośności 1 t lub 10 punktów (5 par)
2-tonowych, w zależności od charakteru
ładunku. Natomiast przewoźnik z po-

© Suer

Firma Suer Technika Pojazdów Użytkowych oprócz komponentów stosowanych w systemach zabezpieczania ładunku,
ma w ofercie również np. systemy kurtynowych dachów
przesuwnych, systemy drzwi tylnych i bocznych, profile
i burty aluminiowe, elementy oświetlenia, błotniki,
skrzynki narzędziowe; na zdjęciu – z oferty Suer
elementy mocowania ładunku oraz pasy
transportowe z hakiem typu Krone
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dobnym pojazdem używanym do różnych
ładunków najprawdopodobniej potrzebowałby 6 lub więcej punktów o nośności
2 t plus wystarczającej liczby punktów
o nośności 1 t lub 0,5 t, aby co najmniej
skompensować wymagane 20 t. Dokładna konfiguracja zależałaby od rodzaju
przewożonego ładunku.
Liczba faktycznie wykorzystanych
punktów kotwiczenia będzie zależeć od
rzeczywistego ciężaru i wymiarów przewożonego ładunku oraz jego umiejscowienia w ładowni w stosunku do jej
ściany przedniej lub innych, dodatkowo
zastosowanych systemów mocowania.

Zastosowanie szyn i drążków rozporowych jest skuteczną metodą blokowania ładunków o stosunkowo niewielkim ciężarze oraz opakowań pozostałych
po częściowym rozładowaniu. Istotne
jest, aby unikać koncentracji obciążenia
w pobliżu punktów mocowania. Należy
pamiętać, że drążki mają mniejszą skuteczność zabezpieczania ładunków w kierunku do przodu, ponieważ przy nagłym
hamowaniu zaczynają działać duże siły
bezwładności. Pręt jest utrzymywany na
miejscu dzięki tarciu, które występuje,
gdy jest on dociskany między ścianami
bocznymi lub między podłogą a sufitem.

SOLARIS
– ELEKTRYCZNY
POTENTAT
Dzięki trzem dużym zamówieniom z Berlina,
Warszawy i Mediolanu Solaris Bus & Coach
wysunął się na prowadzenie pod względem
zdobytych kontraktów na autobusy elektryczne w Europie w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. Solaris zdobył
trzy duże zamówienia na dostawy autobusów
elektrycznych do Berlina (BVG), Mediolanu (ATM)
i Warszawy (MZA). Łącznie nawet 470 pojazdów
wyjedzie z fabryki w Bolechowie tylko do tych
trzech metropolii. Dodatkowo producent zakontraktował kolejne 90 autobusów elektrycznych, które
pojadą do innych europejskich miast. Aż 25% zamówień na elektrobusy rozpisanych w 2019 r. przez
europejskich przewoźników trafiło w ręce polskiego producenta. Firma tym samym
wysunęła się na prowadzenie pod względem
zdobytych kontraktów na
elektrobusy.

news

Producenci naczep kurtynowych wykorzystują różne podejście do kwestii bezpieczeństwa ładunku, przy zachowaniu zgodności produkowanych naczep z wymaganiami normy
PN-EN 12642-XL. Przykładem dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody obsługi
mogą być nowe specjalistyczne dodatkowe systemy mocowania ładunku

Szyny, drążki i zaczepy
Ściany boczne w nadwoziach typu
furgon i izoterma mogą być wyposażone
w podłużne szyny z punktami kotwiczenia. Każda szyna ma zwykle wytrzymałość 2 t w kierunku wzdłużnym. Drążki
rozporowe, odciągi i wysięgniki z odpowiednimi zakończeniami można wówczas szybko zamocować, tworząc w ten
sposób skuteczne unieruchomienie ładunku. Szyny kotwiące mocowane są
zazwyczaj poziomo, ale spotyka się również rozwiązania pionowe, dzięki którym można optymalnie ustawić wysokości drążków mocujących lub rozstawić
drugi poziom do załadunku.

Pewniejszym rozwiązaniem niż bazowanie wyłącznie na sile tarcia w drążku rozprężnym jest wykorzystanie poziomych
lub pionowych szyn mocujących z odpowiednimi otworami (zamkami), w których można przymocować drążek.
Zaczepy mocujące powinny wytrzymywać przynajmniej takie samo dopuszczalne obciążenie robocze (MSL) jak łączone z nimi odciągi. W wypadku odciągów
pętlowych wytrzymałość zaczepów powinna wynosić 1,4×MSL odciągów, jeżeli obydwa końce odciągu przymocowane są do tego samego zaczepu.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Solaris oferuje przewoźnikom zainteresowanym transformacją transportu zeroemisyjny
autobus elektryczny w pełni dopasowany do
ich potrzeb. W zależności od klimatu, specyfiki linii
i jej obłożenia, a nawet ukształtowania terenu, elektryczne Urbino produkowane jest w różnej specyfikacji. Solaris oferuje m.in. opcje w obszarze
długości pojazdu, jego wyposażenia, rodzaju baterii, ale także sposobów ładowania. W autobusie
można zamontować asynchroniczny silnik centralny
lub dwa silniki zintegrowane w osi elektrycznej. Dostępne są dwa rodzaje baterii: Solaris High Energy
i Solaris High Power. Jesienią producent zaprezentuje nową generację magazynów baterii – Solaris
High Energy Plus o zwiększonej niemal dwukrotnie pojemności maksymalnej. Magazyny energii
w e-busach Solarisa mogą być ładowane na dwa
sposoby: szybko, czyli w kilka-, kilkanaście minut poprzez pantograf lub wolniej – za pomocą
gniazda plug-in.
(RP)
Zdjęcie: © Solaris
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LuK HD 30 PLUS – korzyści:
• większa trwałość i dłuższy okres
eksploatacji sprzęgła
• zachowanie wysokich wartości parametrów przez cały czas eksploatacji
• mniejsza liczba wizyt w warsztacie
• większa niezawodność układu napędowego

Superwytrzymałość,
czyli LuK HD 30 PLUS
Wytrzymałość elementów układu napędowego jest
szczególnie istotna w przypadku samochodów
ciężarowych. Jednym z komponentów, który
pozwala tworzyć coraz bardziej wytrzymałe na
obciążenia układy napędowe, jest nowa okładzina
tarcz sprzęgła LuK HD 30 PLUS.
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nnowacyjne zmiany dotyczą tarcz sprzęgła
LuK o średnicy 360 mm, 400 mm i 430 mm.
Te 3 wymiary stanowią ponad 80% europejskiego parku maszynowego samochodów ciężarowych. W tarczach tych zastosowano nowy
zoptymalizowany pod kątem wytrzymałości mechanicznej i termicznej materiał na okładziny cierne
tarczy sprzęgła, oznaczony symbolem HD 30 PLUS.
Zmiana ta ma na celu wydłużenie przebiegu osiąganego za pomocą tarczy sprzęgła oraz ochronę środowiska dzięki użyciu ekologicznych materiałów.
Specjalne właściwości materiału są wynikiem
unikalnie dobranych komponentów składowych
i procesu produkcji opierającego się na dodaniu
jak największej ilości włókien. Produkcja okładzin
odbywa się bez użycia rozpuszczalników, a materiał okładzin nie zawiera kadmu, chromu, ołowiu,
azbestu ani rtęci.
Materiał okładzin w konwencjonalnej tarczy to kompromis w zakresie wytrzymałości konstrukcyjnej
i właściwości ciernych, co przekłada się na dobrą
wytrzymałość termiczną i mechaniczną. W ciężkich
pojazdach użytkowych potrzeba czegoś więcej –
rozwiązaniem są okładziny LuK nowej generacji,
które składają się z dwóch warstw. Warstwa spodnia podnosi wytrzymałość mechaniczną i termiczną.
Z kolei warstwa wierzchnia dzięki zwiększonemu
współczynnikowi tarcia lepiej przenosi moment obrotowy i wolniej się zużywa.
Dzięki zastosowaniu okładzin HD 30 PLUS możliwe
jest zwiększenie przebiegu o ponad 30%, co
przekłada się na zmniejszenie liczby przestojów
spowodowanych wizytami w warsztacie. Oczywiście dużo zależy też od eksploatacji i warunków
pracy pojazdu. Nowe rozwiązania firmy LuK, takie
jak tarcza HD 30 PLUS w połączeniu z dociskiem
z samoregulacją typu TAC, znacznie zwiększają mobilność pojazdów i są ekonomicznym rozwiązaniem
dla ich użytkowników.
Zdjęcie: © LuK
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150 lat fabryki
Scheuerle
Niegdyś pionier nowoczesnego transportu
ciężkiego, dziś jego światowy lider. Scheuerle
Fahrzeugfabrik stale odnotowuje dynamiczny
rozwój na całym świecie dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom transportowym.

Kuźnia w Pfedelbach
kupiona w 1869 r.
przez założyciela firmy
Christiana Friedricha
Scheuerle

Ponad 30 lat temu pierwszy samobieżny moduł transportowy
Scheuerle SPMT został dostarczony do holenderskiej firmy
transportowej Mammoet. Od tego czasu moduły SPMT
tworzą historię w dziedzinie transportu ciężkiego na całym
świecie. Drugim dżentelmenem od lewej jest Otto
Rettenmaier, właściciel firmy
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cheuerle Fahrzeugfabrik (fabryka
pojazdów Scheuerle) obchodzi
150. rocznicę powstania. Przełomowe innowacje, takie jak oś wahadłowa z zawieszeniem hydraulicznym
i samobieżny moduł transportowy, dały
firmie wyjątkową reputację. Do dziś
Scheuerle jest ciągle firmą rodzinną, należąc od 1988 r. do międzynarodowej grupy Transporter Industry International
(TII). Innowacyjne produkty Scheuerle są
dostarczane do klientów na całym świecie.
Firma zaczynała typowo – jako kuźnia, dziś jest dynamicznie rozwijającym
się przedsiębiorstwem z wielomilionowymi przychodami. Patrząc w przyszłość,
firma będzie nadal wchodzić na nowe
rynki na całym świecie, oferując klientom innowacyjne rozwiązania stosowane
przede wszystkim w ciężkim transporcie nienormatywnym.

Rekord świata w 2012 r. – megatransport na Dalekim
Wschodzie: zestawione moduły SPMT liczyły łącznie
172 linie osiowe, przewieziono na nich instalację
przemysłową o masie 4891 t
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Moduły SPMT wyposażone
w osie wahadłowe z zawieszeniem hydraulicznym
i elektronicznym sterowaniem skrętu stały się standardem w drogowym
i terenowym transporcie
najcięższych ładunków

Błyskotliwy początek

Nadchodzi oś wahadłowa i SPMT

W 1869 r. mistrz kowalstwa Christian Friedrich Scheuerle kupił kuźnię
w miejscowości Pfedelbach, w rolniczym
regionie Hohenlohe w południowych
Niemczech, tworząc podwaliny pod fabrykę pojazdów. Decydujący krok w przyszłość zrobił jego wnuk Willy Scheuerle,
zakładając w 1937 r. Scheuerle Fahrzeugfabrik – tam powstały pierwsze pojazdy ciężkie. Rok później uruchomiono
nową halę produkcyjną na przedmieściach Pfedelbach, gdzie do dziś znajduje
się główna siedziba przedsiębiorstwa.
Willy Scheuerle wniósł znaczący wkład
w rozwój nowoczesnego transportu ciężkiego, wdrażając szereg innowacyjnych
technologii. Dodajmy, że po ukończeniu
studiów stawiał on pierwsze kroki w karierze jako inżynier w słynnej fabryce silników Maybach, zanim zajął się produkcją pojazdów do transportu drewna
i dla firm transportowych w firmie swoich rodziców. Już w 1937 r. zbudowano
pierwsze pojazdy niskopodwoziowe
z odłączanymi wózkami i opatentowanym mechanicznym układem kierowniczym na wszystkie koła.
Po drugiej wojnie światowej Willy
Scheuerle musiał odbudować fabrykę,
ponieważ została całkowicie zniszczona.
W 1949 r. pierwsze przyczepy niskopodwoziowe Scheuerle nadal miały mechaniczny układ kierowniczy i mechaniczną kompensację osi. Ładowności
tych pojazdów o dwóch lub więcej osiach
były jednak wystarczające do transportu
ładunków o masie od 10 do 100 t.

W 1959 r. Willy Scheuerle i jego zespół skonstruowali oś wahadłową z zawieszeniem hydraulicznym, co pozwoliło na montaż kilku osi w rzędzie (linii
osiowych) w celu przenoszenia większych obciążeń użytkowych. Rozpoczęto
produkcję wieloosiowych pojazdów ciężkich. To rozwiązanie techniczne pozostaje podstawą współczesnego transportu nienormatywnego. Był to niewątpliwie
przełomowy wynalazek, ponieważ nadal hydrauliczna oś wahadłowa jest jednym z głównych elementów konstrukcyjnych pojazdów wykorzystywanych
w ciężkich operacjach transportowych na
całym świecie. Wkrótce potem wprowadzono hydrauliczną kompensację osi.
Zawężenie produkcji wyłącznie do
pojazdów ciągnionych (przyczep) ograniczało możliwości rozwoju firmy. Na IAA
1966 we Frankfurcie firma Scheuerle
zaprezentowała pierwszy pojazd z hydrostatycznym napędem własnym o nazwie „Willymog”. Opracowanie hydraulicznego sterowania wielokierunkowego
dla transporterów sekcji statków stanowiło dla branży kolejny kamień milowy.
Technologia ta umożliwiła obrócenie osi
wahadłowej za pomocą kierownicy w kabinie kierowcy do pozycji 90 stopni. Dwa
lata później, w 1972 r., wprowadzono
pierwszy na świecie elektroniczny wielokierunkowy układ kierowniczy do samobieżnych ciężkich pojazdów transportowych. Była to kolejna unikatowa
innowacja, która pozwala na ustawienie
osi wahadłowej w dowolnym wymaga-

nym położeniu. Tak właśnie w Scheuerle
skonstruowano pierwszą modułową platformę transportową z własnym napędem, która może być łączona w większe
jednostki i używana na wiele sposobów
do przewożenia ładunków o różnych rozmiarach i masie.
Elektroniczny wielokierunkowy układ
kierowniczy utorował drogę prawdziwemu klasykowi w tym segmencie pojazdów: modułom SPMT (Self Propelled
Modular Transporter – samobieżny moduł transportowy). Od tego czasu moduł
SPMT jest synonimem tej technologii transportu i pozostaje najlepiej sprzedającym
się pojazdem Scheuerle Fahrzeugfabrik.
Dzięki wyprodukowaniu modułów liczących ponad 20 000 linii osiowych SPMT
stanowi największą międzynarodową
flotę, dzięki której firma Scheuerle jest
światowym liderem wśród producentów
ciężkich pojazdów z hydraulicznie wspomaganymi osiami wahadłowymi.

Scheuerle rekordami stoi
Samobieżne moduły transportowe
SPMT i inne kombinacje ciężkich pojazdów
umożliwiają klientom firmy Scheuerle na
całym świecie ustanawianie wielu rekordów świata oraz wpisów w Księdze Rekordów Guinnessa. Na przykład w 1987 r.
modułowy zestaw transportowy Goliath
przetransportował elementy instalacji
petrochemicznej o wadze ponad 2000 t.
Pierwszy wpis Scheuerle Fahrzeugfabrik
do Księgi Rekordów Guinnessa dotyczący
transportu drogowego o masie 1800 t nastąpił w tym samym roku. Inżynierowie
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cjalistyczne pojazdy wykorzystywane przy
budowie zakładów przemysłowych, mostów i tuneli, a także w przemyśle stoczniowym i stalowym, górnictwie i przemyśle lotniczym.
Oczywiście producent oferuje zarówno
standardowe, jak i zindywidualizowane
rozwiązania transportowe do użytku na
drogach publicznych i w terenie nieutwardzonym o ładowności od 50 do
kilku tysięcy ton. Ich elastyczne opcje
kombinacji teoretycznie pozwalają na
uzyskanie nieograniczonej ładowności.
Istnieją również niestandardowe pojazdy

Scheuerle oferuje zarówno standardowe, jak i zindywidualizowane rozwiązania transportowe do użytku na drogach publicznych i w terenie nieutwardzonym o ładowności od 50 do kilku tysięcy ton – wśród nich są naczepy niskopodwoziowe do transportu maszyn budowlanych z serii EuroCompact

nie spoczęli na laurach, ale przyspieszyli
gigantycznymi krokami. Już w 1989 r.
byli odpowiedzialni za ustanowienie rekordu świata przez realizację transportu
terenowego przewożącego ładunek o masie 6500 t i transportu drogowego ładunku o masie 5000 t w 1990 r. W 1991 r.
zbudowano największy na świecie pokładnik wzdłużny o rozpiętości 43 m i monoblokowy transporter podnośnikowy –
był to pojedynczy pojazd o największej na
świecie ładowności 700 t. W 1994 r. ustanowiono rekord dla najcięższego transportu terenowego – przewieziono 11 000 t.
W 2004 r. najlepiej sprzedający się SPMT
ustanowił rekord w transporcie terenowym dzięki przewiezieniu na 500 liniach
osiowych platformy naftowej i gazowej
o masie 14 350 t. Uszkodzenie promu Sewol Ferry w 2017 r. pozwoliło na ustanowienie ostatniego rekordu świata: pojazdy
modułowe serii SPMT i K24 przesunęły
gigantyczne 17 280 t.
Do historii transportu przeszły również dwa największe na świecie przenośniki antenowe, pięknie nazwane „Otto”
i „Lore” po właścicielach Scheuerle. Od
2007 r. międzynarodowy projekt badawczy ALMA (Atacama Large Millimeter
Array) wykorzystuje je do transportu gigantycznych radioteleskopów na wysokości 5000 m n.p.m. w Chile.

Scheuerle w grupie TII
Multiprzedsiębiorca Otto Rettenmaier dostrzegł ogromny potencjał producenta pojazdów specjalistycznych. 1 lutego 1988 r. stał się właścicielem Scheuerle
Fahrzeugfabrik, aby wprowadzić firmę

Scheuerle to uznany dostawca rozwiązań wykorzystywanych w transporcie elementów elektrowni wiatrowych. Na targach bauma 2019
zaprezentowano adapter 3. generacji do przewozu łopat o użytkowym momencie podnoszenia 610 mt (metroton), pozwalający
na podniesienie łopaty pod kątem 70°

w obiecującą i bezpieczną przyszłość.
Następnie połączył siły najpierw z francuskim specjalistą do spraw ciężkich Nicolasem (1995 r.), a później z firmą Kamag Transporttechnik z Ulm (2004 r.).
Tak powstała grupa Transporter Industry International (grupa TII). „Pozyskałem Scheuerle, Nicolasa i Kamaga dzięki
mojej fascynacji innowacjami technicznymi” – skomentował niegdyś właściciel
Otto Rettenmaier.
Działając w ramach grupy TII Scheuerle Fahrzeugfabrik stale modernizuje
swoją ofertę, a także wprowadza nowe
innowacyjne pojazdy i usługi. Firma regularnie pojawia się na wiodących światowych targach branży budowlanej bauma
w Monachium. Za każdym razem Scheuerle prezentuje tam swoje najnowsze specjalistyczne rozwiązania transportowe,
m.in. przeznaczone dla energetyki wiatrowej oraz do transportu maszyn budowlanych. Ponadto dostępne są spe-
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specjalne do wielu zastosowań przemysłowych oraz specjalne projekty pojazdów
na rynki Ameryki Północnej i Australii.
W Scheuerle Fahrzeugfabrik, która
jest częścią grupy TII, rok 2019 jest postrzegany jako okres, w którym zarówno
asortyment produktów, jak i strategia
korporacyjna zostały zmodyfikowane tak,
aby możliwe było sprostanie oczekiwaniom wymagających klientów na całym
świecie, a także aby możliwe było otworzenie nowych segmentów rynku. Po 150
latach nie ma wątpliwości, że Scheuerle
nie należy do przeszłości, ale jest wiodącą
na świecie, wysoce innowacyjną firmą,
która oferuje swoim klientom dokładnie
te produkty, których potrzebują do realizacji swoich wyjątkowych, a czasem unikatowych zadań transportowych.

Opracował Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © Scheuerle
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Off-road Day
w Grupie Wanicki

Dariusz Piernikarski

Poznanie możliwości
samochodów w rzeczywistych warunkach
eksploatacji to jeden
z najlepszych sposobów
promocji marki. Grupa
Wanicki zorganizowała
w lipcu dni otwarte,
podczas których
sprawdzano możliwości
wywrotek marki
DAF i Tatra.

i 19 lipca br. w żwirowni Turaczy pod Szczurową obecni
i potencjalni klienci Grupy
Wanicki mieli możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawej imprezie, jakim
były Dni Otwarte Wanicki Off-road Day,
czyli przejazdy samochodami budowlanymi marki DAF CF 8×4 i 6×4 oraz Tatra
Phoenix 10×10 i 8×8 w rzeczywistych
warunkach terenowych. Towarzyszyły
temu pokazy koparek Yanmar oraz sprzętu komunalnego marki John Deere. Dodatkową atrakcją był pokaz możliwości
śmieciarki Geesink zabudowanej na podwoziu DAF CF. W organizację imprezy
aktywnie zaangażowały się również firmy
Idea Getin Leasing, a także Grupa Orlen

jako dostawca środków smarnych marki
Platinum Ultor. Gościem specjalnym imprezy był Tomáš Tomeèek – legenda rajdu
Dakar i Eco Africa Race wraz ze swoją
„dakarową” Tatrą 4×4. Przejazd na miejscu pasażera rasową rajdową ciężarówką
był niezapomnianym przeżyciem.

Grupa Wanicki
Firma Wanicki powstała w 1991 r.
jako przedsiębiorstwo oferujące głównie
usługi transportowe. W 1994 r. poszerzyła swoją działalność o usługi serwisowe, a od 1999 r. jest autoryzowanym
dealerem sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych marki DAF i działa
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na terenie województw małopolskiego,
podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego – punkty sprzedaży i serwisy
znajdują się w Mogilanach k. Krakowa,
Trzcianie k. Rzeszowa, Świdniku k. Lublina, Ustroniu, Tychach i Częstochowie.
W świetnie wyposażonym (m.in. urządzenia do prostowania ram samochodów ciężarowych i nadwozi samochodów
osobowych, lakiernia) Małopolskim Centrum Napraw Powypadkowych w Mogilanach prowadzone są profesjonale
naprawy blacharskie i powypadkowe pojazdów wszystkich marek. Grupa Wanicki reprezentuje również markę DAF
na Słowacji (Wanicki Slovakia) – serwis
znajduje się w Koszycach.

DAF CF 8×4
z 450-konnym silnikiem (na zdjęciu z wywrotką tylnozsypową
marki Wielton) to interesująca propozycja
dla firm realizujących
typowe usługi w transporcie budowlanym

Off-road Day Wanicki: zainteresowane
osoby mogły zasiąść za kierownicą budowlanego DAF-a lub Tatry i samodzielnie pokonać nieutwardzone drogi żwirowni
Turaczy k. Szczurowej

Aktualna oferta firmy Wanicki to nowe
i używane pojazdy marki DAF (90%
obrotu firmy), sprzedaż i serwis autokarów Irizar, serwis autobusów Solaris
i VDL, a także sprzedaż samochodów
marki Tatra, Isuzu Trucks, Piaggio, maszyn budowlanych Yanmar i pojazdów
rolniczych John Deere, Pottinger, Great
Plains. Firma nieustannie rozwija dział
sprzedaży pojazdów używanych, prowadzona jest sprzedaż części używanych.

Kopalniany mocarz: Tatra Phoenix 10×10 z 510-konnym silnikiem Paccar MX 13 i 3 osiami skrętnymi zabudowany wywrotką
tylnozsypową VS-mont o pojemności 23,5 m3 – ten olbrzym
zabiera aż 37,5 t ładunku (dmc. to 60 t)
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Tomasz Lubas, dyrektor handlowy w firmie Wanicki
Dni otwarte zorganizowaliśmy wspólnie z DAF Trucks
Polska, chcieliśmy zaprezentować najnowsze wersje
budowlanych modeli DAF. Ponieważ ważnym uzupełnieniem naszej oferty są samochody Tatra, w pokazach nie mogło ich po prostu zabraknąć. Wywrotki
Tatra Phoenix w konfiguracjach z napędem na wszystkie osie od 4×4 do 10×10 powalają nam zaistnieć w tych
obszarach, gdzie kończą się możliwości samochodów
DAF. Oprócz typowych wywrotek z zabudowami Wielton czy KH-kipper chcieliśmy również zaprezentować
nieco bardziej różnorodny sprzęt – zabudowy z żurawiami specjalistycznymi, kontenerowe oraz śmieciarkę
Geesink. Wyjątkowym eksponatem jest 50-tonowa Tatra
10×10, przeznaczona do pracy w terenie zamkniętym,
jeżdżąca na pojedynczych oponach, praktycznie nie
do pokonania nawet w najtrudniejszym terenie.
Zaprosiliśmy klientów przede wszystkim z regionu
małopolskiego, czyli z zasięgu działania firmy Wanicki,
ale jeśli chodzi o Tatrę, to pojawili się zainteresowani
z całego kraju – mamy nawet gości ze Szczecina.
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Przygoda na trasie: DAF CF 8×4
utknął w głębokim, grząskim piachu –
z pomocą przyszła niepokonana Tatra
Phoenix 10×10

W ofercie znajdziemy również profesjonalne usługi w zakresie ubezpieczeń
oraz finansowania oferowanych pojazdów.
Grupa Wanicki współpracuje z takimi markami, jak Wabco, Haldex, Knorr-Bremse,
SAF, BPW, Haldex, Carrier Transicold,
Dhollandia, Bär Cargolift i Michelin, ma
autoryzację na naprawę naczep marki
Wielton i Schmitz Cargobull.
Potwierdzeniem jakości pracy poszczególnych oddziałów należących do
Grupy Wanicki może być to, że w ósmej
edycji konkursu organizowanego przez
DAF Trucks Polska tytuł dealera roku
DAF 2019 wywalczyli pracownicy rzeszowskiego oddziału firmy Wanicki. Chociaż kolejne miejsce na podium zajął oddział ESA Trucks z Konina, to nagroda
za trzecie miejsce także trafiła do lubelskiego oddziału Grupy.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Pokazy możliwości Tatry 4×4 kierowanej
przez Tomáša Tomeèka, dla każdego pasażera
były to emocje na najwyższym poziomie

Samochody Tatra to nie tylko wywrotki,
podczas Off-road Day Wanicki prezentowany był również specjalistyczny żuraw
CSM UDS214 zamontowany na podwoziu
Tatry Phoenix 6×6

Firma Wanicki jest polskim dystrybutorem
produktów firmy Geesingnorba – na zdjęciu
śmieciarka Geesing zabudowana na podwoziu
DAF CF 6×2 z 370-konnym silnikiem
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Opony – sposób na koszty
Polskie firmy
transportowe muszą
się liczyć z tym, że
w najbliższych latach
koszty ich działalności
nadal będą rosły. Jak
sobie radzą w takiej
sytuacji przewoźnicy?
Szukają oszczędności.
Ich dodatkowym
źródłem mogą być np.
energooszczędne
opony.

prócz problemów czysto kadrowych przewoźnicy muszą się też
zmierzyć z rosnącymi kosztami
pracy i obciążeniami administracyjnymi.
Przykładem są tu wprowadzone w styczniu 2015 r. przez Niemców przepisy
o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników – tzw. MiLoG, a następnie, podobne w zamyśle, ustanowione przez
Francuzów Loi Macron. Według ekspertów z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców przepisy te, w związku
z podniesieniem wynagrodzenia kierowców, wpłynęły na podwyższenie kosztów
pracy łącznie nawet o około 20%.
Jednolite przepisy w zakresie delegowania pracowników ma zapewnić tzw. pakiet mobilności. Jednak jego wprowadzenie przez Parlament Europejski może
oznaczać kolejne ograniczenia dla polskich
przewoźników. „Nowy skład Europarlamentu jest jeszcze bardziej protekcjonis-
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tyczny, co będzie przejawiać się zamykaniem rynków wewnętrznych państw
Wspólnoty z Europy Zachodniej. Wydaje
się zatem, że losy pakietu mobilności są
przesądzone, a przynajmniej jego główne
elementy, w tym ograniczenie dostępu
do wolnej i swobodnej wymiany towarowej między krajami członkowskimi.
W dużej części ograniczone zostaną operacje kabotażowe, których kierowcy polskich ciężarówek wykonują najwięcej,
bo aż 40%” – mówi Bartosz Najman,
wiceprezes OCRK oraz Inelo.
Pracę przewoźników komplikuje też
zakaz spędzania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie. Egzekwują go już takie kraje,
jak Belgia, Francja, Niemcy i Holandia,
Włochy oraz Hiszpania, choć zasadniczo
obowiązuje on w całej Unii Europejskiej.
Za złamanie zakazu karany jest zarówno
przewoźnik, jak i kierowca. We Francji
grzywna sięgać może nawet 30 tys. euro.
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Nowa opona
na oś kierowaną –
Goodyear Kmax S
GEN-2

Co zatem martwi najbardziej naszych
przewoźników? „Ponad połowa naszych
partnerów biznesowych wskazała właśnie braki kadrowe. Dopiero na drugim
i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio trudności ze zrozumieniem skomplikowanych przepisów w polskim ustawodawstwie (38%) i regulacje organów
UE, w tym pakiet mobilności (33%). Przedsiębiorcy skupiają się na tu i teraz, ale
coraz bardziej świadomie i z niepokojem
patrzą też w przyszłość” – podsumowuje Łukasz Włoch, ekspert OCRK.

Oszczędzaj paliwo
Co mogą w takiej sytuacji zrobić przewoźnicy? Szukać oszczędności w różnych
obszarach prowadzonej przez siebie działalności. Jednym z nich, stanowiącym prawie 30% kosztów prowadzonej działalności, jest paliwo. Stanowi ono drugą
obok płac kierowców pozycję kosztową
w budżetach przewoźników.
Jednym ze sposobów ograniczania
CO2 i zużycia paliwa jest stosowanie odpowiednich opon o niskich oporach toczenia. W celu zwiększenia efektywności
zaleca się wymianę ogumienia na produkty energooszczędne – są to produkty
specjalnie zaprojektowane i opracowane,
by przyczyniać się do niższego zużycia
paliwa. Trzeba też pamiętać o regularnej kontroli opon i utrzymywaniu w nich
właściwego ciśnienia, gdyż zapobiega
to wypadkom oraz przyczynia się również do obniżenia zużycia paliwa (zbyt
niskie ciśnienie w oponach może zwiększać opory toczenia, przez co wzrasta
zużycie paliwa, może to też zmniejszać
przyczepność opony z nawierzchnią).
Kontrola opon gwarantuje też wcześniejsze wykrycie ewentualnych problemów z ogumieniem i ich naprawę, co
przekłada się na niższe koszty.
Oszczędności paliwa wynikające ze
stosowania wydajnych energetycznie
opon to nie jedyne korzyści płynące z wykorzystania takiego ogumienia. Mniejsze
zużycie paliwa przekłada się jednocześnie na niższą emisję CO2 do atmosfery.
Aspekt ekologiczny jest bardzo istotny
i ma szczególne znaczenie dla właścicieli
dużych flot, ponieważ w przetargach
na usługi transportowe dość często pojawia się wymóg niskiej emisji gazów
cieplarnianych.

Nowoczesne, paliwooszczędne opony
oferowane są przez kluczowych producentów na rynku. Sprawdźmy ich ofertę.

Goodyear
Firma Goodyear wprowadziła na rynek dwie nowe linie opon. Nowe ogumienie ciężarowe Kmax GEN-2 i Fuelmax
GEN-2 to dłuższe przebiegi i wydajność
paliwowa na trasach międzyregionalnych
i długodystansowych. Nowe generacje
Kmax GEN-2 i Fuelmax GEN-2 zastępują
istniejące produkty Kmax i Fuelmax.

Opona
Fuelmax D GEN-2
w rozmiarze
315/70 R22,5

Opony Goodyear Kmax GEN-2 na oś
prowadzącą i napędową, przeznaczone
dla flot operujących regionalnie, zapewniają wysokie przebiegi, umożliwiając
optymalizację żywotności ogumienia
i pokonywanie trudnych warunków dro-
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gowych. Ogólne zalety produktów z serii
Kmax D GEN-2 to do 25% lepsza trakcja
we wszelkich warunkach atmosferycznych, 15% wyższa odporność na uszkodzenia i 5% lepsza efektywność paliwowa
przy jednoczesnym utrzymaniu długich
przebiegów, charakterystycznych dla
poprzedniej generacji Kmax.
Bieżnik opony Kmax S GEN-2 wyposażony został w żebra IntelliMax z lamelami Flexomatic, dzięki czemu opona zapewnia precyzyjne prowadzenie i długie
przebiegi. Ogumienie Kmax D GEN-2 na
oś napędową ma bieżnik składający się
z dwóch warstw mieszanki gumowej
o różnym składzie – jedna warstwa gumy
zapewnia oponie wysoką odporność na
ścieranie, druga bardzo dobrą efektywność paliwową. Ponadto kierunkowy bieżnik, wyposażony w lamelki i duże rowki
barkowe, wyróżnia się zwiększoną przyczepnością przez cały okres eksploatacji
opon i dłuższą żywotnością całkowitą.
Jak podaje producent, nawet przy 75%
zużyciu Kmax D GEN-2 zachowuje lepszą
trakcję niż jej poprzedniczka Kmax D.
Opony Goodyear Fuelmax GEN-2 na
oś prowadzącą i napędową opracowano
z myślą o przewozach międzyregionalnych i dalekobieżnych. Zapewniają one
wysoką efektywność paliwową w połączeniu ze zwiększonymi przebiegami,
doskonałą trakcję i obniżoną emisję hałasu. Ogumienie Fuelmax GEN-2 to do
10% dłuższe przebiegi, do 30% lepsza
trakcja w każdych warunkach pogodowych i niższy poziom hałasu przy jednoczesnym utrzymaniu tej samej wydajności paliwowej co poprzednia generacja
opon Fuelmax.
Ogumienie na oś napędową Fuelmax
D GEN-2 charakteryzuje się większą
liczbą pogłębionych lameli, zapewniających trakcję przez cały okres eksploatacji we wszystkich warunkach pogodowych, dobrą skutecznością hamowania na
mokrej nawierzchni oraz zgodnością z wymogami oznaczenia symbolem 3PMSF.
Technologia IntelliMax z ukrytymi rowkami w kształcie kropli deszczu usztywnia bieżnik w miarę obracania się opony.
Z kolei duże rowki na barkach zwiększają
przyczepność przez cały okres eksploatacji i wydłużają całkowitą żywotność ogumienia. Co ciekawe, nowy wzór bieżnika
pozostaje wyraźnie widoczny nawet wtedy,
gdy opona jest zużyta w 75%.
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Opony X Multi
Energy Z i X Multi
Energy D w rozmiarze
315/70 R22,5

Michelin
Michelin X Multi Energy do transportu regionalnego to opona, która zastąpiła Michelin X Multiway 3D. Według
testów przeprowadzonych przez producenta dzięki zastosowaniu nowej gamy
ogumienia pojazd zużywa nawet o 1,2 l
paliwa mniej na 100 km niż w przypadku zastosowania opon poprzedniej
generacji (dane na podstawie kalkulacji
z VECTO – narzędzia do obliczania efektywności energetycznej pojazdów opracowanego przez Komisję Europejską).
Przekłada się to na oszczędność ponad

3000 euro w całym cyklu eksploatacyjnym ciężarówki, obliczonym na 5–7 lat.
Michelin X Multi to też około 20% więcej
przebiegu niż Michelin X Multiway 3D.
Mniejsze zużycie paliwa, większe
przebiegi i zwiększoną trwałość inżynierowie Michelin uzyskali dzięki zastosowaniu trzech innowacyjnych technologii: Infinicoil, Regenion i Powercoil.
• Infinicoil to kord stalowy o długości
ok. 400 m nawinięty na całym obwodzie opony, który oprócz wzmocnienia jej konstrukcji zapewnia większą

reklama

stabilność, mniejsze zużycie paliwa
i trwałość opony,
• Regenion to technologia oparta na
druku 3D form wulkanizacyjnych kompozytami metalicznymi, umożliwia
otrzymanie w klockach bieżnika rowków, które otwierają się wraz ze
zużywaniem się opony. Dzięki temu
rzeźba bieżnika gwarantuje efektywne odprowadzanie wody spod opony
oraz przyczepność przez cały okres jej
użytkowania,
• Powercoil to bardziej wytrzymały,
lżejszy stalowy kord osnowy nowej
generacji. Oprócz niższej wagi opony
charakteryzują się większą wytrzymałością i mniejszym oporem toczenia.
Oponę Michelin X Multi Energy można pogłębiać i bieżnikować. Zyskała też
oznaczenie 3PMSF i M+S, dzięki czemu
utrzymuje bardzo dobrą przyczepność
w każdych warunkach pogodowych.
Warto dodać, że opona ma homologacje
wszystkich wiodących producentów samochodów ciężarowych.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcia: © Producenci
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Hybrydowe ciężarówki
Scania miały swoją
premierę podczas
ubiegłorocznych targów
IAA w Hanowerze.
Podczas finału Scania
Driver Competitions
24–25 maja 2019 r.
w centrali Scania
w Södertälje mieliśmy
okazję zasiąść za ich
kierownicą.

rzyjmuje się za pewne, że w następnej dekadzie większość nowych rozwiązań dla samochodów
ciężarowych działających na obszarach
miejskich będzie stopniowo migrować do
pełnej elektryfikacji. Warunkiem jest poprawa wydajności energetycznej wykorzystywanych baterii oraz rozbudowa
niezbędnej struktury tankowania (gazu
CNG/LNG, HVO) i ładowania akumulatorów. Obecnie znajdujemy się w okresie, który można nazwać przejściowym,
kiedy takie rozwiązania, jak napędy hybrydowe i paliwa alternatywne lub kombinacja tych dwóch są najlepsze pod względem technicznym i ekonomicznym.
Scania konsekwentnie kroczy ścieżką
mobilności elektrycznej eMobilty, oferując rozwiązania transportowe o własnościach, które będą wspierać klientów

Hybrydy Scania
na start

© D. Piernikarski

Dariusz Piernikarski

Jazda hybrydową ciężarówką Scania to bardzo interesujące doświadczenie, podobnie jak jazda każdą inną ciężarówką Scanii nowej generacji. Pod względem osiągów
samochód radzi sobie doskonale, a układ napędowy działa bezproblemowo. Jedyne
do czego trzeba się przyzwyczaić, to bezszelestne ruszanie z miejsca – silnik spalinowy włącza się dopiero po przekroczeniu prędkości ok. 20 km/h
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w miastach w zakresie zrównoważonego
transportu już od pierwszego dnia ich
użytkowania. Przykładem są dystrybucyjne samochody ciężarowe w wersji
hybrydowej typy HEV oraz PHEV (hybryda plug-in z możliwością doładowywania akumulatorów z zewnętrznej sieci
energetycznej).
Hybrydowe ciężarówki Scania mogą
pracować codziennie w trudnych warunkach miejskich przy identycznych
wskaźnikach gotowości eksploatacyjnej
i przewidywalnych okresach międzyobsługowych jak pojazdy konwencjonalne. Jeśli jednak uwzględnimy możliwości jazdy z zerową emisją, pojazdy te
stają się narzędziem stanowiącym zrównoważone rozwiązanie transportowe –
żadna inna porównywalna ciężarówka
nie ma takich możliwości.

Hybrydy Scanii wkraczają na scenę
Hybrydowa flota przygotowana do
jazd testowych podczas tegorocznych finałów Scania Driver Competitions składała się z 3 pojazdów. Pierwszy z nich
to hybryda plug-in (PHEV) stworzona
na bazie pojazdu nowej generacji P320
6×2. Drugi to Scania G320 6×2 w wersji
hybrydowej (HEV). Trzecią hybrydową
ciężarówką był ciągnik siodłowy P320
spięty z 2-osiową naczepą. Samochody
te skonstruowano z myślą o zastosowaniach typowo miejskich: dystrybucyjnych
i budowlanych.
Nowe hybrydowe ciężarówki Scanii
są napędzane 5-cylindrowym rzędowym
silnikiem DC09 o mocy 320 KM (236 kW)
i momencie obrotowym 1600 Nm, który
może być zasilany olejem napędowym
lub HVO (uwodorniony olej roślinny).
Silnik Diesla współpracuje z silnikiem
elektrycznym o mocy 130 kW (177 KM)
i momencie obrotowym 1050 Nm. Znajdujący się na pokładzie zestaw baterii litowo-jonowych ma pojemność energetyczną 7,4 kWh, co zapewnia zasięg do
10 km przy napędzie wyłącznie elektrycznym – bez emisji spalin. Realnie zasięg zależy w znacznym stopniu od wielu
czynników, np. liczby zatrzymań, topografii terenu, natężenia ruchu, warunków
pogodowych itp. W idealnych warunkach liczba ta może być nawet wyższa.

© D. Piernikarski
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Hybrydowa Scania P320 PHEV bierze udział w cichych nocnych dostawach
do restauracji McDonald’s w Sztokholmie. Próby są przeprowadzane w ramach
unijnej inicjatywy Civitas Eccentric we współpracy z miastem Sztokholm,
McDonald’s i jego partnerem logistycznym HAVI, sztokholmskim Royal Institute
of Technology oraz Scanią

Dzięki elektrycznemu wspomaganiu
układu kierowniczego i hamulcowego
pojazd może poruszać się wyłącznie za
pomocą energii elektrycznej, bez pomocy silnika spalinowego. Hybrydowe
Scanie można wyposażyć również w napędzaną elektrycznie przystawkę odbioru
mocy – ograniczenie emitowanego hałasu
znacznie poniżej 72 dB(A) daje możliwość spełnienia wymagań PIEK i tym samym pozwala na nocną pracę w mieście.
Producent ocenia, że hybrydowe samochody Scania w porównaniu ze swymi
konwencjonalnymi odpowiednikami będą
spalać do 15% mniej paliwa. Dodatkowym
atutem jest możliwość tankowania HVO
– coraz szerzej dostępnego paliwa alternatywnego. Ciężarówki hybrydowe będą
oferowane z silnikiem DC09 regulowanym
na moce 280, 320 lub 360 KM (odpowiednio 206, 236, 265 kW) – na razie dostępne są modele z silnikiem 320-konnym.
Scania zakłada, że hybrydowe modele
pojawią się z różnymi konfiguracjami kabin i układów osi jako ciągniki siodłowe
i podwozia do zabudowy. W połączeniu
z trzema różnymi poziomami mocy silnika DC09 oznacza to, że na bazie hybryd Scania może być przygotowana szeroka gama ciężarówek do zastosowań
miejskich – typowo do 26 t dmc. lub

© D. Piernikarski

Na tablicy wskaźników widoczny jest
aktualny stan pracy hybrydowego układu
napędowego; na desce rozdzielczej pojawiły
się dodatkowe przyciski wymuszające np.
jazdę wyłącznie w trybie elektrycznym

więcej – w zależności od konfiguracji
i liczby osi. Mogą to zatem być wszystkie rodzaje ciężarówek dystrybucyjnych
z różnymi typami zabudów, wywrotki
miejskie, a także pojazdy do utylizacji odpadów i wszelkiego rodzaju pojazdy służb
komunalnych – w zależności od obszaru
zastosowań można wybrać kabiny z serii P, G lub L.

Hybryda według Scanii
Wprowadzane na rynek ciężarówki
HEV/PHEV wykorzystują przede wszystkim odzysk (rekuperację) energii hamowania do ładowania akumulatorów. Docelową ideą jest jazda ciężarówką w trybie
zerowej emisji, co oznacza, że silnik elektryczny jest zawsze używany do ruszania z miejsca i przy jeździe z niższymi

prędkościami – oczywiście pod warunkiem, że energia jest dostępna w akumulatorze. Korzystanie z trybu zeroemisyjnego (tzw. Zero Tailpipe Emissions – ZTE)
daje najniższe możliwe zużycie paliwa –
silnik spalinowy pozostaje wyłączony za
każdym razem, gdy jest to korzystne.
Ciężarówka w wersji PHEV (Plug-in
Hybrid Electric Vehicle) może zawsze rozpocząć pracę z akumulatorami w pełni
naładowanymi. W takim przypadku można
również wykonać ładowanie uzupełniające, np. gdy ciężarówka jest zaparkowana w celu załadunku lub rozładunku,
lub podczas odpoczynku. Dodanie 22 kW
mocy do akumulatora zajmuje około 20
minut przy zwykłym zasilaniu. W ten
sposób można osiągnąć jeszcze większe
oszczędności paliwa.
Inżynierowie Scanii przyjęli dość konserwatywne parametry użytkowania baterii – mają one stosunkowo niewielką
pojemność (7,4 kWh). Pozwala to na
uniknięcie głębokiego rozładowania i wysokich skoków poziomu naładowania,
dzięki temu ocenia się, że akumulatory
będą działać od 4 do 7 lat w zależności
od sposobu eksploatacji samochodu. Kierowca może wymusić ładowanie akumulatora podczas jazdy (aby przygotować się
na oczekiwane zapotrzebowanie na bezemisyjną jazdę z napędem elektrycznym),
ale to oczywiście oznacza podwyższenie
zużycia paliwa przez silnik spalinowy.
W hybrydowych Scaniach kierowca
może monitorować przepływ energii na
wyświetlaczu tablicy wskaźników. Po
rozpoczęciu hamowania sterownik nadzorujący pracę całego układu określa,
czy generowana w danej chwili przez
maszynę elektryczną moc hamowania
wystarczy do wymaganego zmniejszenia
prędkości pojazdu – w przeciwnym razie
wsparcie musi dać hamulec wydechowy
silnika lub hamulce zasadnicze.

Hamowanie i moc pod kontrolą
Hybrydy Scanii mają elektryczny zwalniacz z typową dźwignią na kolumnie
kierownicy. Retarder ma 5 różnych pozycji: 1–3 to średnie hamowanie tylko
maszyną elektryczną, pozycja 4 oznacza maksymalne hamowanie za pomocą
maszyny elektrycznej oraz wykorzystanie hamulca wydechowego, natomiast
pozycja 5 oznacza, że dodano redukcję
biegów w celu zwiększenia intensywności hamowania silnikiem.
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Na wyświetlaczu w zestawie wskaźników niebieskie strzałki pokażą, czy wygenerowana moc (a właściwie jej nadmiar)
może być doprowadzona bezpośrednio
do akumulatora. Jeśli kierowca rzeczywiście hamuje bardziej intensywnie niż
pozwalają możliwości układu rekuperacji,
strzałki zmienią kolor na żółty. Wyświetlacz w zestawie wskaźników pokazuje
również stan akumulatora i oczekiwany
zasięg ZTE.
W hybrydowych ciężarówkach została
uwzględniona nowa opcja zwiększania
mocy: jeśli kierowca wykona kick-down,
maszyna elektryczna podniesie osiągi
pojazdu o 50 kW lub ok. 250 Nm pod warunkiem, że akumulator będzie wystarczająco naładowany. Jeśli kierowca wybierze tryb Performance, za każdym razem
podczas przyspieszania otrzyma do dyspozycji dodatkowe 20 kW lub 150 Nm,
nawet jeśli funkcja kick-down nie będzie
uruchomiona.

Alexander Vlaskamp,
wiceprezes i dyrektor Scania Trucks

Nasze napędy hybrydowe łączą dwa najlepsze, alternatywne rozwiązania: silnik
elektryczny oraz spalinowy zasilany HVO.
Tworzą one praktyczną ofertę pojazdów do licznych zastosowań miejskich. W Scanii koncentrujemy swoją uwagę na układach napędowych przyszłości, z elektryfikacją jako priorytetem. Osiągnęliśmy punkt
zwrotny, w którym znaczenie pojazdów elektrycznych i autonomicznych będzie rosło. Elektryczne układy napędowe ostatecznie zastąpią większość innych, alternatywnych rozwiązań
w chwili przestawienia się na transport niezależny od paliw kopalnych. Nim jednak będziemy dysponować odpowiednim rozwiązaniem w kwestii akumulatorów, ekosystem mobilności
będzie nadal w dużej mierze zależny od silników spalinowych,
napędzanych paliwami odnawialnymi. Jeszcze za wcześnie,
aby z nich całkowicie rezygnować.
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Aby wykorzystać pełny potencjał hybrydowej, typowo miejskiej ciężarówki
dystrybucyjnej, konieczne jest dysponowanie pełnym zestawem funkcji podczas jazdy w trybie elektrycznym, zapewniających, że ciężarówka porusza się
cicho i daje możliwość obsługi funkcji
związanych z wykorzystaniem nadwozia,
takich jak żuraw załadunkowy czy tylny
podest załadowczy, bez generowania do-

Hybrydowe ciężarówki dystrybucyjne, także widoczny
na zdjęciu hybrydowy ciągnik P320, jak również miejskie
ciężarówki budowlane będą miały możliwość wykonywania zadań w obszarach wrażliwych i zatłoczonych
w ciągu dnia i w nocy. Mają zerową emisję i bardzo
niski poziom hałasu

W rzeczywistości hybrydy Scania automatycznie zwiększają dostępny moment obrotowy w wielu sytuacjach, aby
uniknąć konieczności redukcji biegów, co
oczywiście zwiększa potencjał oszczędności paliwa. Stosowane są różne strategie zmiany biegów w porównaniu z konwencjonalnymi ciężarówkami. Typowy
bieg do ruszania z miejsca to bieg 5 lub

© Scania

Hybrydowa Scania L320 PHEV z niskowejściową kabiną to bardzo interesująca
propozycja dla firm komunalnych

6 dzięki ogromnemu momentowi obrotowemu, który natychmiast generuje silnik elektryczny. Z kolei podczas hamowania lub zmniejszania prędkości pojazdu
unika się zmiany biegów na niższe, aby
zmaksymalizować odzysk energii.
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datkowego hałasu. Zastosowano również
elektryczne wspomaganie układu kierowniczego i elektryczną sprężarkę, co oznacza, że pojazdy mogą poruszać się w trybie elektrycznym bez silnika spalinowego
pracującego na biegu jałowym.
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MAN: liczy się duch drużyny
Firma MAN Truck & Bus jest gotowa na październikowe targi Busworld
w Brukseli. Zaprezentowane zostaną autobusy miejskie i międzymiastowe,
autokary oraz minibusy marek MAN i Neoplan.

argowymi premierami będą MAN
Lion’s City 19, MAN Lion’s Intercity z silnikiem D15, a także MAN
eTGE Combi i minibusy TGE City. Do
publicznych testów zostanie również udostępniony po raz pierwszy całkowicie
elektryczny model – MAN Lion’s City E.
Na początku lipca br. szeroka gama
pojazdów, które zostaną pokazane publiczności podczas jesiennych targów, została zaprezentowana europejskim dziennikarzom. Wśród nich znalazły się m.in.
modele MAN Lion’s City E, Lion’s City
12C, Lion’s City 18G, Lion’s Coach C, Lion’s
Coach L, a także Neoplan Tourliner C, Cityliner L, Skyliner oraz minibusy TGE.

Przyszłość transportu
Podczas Busworld po raz pierwszy
publicznie zaprezentowany zostanie
Lion’s City 19 EfficientHybrid. Autobus
ma długość 18,75 m. W 3-osiowej wersji
zaplanowano 38 miejsc siedzących, czyli
o 4 więcej niż w modelu Lion’s City 18
o podobnej specyfikacji. Wysokowydajny
silnik D1556 LOH osiąga moc 360 KM
(265 kW) i spełnia normę emisji spalin
Euro VI D. Jeśli autobus wyposażymy
w moduł MAN EfficientHybrid obniżający

spalanie paliwa i emisję szkodliwych
substancji, stanie się on jeszcze bardziej
ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem. Dzięki funkcji stop-start pojazd jest cichy i bezemisyjny po
zatrzymaniu.
MAN Lion’s City 19 zapewnia też większe bezpieczeństwo na drodze – autobus
wyposażono w aktywny system wspomagania skrętu, który sygnalizuje obecność pieszych lub rowerzystów w martwym polu (kamery umieszczono z przodu
pojazdu i po bokach). Kierowca o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji jest
aktywnie ostrzegany zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo. W system ten będą
wyposażone w przyszłym roku wszystkie opuszczające fabrykę autobusy MAN,
będzie on też dostępny w ramach rozwiązania modernizacyjnego. Dodajmy,
że dla szerokiej publiczności będzie to

Obecne
i planowane
premiery modeli
Lion’s City

pierwsza publiczna prezentacja zastosowania tego systemu w autobusie MAN.
W Brukseli firma pokaże też 12-metrową wersję całkowicie elektrycznego modelu Lion’s City E z 4 dodatkowymi miejscami do siedzenia. Autobus ten uzupełni
gamę miejskich autobusów MAN nowej
generacji zasilanych olejem napędowym,
gazem ziemnym czy wyposażonych w napęd hybrydowy. Baterie w Lion’s City E
umieszczono na dachu pojazdu, w wersji
solo napęd elektryczny jest w stanie wytwarzać moc od 160 kW do maksymalnie 270 kW. Producent podaje, że jego
zasięg wynosi 200 km, a przy dobrych
warunkach nawet 270 km.
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Miejskie wsparcie

na potrzeby miejskiej komunikacji. Pojazd może być wyposażony w razie potrzeby w składane siedzenia, wózki inwalidzkie, miejsca stojące lub stałe miejsca
do siedzenia. Lekko podniesiony tył ma
dodatkowe miejsca do siedzenia. Duże
boczne okna zapewniają wszystkim pasażerom przestronne widoki. Dodatkowo
klient może zdecydować się na wyświetlacze na przednich i bocznych szybach, kamerę wsteczną i zamontowany
na dachu system klimatyzacji.
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© R. Pawliszko

Swoją premierę targową w Brukseli
będzie też miał autobus międzymiastowy Lion’s Intercity z nowym silnikiem
D1556 LOH o mocy 360 KM. Ten 9-litrowy silnik – oferowany w Lion’s Intercity wraz z wypróbowanym i przetestowanym wcześniej modelem D08 –
dostępny jest w 3 poziomach mocy: 280,
330 i 360 KM (206, 243 i 265 kW).
W połączeniu ze zautomatyzowaną 12-biegową skrzynią biegów nowej generacji MAN TipMatic Coach zapewnia bardziej wydajną i wygodną jazdę. Lion’s
Intercity idealnie sprawdzi się w transporcie miejskim czy przewozach szkolnych. Autobus może przewieźć do 53 pasażerów. Dla klientów dostępny będzie
od wiosny 2020 r.

W Brukseli MAN zaprezentuje też 2
nowe minibusy: MAN eTGE Combi oraz
MAN TGE City. eTGE Combi jest pierwszym elektrycznym minibusem z gamy
pojazdów MAN. Bazuje on na seryjnie
produkowanym modelu eTGE i może przewozić maksymalnie 8 osób. Szczególnie
nadaje się do przewozów w miejskich
strefach niskoemisyjnych oraz w obszarach mieszkalnych i uzdrowiskowych,
gdzie kładzie się nacisk na ograniczenie
hałasu do minimum. Aby zaoszczędzić
miejsce, baterie elektrycznego eTGE Combi zostały wbudowane pod lekko podniesioną podłogą. Według producenta
powinny umożliwiać zasięg do 173 km
(NEDC) lub 114 km (WLTP).
Natomiast MAN TGE City, również
bazujący na modelu TGE, to niskopodłogowa platforma specjalnie opracowana
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Elektryczny,
2-osiowy MAN Lion’s
City 12 E z silnikiem
o mocy 270 kW i momencie obrotowym
2100 Nm. Pojazd wyposażono w baterie
o pojemności 480 kWh
i gniazdo do ładowania
w standardzie CCS

MAN eTGE Combi – minibus z elektrycznym silnikiem o mocy 100 kW i momencie obrotowym 290 Nm,
ma akumulatory o pojemności 36 kWh. Jego zasięg w teście NEDC wynosi 173 km
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MAN Lion’s Coach C został wyposażony
w silnik D2676 LOH o mocy 346 kW (470 KM)
i 12-biegową zautomatyzowaną skrzynię
biegów z retarderem MAN TipMatic Coach.
Pojazd prezentuje nową odsłonę w zakresie
bezpieczeństwa – wyposażony został
w zestaw kamer umożliwiających obserwację
newralgicznych punktów wokół pojazdu.
W tym 2-osiowym pojeździe umieszczono też
windę do podnoszenia wózka inwalidzkiego

MAN Lion’s Coach
Dopełnieniem eksponatów MAN na
stoisku targowym będzie MAN Lion’s
Coach C zapewniający bezpieczeństwo
i komfort podróżowania czołowym drużynom piłki nożnej, takim jak FC Bayern Monachium, Paris Saint-Germain,
a od wiosny tego roku również i piłkarzom reprezentacji Niemiec. Odwiedzający stoisko będą mogli obejrzeć model
Lion’s Coach C o długości 13 m, z 48
miejscami, windą i dwoma miejscami dla
wózków inwalidzkich. Autokar napędzany jest silnikiem D2676 LOH o mocy
470 KM (346 kW) o maksymalnym momencie obrotowym 2400 Nm. Wyposażono go również w 12-biegową skrzynię biegów MAN TipMatic Coach.

Ofensywa Neoplana
Komfort jazdy, bezpieczeństwo oraz
wygoda to warunki, jakie zapewnia pasażerom Neoplan Tourliner L. Warto dodać, że model, który zostanie zaprezentowany na Busworld w ramach projektu
movingART, przewozi między europejskimi miastami członków orkiestry w ramach projektu muzyczego „Świat Hansa
Zimmera”.
Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny,
w prezentowanym pojeździe zoptymalizowano pozycję słupka B, co umożliwia
pasażerom w pierwszym rzędzie siedzeń

Neoplan Cityliner z silnikiem D2676 LOH o mocy 309 kW
(420 KM). Model wyposażony w OptiView – system kamer
zastępujących tradycyjne lusterka. Obraz z kamer wyświetlany jest w czasie rzeczywistym wewnątrz pojazdu, dzięki
czemu wyeliminowany zostaje problem martwego pola

lepszy widok. Z kolei w środku pojazdu
utworzono komfortową przestrzeń biurową dla 35 pasażerów z siedzeniami VIP
2+1 i ciepłym oświetleniem otoczenia.
Infrastruktura biurowa z wbudowanymi
gniazdami WiFi, 230 V i gniazdami USB
oraz dwoma stołami z siedzeniami skierowanymi ku sobie zapewnia podczas podróży wygodną przestrzeń do pracy. Tourliner napędzany jest silnikiem D2676
o mocy 470 KM (346 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 2400 Nm,
współpracującym ze zautomatyzowaną
skrzynią biegów MAN TipMatic Coach.
Kolejny Neoplan prezentowany w czasie Busworld to model Skyliner, z przednimi schodami po prawej stronie pojazdu.
Rozwiązanie to optymalizuje przepływ
pasażerów, których ten dwupoziomowy
pojazd może zabrać na pokład 76. Ponadto autokar ma zintegrowane oświetlenie
otoczenia oraz praktyczny aneks kuchenny
na dolnym pokładzie (osobno instalowane przez specjalistów w Bus Modification Center w Plauen).

Pojazd jest wyposażony w silnik wysokoprężny D2676 LOH o mocy 510 KM
(375 kW) z maksymalnym momentem obrotowym 2600 Nm, automatyczną skrzynię biegów MAN TipMatic Coach o 12
przełożeniach i amortyzatory o elektronicznie sterowanej sile tłumienia (CDS).
Co równie ważne, Skyliner zapewnia
bezpieczeństwo dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Został wyposażony w OptiView (system kamer zastępujących lusterka boczne), który będzie dostępny we
wszystkich modelach Neoplan od 2020 r.
Kamery zapewniają obrazowanie w czasie rzeczywistym na dwóch wyświetlaczach wewnątrz pojazdu. Bezpieczeństwo zapewnia też system wspomagania
skrętu z aktywnym ostrzeganiem i wykrywaniem pieszych oraz wyświetlacz ograniczeń prędkości z automatycznym rozpoznawaniem znaków drogowych.

Opracowała Renata Pawliszko
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Sprzedaż
[szt.]

-------

-------

Kraj

Zmiana
r/r [%]

2
3
4
5
7

Francja
Wielka
Brytania
Niemcy
Hiszpania
Włochy
Polska
EU28

289 936
231 587
213 306
130 388
111 191
53 384
1 358 271

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

1

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

Pojazdy użytkowe
(dostawcze, ciężarowe, autobusy, autokary)
--------------------------------------

Branża po półroczu
– wciąż w górę

-------

| BIZNES |

6,9
10,2
13,9
2,6
4,8
9,1
5,8

2

Połowa roku 2019 za nami, więc dostępne są już
dane statystyczne dotyczące sprzedaży nowych
pojazdów użytkowych. Prezentujemy krótką
analizę bieżącej sytuacji rynkowej.

3
4
5
8

Francja
Wielka
Brytania
Niemcy
Hiszpania
Włochy
Polska
EU28

253 901
196 418
152 825
115 916
95 207
35 062
1 107 787

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

1

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

Dariusz Piernikarski

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

Samochody dostawcze (< 3,5 t dmc.)
5,6
8,7
11,7
2,3
5,9
8,1
3,8

4
5

Włochy
EU28

32 081
16 784
13 984
228 361

17,6
26,2
11,3
–0,2
16,5

3
4
5

Francja
Wielka
Brytania
Polska
Włochy
EU28

40 819
29 165
23 450
15 421
11 434
186 511

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

2

Niemcy

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

1

19,3
18,7
28,2
10,6
–0,3
16,2

1
2
3

6

Niemcy
Wielka
Brytania
Francja
Włochy
Hiszpania
Polska
EU28

3 253
3 088
2 865
2 000
1 823
1 538
22 123

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

Autobusy i autokary (> 3,5 t dmc.)

5
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Polska

33 170

21,2

Samochody ciężarowe
segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.)

4
Tabela 1. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej
w okresie styczeń–czerwiec 2019

Wielka
Brytania

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

Rzeczywisty produkt krajowy brutto
uśredniony dla całej Unii Europejskiej,
zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, powinien w 2019 r. wzrosnąć
o 1,4% z prognozą wzrostu do 1,6%
w 2020 r. Dla strefy euro prognozowany
jest siódmy z rzędu rok wzrostu – pkb
wszystkich krajów członkowskich unii
walutowej rośnie, w 2019 r. powinien
wynieść 1,2%, w 2020 r. prognozuje się
wzrost na poziomie 1,4%. KE podkreśla,
że wzrost w strefie euro w pierwszym

3

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

Koniunktura gospodarcza

kwartale 2019 r. był silniejszy niż się spodziewano ze względu na kilka tymczasowych czynników, takich jak łagodna zima
czy odbicie w sprzedaży samochodów.
Dość korzystnie na unijnym tle wypada Polska – prognozowany na 2019 r.
wzrost pkb ma wynieść 4,4% (5,15%
w 2019 r.), a w 2020 r. mimo zauważalnego spowolnienia największych gospodarek unijnych – w tym niemieckiej
– sytuacja ma utrzymać się na stabilnym
poziomie i odnotujemy relatywnie niewielki spadek wzrostu pkb do poziomu
3,6%. Polska będzie drugą najszybciej
rozwijającą się gospodarką w UE po Malcie (ze wzrostem 5,5%). Co prawda ekonomiści zwracają uwagę, że polska gospodarka od dwóch kwartałów znajduje
się w fazie spowolnienia, jednak ma ono
łagodny charakter i świadczy o odporności polskiej gospodarki na zawirowania w otoczeniu zewnętrznym.

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

rzedstawione w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu do Unii Europejskiej pochodzą
z danych publikowanych przez ACEA,
czyli Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych. Wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto z raportów publikowanych
przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Względne dane liczbowe odnoszone są do analogicznych
okresów w roku poprzedzającym.
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Pojazdy użytkowe w UE
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy
tego roku sprzedaż pojazdów użytkowych (samochody dostawcze, ciężarowe
i autobusy) w Unii Europejskiej wzrosła
o 5,8% r/r – zarejestrowano 1 358 271
pojazdów. W tym okresie wszystkie największe rynki odnotowały wzrosty sprzedaży na zróżnicowanym poziomie: Francja +6,9% (289 936 szt.), Wielka
Brytania +10,2% (231 587 szt.), Niemcy
+13,9% (213 306 szt.), Hiszpania
+2,6% (130 388 szt.), Włochy +4,8%
(111 191 szt.). W pierwszej połowie roku
w Polsce sprzedano 53 384 pojazdy użytkowe – więcej o 9,1% niż w analogicznym okresie 2018 r.
W grupie samochodów dostawczych
(< 3,5 t dmc.) sprzedaż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. w Unii Europejskiej wzrosła o 3,8% (1 107 787 szt.),
na największych rynkach największy
wzrost popytu na dostawczaki odnotowano w Niemczech (+11,7%, 152 825 szt.)
i w Wielkiej Brytanii (+8,7%, 196 418
szt.). Na rynku włoskim wzrost wyniósł
5,9% (95 207 szt.), we Francji +5,6%
(253 901 szt.), a w Hiszpanii odnotowano
wzrost rejestracji o 2,3% (115 216 szt.).
W tym czasie w Polsce zarejestrowano
35 052 nowe samochody dostawcze –
więcej o 8,1% r/r.
W grupie samochodów ciężarowych
(> 3,5 t dmc.) pierwsze sześć miesięcy
tego roku na terenie UE to sumarycznie
wzrost sprzedaży o 16,5% – zarejestrowano 228 361 nowych ciężarówek. Na
największym z rynków – niemieckim –
sprzedano o 21,2% więcej pojazdów
(57 228 szt.), we Francji o 17,6% (33 170
szt.), równie dobra sytuacja panowała na
terenie Wielkiej Brytanii (32 081 szt.,
+26,2%), ale gorzej wypada Hiszpania
(12 649 szt., +4,4%) i rynek włoski
(13 984 szt., –0,2%). W Polsce sprzedano
16 784 pojazdy – więcej o 11,3% niż
w tym samym okresie w 2018 r.
Segment ciężki (> 16 t dmc.) wzrósł
o 16,2% (186 511 szt.), w Niemczech
sprzedaż wzrosła o 19,3% (40 819 szt.),
we Francji o 18,7% (29 165 szt.), w Wielkiej Brytanii o 28,2% (23 450 szt.), w Hiszpanii tylko o 5,3% (10 285 szt.). Polscy
klienci odebrali 15 421 nowych ciężarówek, wzrost sprzedaży wyniósł 10,6%.
Od stycznia do czerwca br. sprzedaż
nowych autobusów i autokarów (> 3,5 t
dmc.) w Unii Europejskiej wzrosła o 9,2%

do 22 123 pojazdów. Popyt głównie był
napędzany przez odbiorców z Niemiec
(3253 szt., +0,8%) i Francji (2865 szt.,
+16,7%). Warto zwrócić uwagę na spadek popytu na autobusy na terenie Wielkiej Brytanii: sprzedaż spadła o 23,4%
do 3088 szt. W Polsce popyt na nowe autobusy wzrósł o 8,1% – zarejestrowano
1538 pojazdów.
Ogólne zestawienie sprzedaży pojazdów użytkowych (samochody dostawcze, ciężarowe z wyróżnieniem segmentu ciężkiego, autobusy i autokary) na
największych rynkach w Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019
przedstawia tabela 1.

W Polsce – wolniej, ale w górę
Analizy PZPM na podstawie danych
Centralnej Ewidencji Pojazdów wskazują na utrzymujący się wzrost rejestracji
nowych pojazdów użytkowych (dane
różnią się nieznacznie od informacji publikowanych przez ACEA, nie korygujemy
ich) – w pierwszej połowie roku zarejestrowano bowiem 20 084 szt., było to
o 7,4% więcej niż rok wcześniej i w tej
grupie znalazło się 18 440 samochodów
ciężarowych (+7,7%) oraz 1644 autobusy

(3,5%). Od początku roku wwieziono do
Polski 19 172 (+1,1%) używane pojazdy
użytkowe, w tym 17 455 (+1,5%) samochodów ciężarowych oraz 1717 autobusów (–3,5%). Było to zatem tylko
o 1500 mniej „używek” niż zarejestrowanych nowych.
W grupie samochodów ciężarowych
> 3,5 t dmc. (wykres 1) liderem sprzedaży po pierwszym półroczu jest DAF
Trucks ze sprzedażą 3939 szt. (21,4%
udziału w rynku, spadek o 1,5% r/r).
Tuż za nim, tracąc 32 szt. do lidera, jest
Scania (3907 szt., 21,2% udziału, wzrost
sprzedaży 33,5% r/r). Trzecia na liście
rankingowej jest firma MAN Truck &
Bus, która wydała klientom 3226 samochodów, wypracowując udział rynkowy
na poziomie 17,5% (spadek o 8,1% r/r).
W segmencie ciężkim (> 16 t dmc.) po
półroczu najlepiej radzi sobie Scania,
sprzedając 3907 samochodów – jest to
wzrost o 33,5%. Na drugim miejscu znajduje się DAF (3869 szt., –1,2%), trzeci
MAN sprzedał 2842 samochody ciężkie
– o 10,2% mniej niż rok wcześniej.
W grupie samochodów dostawczych
do 3,5 t również utrzymuje się stabilny
wzrost – od początku roku wydano 40 794
samochody dostawcze, tj. o 7,1% wię-

Wykres 1. Sprzedaż nowych
samochodów ciężarowych
> 3,5 t dmc. w Polsce
w pierwszej połowie 2019 r.
wraz ze wskaźnikami
zmiany r/r
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Sprzedaż
[szt.]

-------

-------

-------

Tabela 2. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w Polsce w okresie
styczeń–czerwiec 2019
Zmiana r/r
[%]

Wykres 2. Sprzedaż
nowych naczep i przyczep
ciężarowych > 3,5 t
dmc. w Polsce w pierwszej połowie 2019 r.
wraz ze wskaźnikami
zmiany r/r

Autobusy
Pojazdy
użytkowe razem

18 440
1644
20 084

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

2

Samochody
ciężarowe

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

1

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

Pojazdy użytkowe > 3,5 t dmc.
(dostawcze, ciężarowe, autobusy, autokary)
7,7
3,5
7,4

3
4
5

Renault
Ford
Volkswagen
Mercedes-Benz
Dostawcze
razem

6300
5904
5135
4448
3817
40 794

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

2

Fiat

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

1

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

Samochody dostawcze (< 3,5 t dmc.)
0,6
–2,4
20,7
41,3
33,4
7,1

3
4
5

Scania
MAN
Mercedes-Benz
Volvo
Ciężarowe
razem

3939
3907
3226
2746
2682
18 440

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

2

DAF

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

1

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

Samochody ciężarowe (> 3,5 t dmc.)
–1,5
33,5
–8,1
23,5
17,4
7,7

3
4
5

Scania
DAF
MAN
Volvo
Mercedes-Benz
Razem
ciężarowe
ciężkie

3907
3869
2842
2678
2459
16 877

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

2

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

1

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

Samochody ciężarowe segmentu ciężkiego
(> 16 t dmc.)
33,5
–1,2
–10,2
17,4
23,5
7,0

3
4
5

Solaris
MAN
Iveco
Autosan
Autobusy razem

737
246
212
141
43
1644

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

2

Mercedes-Benz

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

1

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

Autobusy i autokary (> 3,5 t dmc.)
10,8
–9,2
21,8
93,2
–10,4
3,5

cej niż w pierwszej połowie ub. r. Pierwsza trójka po sześciu miesiącach to Fiat
(6300 szt., +0,6%), Renault (5904 szt.,
–2,4%) oraz Ford (5135 szt., +20,7%).
Najpopularniejsze modele od początku
roku to Renault Master (4783 szt.), Fiat
Ducato (3347 szt.), a za nimi Mercedes-Benz Sprinter (3010 szt.).
Od początku roku zarejestrowano
w Polsce 1644 nowe autobusy > 3,5 t
dmc., czyli więcej o 66 szt. (3,5%) niż
w ciągu pierwszego półrocza 2018 r.,
wśród nich 893 to pojazdy ciężkie. W grupie najcięższych autobusów był to spadek o 2,8% w skali roku. W rankingu marek po sześciu miesiącach na pierwszym
miejscu znajduje się Mercedes-Benz (737
szt.; +10,8%), na drugim – podobnie jak
rok wcześniej – Solaris (sprzedaż 246 autobusów, mniej o 9,2%), a na trzecim –
MAN (212 autobusów, +21,8%).
Szczegółowe wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w Polsce z podziałem na marki przedstawiono w tabeli 2.

Naczepy i przyczepy
Od początku roku, licząc razem wszystkie rodzaje przyczep i naczep, w Polsce
przybyło 45 595 nowych pojazdów. Jest
to więcej o 3,9% niż w analogicznym
czasie przed rokiem. Ogólnie po sześ-
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ciu miesiącach 2019 r. zarejestrowano
32 893 przyczepy (wzrost sprzedaży
o 4,9% r/r), natomiast w grupie naczep
przekazano 12 702 pojazdy (+1,4%).
W podgrupie przyczep i naczep ciężarowych > 3,5 t dmc. (wykres 2) zarejestrowano do końca maja br. łącznie
14 086 szt., czyli zaledwie o 93 więcej
(0,7%) niż w takim samym okresie ub. r.
Od początku roku zarejestrowano
12 700 (+1,5%) naczep. Największą
grupę wśród nich, bo 7214 szt. (spadek
sprzedaży o 1,6%), stanowiły (zgodnie
z nazewnictwem danych rejestracyjnych) platformy i skrzynie, w tym w przeważającej części zabudowy kurtynowe
i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe. W niewielkim stopniu wzrosła sprzedaż naczep samowyładowczych (+1,4%) – zarejestrowano
2186 szt. Spadła o 14,1% sprzedaż naczep furgonowych (1641 szt.).
W grupie nowych przyczep i naczep
na szczycie rankingu marek po sześciu
miesiącach br. znajduje się Schmitz Cargobull ze sprzedażą 3355 szt. (wzrost
o 5,5%). Na drugiej pozycji jest Krone
(2533 nowe rejestracje i wzrost sprzedaży o 6,2%). Trzecie miejsce zajmuje
Wielton, który wydał 1960 przyczep i naczep (spadek o 4,1%).

Wykresy: © PZPM

| ŻÓŁTE STRONY |

SAMOCHODY SPECJALNE | WRZESIEŃ 2019 | 57

| PERSONALIA |

Adres redakcji
„Samochody Specjalne”
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
redakcja@samochody−specjalne.com.pl
www.samochody−specjalne.pl
Jesteśmy członkiem jury

Emily Poladian

Powołana na stanowisko prezesa Firestone Industrial Products. Jako prezes
zarządu będzie nadzorować wszystkie piony działalności Firestone Industrial
Products. Ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie produktów przemysłowych, ostatnio jako dyrektor zarządzający, Asia Strategic Business
Unit (SBU) w koncernie Firestone Industrial Products. Karierę w Firestone
rozpoczęła w 1995 r. jako inżynier produktu, szybko przyjmując coraz
większą odpowiedzialność, w tym na stanowisku globalnego menedżera
ds. planowania strategicznego. Uzyskała tytuł licencjata inżynierii mechanicznej na Purdue University (West Lafayette, Indiana). Na stanowisku zastępuje
Craiga Schneidera, który został powołany na szefa Diversified Products
w Bridgestone Americas.

Redaktor naczelny
dr inż. Dariusz Piernikarski
Dariusz.Piernikarski@samochody-specjalne.com.pl
Zastępca redaktora naczelnego
Renata Pawliszko
tel. 71 783 24 16
Renata.Pawliszko@samochody−specjalne.com.pl
Stali współpracownicy
Arkadiusz Gawron, Piotr Muskała,
Marek Pisarek, Katarzyna Wachowiak
Dział Reklamy i Promocji
Katarzyna Biskupska
tel. 71 783 24 18
Katarzyna.Biskupska@mazur.eu
Justyna Krasik
Justyna.Krasik@mazur.eu
Dział Prenumeraty
Roksana Rosikoń
tel. 71 345 60 00
prenumerata@mazur.eu
Skład i łamanie
Michał Bykowski
tel. 71 783 24 16
dtp@samochody−specjalne.com.pl
Fotoedycja, design
Anna Mazur, Agata Zdziarska
Korekta
Zofia Bronicka−Wyrwas
Montaż elektroniczny i druk
Drukarnia EDIT, Warszawa

Holger Mandel

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
Prezes zarządu
dr inż. Maciej K. Mazur
Dyrektor artystyczny
Beata Tomczak

(52 l.) z początkiem października 2019 r. przejmie obowiązki zarządzającego
w dziale zakupów, którym do lutego 2019 r. kierował Dirk Große-Loheide.
Od 2015 r. odpowiada w MAN Truck & Bus za rynek niemiecki, który ma
istotne znaczenie dla całej organizacji, a z początkiem tego roku także za
rynki Austrii i Szwajcarii. Uznawany jest za eksperta cieszącego się doskonałą reputacją w branży. Rada nadzorcza doceniła jego niesamowitą pracę
w ostatnich latach, w szczególności to, że poprowadził rynek niemiecki
ku dalszemu rozwojowi. Pod jego przewodnictwem firma MAN osiągnęła
pozycję lidera w Niemczech.

Redakcja liczy na rzetelność publikowanych ogłoszeń, reklam i artykułów promocyjnych, nie odpowiada jednak za ich treść. Zastrzega się prawo dostosowania materiałów do potrzeb wydawnictwa i zmian w tekstach: przeróbek
stylistycznych i technicznych. Zwracamy wyłącznie materiały opatrzone
wyraźnym zamówieniem.
Zabroniona jest bezumowna sprzedaż miesięcznika po cenie niższej od ceny
detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
Prenumerata realizowana przez RUCH SA:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można
składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem:
801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00–18.00. Koszt
połączenia według taryfy operatora.

