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Elektryczne
refleksje
Samochody ciężarowe ewoluowały w ciągu dziesięcioleci,
ale pod względem koncepcyjnym są wciąż podobne
do swych protoplastów. W najbliższym czasie znaczących
zmian zewnętrznych nie należy się spodziewać, ponieważ
zostały one zaprojektowane przede wszystkim z myślą
o użyteczności, a nie estetyce. Zmienią się za to
mechanizmy poruszania się tych maszyn.

D

zisiejsze ciężarówki są prawie wyłącznie napędzane silnikami spalinowymi, gaz ziemny jest
również coraz popularniejszą opcją. Ponieważ
jednak duże obszary miejskie na całym świecie
borykają się z wyzwaniami związanymi z jakością powietrza i zmianami klimatu, rośnie
presja na producentów, aby odeszli od silników
spalinowych. W ostatniej dekadzie wielu z nich
próbowało wejść na rynek z elektrycznymi
ciężarówkami z zasilaniem bateryjnym, większość nie wyszła poza programy pilotażowe
liczące co najwyżej kilkaset egzemplarzy,
a nawet jeszcze mniej.
Liczba firm oferujących zelektryfikowane
opcje ciężkiego transportu samochodowego
gwałtownie rośnie. Chociaż Tesla cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem mediów
w związku z wprowadzeniem modelu Semi
pod koniec 2017 r., do tej pory nie jest jasne,
czy istnieje coś więcej niż dwa oryginalne prototypy. Ciężarówki te od czasu do czasu pojawiają się na drodze podczas testów lub demonstracji, ale wydaje się mało prawdopodobne, że
producent dotrzyma harmonogramu produkcji
na 2020 r. Podczas gdy Tesla skupia na sobie
uwagę mediów, tradycyjni gracze na rynku
ciężarówek nie próżnują. Daimler Trucks,
Volvo Group, Traton Group i amerykański
Navistar mają już w ofercie pojazdy elektryczne ciężkiego segmentu dystrybucyjnego,
lada dzień pojawią się zapewne elektryczne
ciągniki siodłowe.
Prognozy mówią, że do 2030 r. roczna
sprzedaż elektrycznych średnich i ciężkich
samochodów ciężarowych i autobusów
wzrastać będzie w tempie ponad 9% rocznie
do około 514 000.

Chociaż poczyniono spore postępy, zasięg
i czas ładowania nadal stanowią wyzwanie
dla ciężarówek zasilanych akumulatorowo.
Podczas premiery Tesli Semi dyrektor Elon
Musk obiecał system ładowania, który miał
uzupełnić 80% pojemności akumulatorów
w 30 minut. W przypadku akumulatora o mocy
1 MWh, który, jak się szacuje, jest potrzebny
do osiągnięcia zasięgu 500 mil (ok. 800 km),
jaki ma mieć Tesla Semi, potrzebna moc
ładowania musiałaby wynosić ok. 1,6 MW
– takich urządzeń jeszcze nie ma na rynku.
Wydaje się, że zasilane z baterii elektryczne ciężarówki znajdą zastosowania w bardziej lokalnych aplikacjach, gdzie będą mogły
być doładowywane codziennie po powrocie
do bazy. Pojazdy te zwykle przejeżdżają mniej
niż 300 km i mogą sobie radzić przy znacznie
mniejszych akumulatorach i niższych
prędkościach ładowania.
Baterie nie są jedyną drogą do elektryfikacji. Wodorowe ogniwa paliwowe również są
niezwykle obiecujące – wielu producentów testuje również to rozwiązanie. W tym przypadku
potencjalne zastosowania wykraczają poza
operacje lokalne. Nikola Motors opracowuje we
współpracy z firmą Bosch ciężarówki dalekiego
zasięgu napędzane wodorowymi ogniwami
paliwowymi. Nikola współpracuje również
z norweską firmą NEL ASA, aby zbudować sieć
stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych
tras transportowych i blisko obiektów
głównych klientów.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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WROCŁAW ODBIERA
NOWE AUTOBUSY
ieszkańcy Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego będą
mogli podróżować nowymi autobusami. Kolejne 50 autobusów Mercedes-Benz Citaro G wkrótce będzie jeździć po ulicach Wrocławia, a 4 niskopodłogowe Solarisy Urbino 12 i aż 13 pojazdów
o długości 10,5 m zasilą flotę Dolnośląskich Linii Autobusowych (DLA).
Ekologiczne autobusy Mercedes-Benz Citaro spełniają wymogi dotyczące
norm emisji spalin Euro VI, mają również wiele udogodnień zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Pasażerowie cieszyć się mogą z klimatyzacji, systemu
informacji pasażerskiej z licznymi monitorami wewnątrz pojazdu, kasowników
z funkcją biletomatu, a także z portów USB do ładowania smartfonów.

© Q-Service Truck

M

FORD TRUCKS
ROZPOCZYNA SPRZEDAŻ
odele F-MAX zaledwie cztery miesiące od rozpoczęcia
współpracy między Ford Trucks a Q-Service Truck znalazły
pierwszych nabywców. Oficjalne przekazanie kluczyków do
pojazdów firmom Profil Shipyards i Usługi Transportowe BOG-TRANS nastąpiło 17 października br. w Cząstkowie Polskim podczas uroczystego otwarcia na polskim rynku sieci dealerskiej i serwisowej Ford Trucks.

© Solaris

M
Z kolei wszystkie Solarisy dla DLA wyposażone będą w silniki o mocy 253 KM
(186 kW), spełniające normy emisji spalin Euro VI D oraz w system rekuperacji energii pozwalający zredukować zużycie paliwa. Mieć też będą funkcję
tzw. zimnego startu, ułatwiającą rozruch przy temperaturach sięgających
–20°C. Zamówione pojazdy zostaną wyposażone w wiele udogodnień dla
podróżnych. Wśród nich znajdzie się m.in. wydajny układ klimatyzacji, system
informacji pasażerskiej z głosową zapowiedzią przystanków oraz gniazda
USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych. Wersja 12-metrowa zapewni podróż przynajmniej 80 pasażerom, w tym 29 na miejscach siedzących.
Natomiast Solaris Urbino 10,5 pomieści jednorazowo co najmniej 65 pasażerów, 24 spośród nich będzie mogło liczyć na miejsce siedzące.
(RP)

W spotkaniu zorganizowanym w biurze importerskim Ford Trucks Polska
udział wzięli przedstawiciele Ford Otosan, Inter Cars SA, Q-Service Truck,
dziennikarze branżowi, a także goście specjalni – honorowe miejsce
wśród zebranych zajęli ambasadorzy Q-Service Truck: PUH Automax,
ALBOR, Jakub Bogusz oraz Galaauto.
Podczas oficjalnej inauguracji sprzedaży Ford Trucks w Polsce przedstawiciele producenta i Q-Service Truck wręczyli listy gratulacyjne i listy intencyjne podkreślające chęć przyjęcia kolejnych firm do grona dealerów
sieci Ford Trucks w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazły się firmy: Q-Service Truck z Cząstkowa Polskiego, AUTOFIKO z Jaworzna, Truck Części
Błach i Rajchel z Wrocławia, Moobilo z Gdańska, Ziem-Bud z Łodzi, PHU
WIMEX Tadeusz Wiszowaty z Białegostoku, Bogumił Porębski z Niedźwiedzia
oraz Marcotrans ze Stargardu.
Wszystkie te przedsiębiorstwa uzyskały również autoryzację do napraw
ciężarówek marki Ford. Docelowo punktów dealerskich na terenie Polski
będzie 10. Sieć serwisowa natomiast bazować będzie na 20 warsztatach.
Aktualnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi firmami chętnymi dołączyć
do sieci, weryfikowane są również ich możliwości, predyspozycje i skala
potencjału.
(RP)

rezentowany na okładce ciągnik to Scania R580 z kabiną sypialną typu CR z wysokim dachem (H – Highline). Pod maską znajduje się legendarny silnik V8 o pojemności skokowej 16,4 dm3 o mocy maksymalnej 580 KM (427 kW) i momencie obrotowym 3000 Nm
rozwijanym w zakresie od 950 do 1350 obr/min. Samochód ma system Scania Active Prediction
wspomagający pracę zautomatyzowanej skrzyni biegów Opticruise. Oszczędzanie paliwa wspomaga funkcja Eco-Roll oraz Scania Driver Support – system oceniający na bieżąco styl jazdy kierowcy. Jazdę bezpieczną wspomaga również aktywny tempomat ACC (współpracujący ze Scania
Active Prediction), jest także wspomaganie ruszania na wzniesieniu Hill Hold oraz system ostrzegający o niesygnalizowanym przekroczeniu linii LDW (Lane Departure Warning).

P
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DAF DRIVER
CHALLENGE
a początku września br. w oddziale ESA
Trucks Godzieszów odbył się polski finał
konkursu ekonomicznej jazdy DAF Driver
Challenge. O zwycięstwo walczyło dziewięciu finalistów – ośmiu to zwycięzcy eliminacji lokalnych
oraz Iza Nikiel – najlepsza w konkursie dla blogerów
branżowych. Kierowcy jeździli zestawem DAF XF
480 z naczepą kurtynową Wielton, załadowaną
blokami betonowymi. Trasa prowadziła drogą krajową DK94, gdzie utrudnieniem były m.in. ronda

© K. Biskupska

N

© K. Biskupska

Zestaw konkursowy DAF XF 480 z naczepą Wielton

i sygnalizacja świetlna. Oprócz jazd konkursowych
na trasie o dł. 33,5 km zawodnicy mogli dodatkowo wykazać się w jeździe precyzyjnej na placu
manewrowym. Test zaczynali od oceny odległości
podczas podjazdu do poprzeczki – jak w realnej
pracy przy bezkolizyjnym podjeździe do rampy,
a następnie techniczne zakręty, wąskie przejazdy
– jak podczas codziennej pracy kierowcy.
Najniższe zużycie paliwa na konkursowej trasie
osiągnął i tym samym zwycięzcą polskiego finału
DAF Driver Challenge został Kornel Grzybowski
z firmy Raben Transport (21,9 l/100 km). Miejsce
drugie zajęła Iza Nikiel, blogerka, autorka bloga „Iza
– Manem po kraju” (22,2 l/100 km), a trzecie przypadło Rajmundowi Napierale z firmy Koimex Transport i Spedycja (22,5 l/100 km). Nagrodę w konkursie dodatkowym na precyzję jazdy na czas
zdobył Dariusz Petruczynik.

© DAF Trucks Polska

Polskie podium konkursu DAF Driver Challenge (od prawej):
1. Kornel Grzybowski, Raben Transport (21,9 l/100 km);
2. Iza Nikiel, blogerka (22,2 l/100 km), 3. Rajmund Napierała,
Koimex Transport i Spedycja (22,5 l/100 km)

Kornel Grzybowski pracuje na stanowisku koordynatora działu
transportu w Raben Transport. Od 2009 r. przez siedem lat pokonywał trasy krajowe i międzynarodowe jako kierowca zawodowy. Pasjonuje się radiokomunikacją, ale przede wszystkim
motoryzacją, zwłaszcza klasyczną
Finał w Luksemburgu
Kornel Grzybowski reprezentował Polskę w międzynarodowym finale i razem z siedemnastoma
kierowcami walczył o tytuł Kierowcy Roku na torze testowym Goodyear w Colmar-Berg w Luksemburgu. Finaliści musieli wykazać się nie tylko
umiejętnościami prowadzenia pojazdów i znajomością zasad bezpiecznej jazdy, ale także wiedzą
z branży transportowej. Wzięli więc udział w serii konkurencji, jak np. manewry na placu (m.in.
slalom, cofanie z naczepą, wjazd do garażu),
sprawdzenie pojazdu przed jazdą, podpinanie na-

8 | PAŹDZIERNIK 2019 | Transport – Technika – Biznes

czepy, test z zasad bezpiecznej i ekonomicznej
jazdy oraz z wiedzy nt. firmy DAF Trucks. Oceny
z poszczególnych bloków konkursowych liczyły
się do oceny ogólnej. W ten sposób wyłoniono
mistrza DAF Driver Challenge 2019 – został nim
Belg Peter Jacobs. Drugie miejsce zajął Litwin Nerijus Vitkauskas, a trzecie Czech Miroslav Svoboda.
Nasz rodak Kornel Grzybowski uplasował się na
szóstym miejscu. Uczestnicy zasiedli za kierownicą DAF-ów serii XF, CF i LF, wyposażonych
w najnowsze opony Goodyear FUELMAX GEN-2
i KMAX GEN-2.
(KB)
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Mimo że rynek pojazdów
użytkowych wyraźnie
odczuwa osłabienie
koniunktury gospodarczej
w Federacji Rosyjskiej, to
Międzynarodowe Targi
Pojazdów Użytkowych
Comtrans 2019 niezmiennie
pozostają miejscem, gdzie
można zaobserwować
najnowsze trendy.

Moskwie od 3 do 7 września
odbywały się 15. Międzynarodowe Targi Pojazdów Użytkowych Comtrans 2019. W wystawie
wzięło udział 266 producentów samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, autobusów, naczep i przyczep,
sprzętu specjalnego i komunalnego, części
samochodowych i części zamiennych
z 15 krajów. Liczba profesjonalistów,
którzy odwiedzili targi po raz pierwszy
w ich historii, przekroczyła 19 000.
Odbywająca się w cyklu dwuletnim
wystawa Comtrans za każdym razem gromadzi wiodących producentów i dostawców pojazdów, sprzętu i usług działających
na terenie Federacji Rosyjskiej. Znacze-

nie wydarzenia potwierdza skład ilościowy
i jakościowy uczestników, w tym obecność
największych krajowych i zagranicznych
producentów pojazdów silnikowych. Ta
największa wystawa pojazdów użytkowych
w Rosji pokazuje zaawansowane osiągnięcia branży, służy jako platforma do
dyskusji na temat aktualnych problemów
związanych z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego i sektora transportu. Wystawa
Comtrans umożliwia również wszystkim
zainteresowanym klientom ocenę głównych trendów, porównanie konkurencyjności produktów, a nawet wybranie
konkretnych produktów – podpisywanie bowiem kontraktów handlowych na
dostawy sprzętu nie było rzadkością.

Comtrans 2019
Dariusz Piernikarski
Część I. Pojazdy silnikowe

Kamaz obchodzący 50. rocznicę powstania firmy jak zawsze zadziwiał skalą swojej ekspozycji. Jednym z głównych eksponatów jego stoiska był nowy
ciągnik dalekobieżny Kamaz-54901 – to już nie prototyp, ale pojazd seryjny. Ciągnik jest wyposażony w kabinę nowej generacji (model K5), której konstrukcja wywodzi się z kabiny Mercedesa-Benza Actrosa (MP4). Trzeba przyznać, że jej wnętrze jest dopracowane, stylistycznie atrakcyjne i komfortowe. Kabina ma płaską podłogę, co zapewnia dużą wygodę dla kierowcy. Podstawowym silnikiem jest 12-litrowy 6-cylindrowy rzędowy Kamaz P6
o mocy 450 KM/331 kW (Euro V lub Euro VI), dostępne są również inne regulacje o mocy od 380 do 550 KM (278–405 kW). Silnik współpracuje
z 12-biegową zautomatyzowaną skrzynią biegów ZF TraXon. Okres między przeglądami wynosi 120 000 km. Nowa kabina K5 powstaje w nowo uruchomionej wspólnej fabryce Kamaz i Daimler Trucks w Nabierieżnych Czełnach. Inwestycja Daimler AG w te projekty sięgnęła ok. 200 mln euro. Nowa
jednostka napędowa Kamaz P6 powstała przy współpracy z firmą Liebherr. Przed rozpoczęciem targów Comtrans z linii produkcyjnej zjechało tylko ok.
80 takich ciągników. Pełna produkcja nowej ciężarówki Kamaz powinna rozpocząć się pod koniec roku, ale jej ceny są już znane. Standardowo ciągnik
Kamaz-54901 będzie kosztował 6,5 mln rubli, czyli nieco ponad 89 tys. euro. Cena obejmuje obowiązkową trzyletnią umowę serwisową
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Najlepszy pojazd
użytkowy w Rosji
Podczas targów odbyła się uroczysta
ceremonia wręczenia nagrody zwycięzcom konkursu „Najlepszy pojazd użytkowy w Rosji” – nagrody te przyznano
już po raz 19. Jury konkursu składa się
z wysokiej rangi rosyjskich dziennikarzy
z uznanych czasopism i internetowych
portali branżowych. Zwycięzcy roku 2019
w poszczególnych kategoriach to:
• Ciężarówka roku: Ford F-MAX,
• Van/lekka ciężarówka roku: Mercedes-Benz Sprinter,
• Nagroda specjalna: PTC Kamaz,
• Perspektywa roku: Sadko NEXT,
• Osoba roku: Alexander Zorya, dyrektor handlowy Renault Trucks Rosja,
• Przyczepa/naczepa roku: chłodnia
Schmitz Cargobull S.KO Cool Smart
16,8 m.

Na stoisku firmy Kamaz zaprezentowano również zmodernizowany ciągnik siodłowy Kamaz-5490 NEO 2
– ta nowa wersja ciężarówki do transportu regionalnego i dalekiego zasięgu ma teraz kokpit o wyższym
komforcie. Pokazano również wersję Kamaz-5490 NEO-2 LNG zasilaną skroplonym gazem ziemnym.
Ciężarówka otrzymała 400-konny chiński silnik gazowy Weichai Power WP12NG (Euro V), który jest
połączony z 16-biegową skrzynią biegów ZF, ma kabinę zapożyczoną od Mercedesa Axora i oś napędową Daimler HL6. Paliwo gazowe jest przechowywane w kriogenicznym zbiorniku o pojemności 530 l,
co daje zasięg operacyjny do 750 km. Produkcja seryjna tych ciężarówek powinna rozpocząć się
w przyszłym roku. Cena ciągnika wynosi ok. 7 mln rosyjskich rubli (ok. 95,9 tys. euro)

Zainteresowanie odwiedzających targi wzbudzała ciężarówka
Gazon Next 10 CNG/LNG, zaprojektowana do pracy na trasach
dalekobieżnych. Zespół napędowy ciężarówki obejmuje silnik
gazowy Yamz-534 (Euro V) o mocy 170 KM/125 kW oraz
9-stopniową przekładnię. Zbiornik LNG ma pojemność 225 l.
Inne nowości Grupy GAZ to ciężarówka terenowa Sadko Next
oraz zmodernizowany minivan Sobol 4×4. Gama autobusów
reprezentowana była przez nowy minibus niskopodłogowy,
autobus z napędem elektrycznym, nowy autobus dalekobieżny
Vector Next oraz minibus Gazelle Next 4.6 CNG

Nadchodzi dekoniunktura
Na rynku pojazdów użytkowych w Federacji Rosyjskiej nie wszystko idzie dobrze. Według danych publikowanych przez
firmę konsultingową „AUTOSTAT info”
w pierwszej połowie 2019 r. w Rosji zarejestrowano tylko 38 844 nowe ciężarówki klasy średniej i ciężkiej. Jest to
o 6,4% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r.
Głównymi czynnikami powodującymi
spadek sprzedaży są: stagnacja w rosyjskiej gospodarce z mniej niż jednym procentem wzrostu rok do roku, redukcja
i zamykanie średnich i małych przedsiębiorstw, a także spadek rosyjskiego
eksportu i negatywne działanie sankcji
krajów zachodnich. Istnieje również wiele
lokalnych czynników wpływających na
rynek rosyjski.

Absolutnym przebojem stoiska Grupy GAZ, która w tym roku
obchodzi 25-lecie produkcji modelu Gazelle, był lekki samochód
dostawczy nowej generacji Gazelle NN. Charakterystyczne
cechy nowego pojazdu to seryjne stosowanie systemów
wspomagania kierowcy i wysoki poziom komfortu
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Andrzej Kamionka,
prezes zarządu KH-kipper

Oceniając pozycję KH-kipper
w Rosji, mogę powiedzieć, że od
dwóch lat radzimy sobie bardzo
dobrze, stale spływają nowe zamówienia. Rynek rosyjski w naszym eksporcie stanowi ok. 20%. Duża część naszego biznesu tutaj to
pojazdy specjalistyczne lub produkty do kopalni. Popyt na te
niszowe produkty jest znacznie bardziej stabilny przy spadku
koniunktury.
Połowa naszej sprzedaży na rynku rosyjskim to są zabudowy
przekazywane producentom podwozi – importerom. Pozostała
część to sprzedaż do użytkowników końcowych, dużych firm
lub do naszych lokalnych parterów. W tych dostawach mniej
więcej połowa z nich obejmuje montaż zabudowy na podwoziu
w naszej fabryce, a pozostała część to dostawy zabudów w tzw.
kitach (kompletnych zestawach) do montażu na miejscu. Dotyczy to zarówno rynku rosyjskiego, jak i Europy Zachodniej czy
Skandynawii. W podobnych proporcjach dzielą się pojazdy wykonywane na zamówienie, pod konkretnego klienta i pojazdy stokowe, które potem sprzedawane są u naszych partnerów.
W Rosji jest klient na rodzimego Kamaza z zabudową wywrotką,
jak i klient, który potrzebuje pojazdu z najwyższej półki, jeżeli
chodzi o jakość i niezawodność, spalanie czy obsługę serwisową.
I w tym kontekście różnica w cenie jest kwestią drugorzędną.

Eksport to ok. 80% produkcji KH-kipper w ujęciu ilościowym
i blisko 90% wartościowo. Produkty skierowane np. na rynki
skandynawskie mają zazwyczaj o wiele bogatsze specyfikacje niż te, które odbierają klienci rosyjscy czy polscy i tym samym są niemal dwukrotnie droższe. Stąd ta dysproporcja pomiędzy udziałami ilościowymi i wartościowymi.
Zauważam spowolnienie na wielu rynkach, ale trzeba patrzeć
na to w ten sposób: po 4 szalonych latach zbliżamy się do normalnych poziomów. Udaje się nam utrzymać produkcję na wysokim poziomie. Dzięki nowej hali skokowo zwiększyliśmy możliwości produkcyjne, a więc chętnie powitalibyśmy kolejny rok
mocnego wzrostu – powiedzmy o 30%, ale wątpię, czy rynek
nam na to pozwoli. Mimo to rok 2019 jest dla KH-kipper kolejnym rekordowym rokiem, zrobimy ok. 2200 szt., czyli o około
20% więcej niż w 2018 r. Zakładam, że jeśli w 2020 r. uzyskamy 10-procentowy wzrost sprzedaży, to będzie OK.

Fabryka samochodów Miass UralAZ oprócz swoich klasycznych
modeli z kabiną za silnikiem zaprezentowała zaktualizowany model
ciężarówki Ural z kabiną wagonową (nad silnikiem), będącą reinkarnacją starej kabiny Iveco TurboStar. Na razie gama ta ma nowy
oryginalny panel przedni, później kabina będzie miała całkowicie
zmodernizowane wnętrze. Prezentowana z nową kabiną wywrotka
Ural C26 (6×4) jest wyposażona w silnik Yamz (Euro V) o mocy
328 KM/241 kW, 9-biegową skrzynię biegów ZF oraz osie napędowe HandeAxel (Chiny). Skrzynia wywrotki ma pojemność
16 m3, a ładowność samochodu wynosi 16,5 t

Po raz pierwszy na terytorium Federacji Rosyjskiej białoruski
MAZ pokazał miejski autobus MAZ 303 trzeciej generacji.
Wśród prezentowanych nowości firmy znalazły się m.in.: ciągniki
MAZ-5440M7, ciężarówka MAZ-4381C0, MAZ-54A02K (4×2)
LNG wyposażony w 400-konny silnik na gaz ziemny Weichai
Power WP12NG (Euro V) i 16-biegową skrzynię biegów ZF.
Ciężarówka wykorzystuje układ paliwowy ze zbiornikami gazu
firmy CHART (USA) lub CIMS (Chiny). Całkowita objętość zbiorników to ponad 700 l, co pozwala na przejechanie ok. 500 km.
Był też zestaw składający się z ciągnika MAZ-5440E8
i naczepy izotermicznej MAZ-930011
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Firma Volvo Trucks po raz pierwszy zademonstrowała rosyjskim konsumentom swój ciągnik siodłowy Volvo FH 460 LNG, wykorzystujący
do zasilania skroplony gaz ziemny. Urozmaiceniem bogatej ekspozycji
Volvo Trucks był koncepcyjny pojazd Vera z całkowicie elektrycznym
napędem – wizja przyszłości autonomicznego transportu elektrycznego (pokazany po raz pierwszy na IAA 2018 w Hanowerze).
Na ekspozycji w hali oraz na terenach otwartych Volvo Trucks pokazało wiele przykładów swoich pojazdów budowlanych, komunalnych,
leśnych i przeznaczonych dla branży agro

Renault Trucks zaprezentowało wyjątkowo obszerną ekspozycję. Na stoisku znalazły się m.in. Renault T High Tourmaline – flagowy dalekobieżny
ciągnik siodłowy z gamy T, łączący atrakcyjny wygląd zewnętrzny z najwyższym poziomem wydajności, bezpieczeństwa i komfortu, Renault T Carat – cieszący się uznaniem klientów ciągnik do transportu regionalnego
i dalekiego zasięgu. Przedstawicielem gamy budowlanej był model Renault
K 6×6 – ciągnik z napędem na wszystkie koła, przeznaczony do realizacji
bardziej wymagających zadań transportowo-budowlanych. Można było
również podziwiać Renault K 8×8 Carbon z solidną zabudową samowyładowczą Wielton przeznaczoną dla przemysłu wydobywczego

reklama
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Liderem rynku rosyjskiego jest oczywiście Kamaz z udziałem 33,2% (12 908
zarejestrowanych samochodów ciężarowych w pierwszej połowie roku, wzrost
o 4,5%). Na drugiej pozycji znajduje się
Grupa GAZ – 4152 szt. (–3,8%). Trzecie
miejsce zajmuje Volvo Trucks (ciężarówki zmontowane w Kałudze) z 2691
zarejestrowanymi pojazdami (–15%). Mercedes-Benz ze swoim flagowym Actrosem
jest liderem wśród importowanych marek – klienci kupili 1650 sztuk (–6,9%).

MAN pokazał ciągnik MAN TGX 18.480 4×2 BLS XLX w wersji XLion. Ten model
wykorzystuje wszystkie technologie obniżające zużycie paliwa, które są dziś oferowane w ciężarówkach tej marki. Na stoisku firmy zaprezentowano także zmodernizowany autokar MAN Lion’s Intercity, którego głównym zadaniem jest praca
na trasach podmiejskich i międzymiastowych. Na wystawie zewnętrznej MAN
pokazał dwie wywrotki zbudowane na podwoziach modelu TGS. Ozdobą stoiska
MAN Truck & Bus były pojazdy z napędem elektrycznym: eTGM oraz eTGE

DAF Trucks zaprezentował na wystawie nowe ciężarówki
CF i XF z silnikami Euro V. Dzięki nowym skrzyniom biegów,
innowacyjnym silnikom, ulepszonym tylnym osiom i zoptymalizowanej aerodynamice ciężarówki nowej generacji
DAF CF i XF zużywają mniej paliwa o ponad 10%
w porównaniu z poprzednimi modelami

Odwiedzający mogli zobaczyć kilka nowych produktów Isuzu, w tym
podwozie ELF z silnikiem gazowym, zautomatyzowaną skrzynią biegów
z napędem na wszystkie koła, a także nową ciężarówkę Isuzu D-Max.
Głównymi nowościami Isuzu na wystawie były 3 nowe modele ELF:
mroźnia do lodów z eutektyczną jednostką zamrażającą na podwoziu
Isuzu ELF 7.5 NPR82 z silnikiem zasilanym CNG, laweta z platformą
dwupokładową na podwoziu Isuzu ELF 9.5 NQR90 ze zautomatyzowaną skrzynią biegów oraz wielofunkcyjny hakowiec na podwoziu
Isuzu NMS85 z napędem na wszystkie koła
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Iveco pokazało pełną gamę pojazdów napędzanych gazem ziemnym,
w tym ciągniki siodłowe Stralis NP w wersji CNG oraz LNG, van Daily Blue
Power i śmieciarkę na podwoziu Eurocargo – oba z silnikami zasilanymi
sprężonym metanem. W centrum ekspozycji znajdował się flagowy ciągnik
Iveco Stralis NP LNG z 460-konnym silnikiem, pionier wśród ciężarówek
zasilanych ciekłym metanem, łączący moc, duży zasięg i wysoki poziom
komfortu jazdy. W ubiegłym roku w Rosji sprzedano ponad 150 gazowych
ciężarówek Iveco. Ciekawym eksponatem był pojazd Iveco przygotowany
przez rosyjską spółkę joint venture Iveco-AMT – w Moskwie mogliśmy
zobaczyć specjalną wersję ciągnika Iveco Trakker 6×6 zaprojektowaną
do pracy w zestawach do 97 t dmc. Ciągnik jest wyposażony w silnik
Cursor 13 o mocy 450 KM/331 kW i 16-biegową skrzynię biegów ZF

| BIZNES |

Mercedes-Benz zaprezentował na wystawie kompletną gamę samochodów dostawczych.
Byli reprezentanci nowej klasy V, która wyznacza jeszcze wyższy poziom w swoim segmencie. Mercedes-Benz Sprinter trzeciej generacji imponuje progresywnym designem, komfortem
i bezpieczeństwem na poziomie samochodów osobowych. Pokazano również dwa autobusy
turystyczne oparte na nowym Sprinterze: Comfort i Ultimate. Duże zainteresowanie wzbudziła
limitowana wersja X-Class Night Edition i X 350d Power City – pick-upy, które idealnie pasują
do miejskiego krajobrazu. Minibus Mercedes-Benz Vito Life to propozycja dla tych, którzy
szukają przestronnego pojazdu o wysokich osiągach w terenie. Samochód łączy w sobie
praktyczność napędu na wszystkie koła z możliwościami mocnego silnika wysokoprężnego
o mocy 190 KM/140 kW

Comtrans wskazuje trendy
Targi Comtrans odzwierciedlały zachodzącą transformację technologiczną
przemysłu motoryzacyjnego. Oglądając
poszczególne ekspozycje wystawców oferujących swe produkty przeznaczone dla
odbiorców działających na terenie Federacji Rosyjskiej, odczuwało się, że tamtej-

sza branża pojazdów użytkowych wkracza
w nowy etap rozwoju. Coraz wyraźniej zaznaczały się takie trendy, jak np. ekologizacja miejskich pojazdów użytkowych,
przede wszystkim przez zastosowanie
technologii gazu ziemnego i elektrycznych układów napędowych, upowszechnienie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy czy też wykorzystanie
systemów zarządzania flotą do kontroli
kosztów działalności firm transportowych.
Wystawcy obecni na Comtrans 2019
zaprezentowali ogromną liczbę nowo
opracowanych pojazdów nie tylko napędzanych silnikiem Diesla, ale także
z napędem elektrycznym. Producenci –

reklama

zwłaszcza rosyjscy – realizując wytyczne
rządowe w zakresie rozwoju transportu
gazowego, zaprezentowali również poszerzoną linię pojazdów użytkowych zasilanych gazem ziemnym.
Trzeba jednak odnotować, że na imprezie zabrakło kilku istotnych dla rynku
rosyjskiego wystawców. Z europejskich
producentów samochodów ciężarowych
zabrakło m.in. firm Mercedes-Benz Trucks
i Scanii, a z grupy producentów naczep
nie pojawił się np. aktywny na tym rynku
Kässbohrer (Tirsan).

Zdjęcia: © D. Piernikarski

Ponadgabarytowe akcje
i modernizacje
Tradycyjnie proponujemy kolejną dawkę informacji na
temat najnowszych działań producentów aktywnych
w branży przewozów nienormatywnych.

© Faymonville
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drugiej połowie listopada br.
odbędą się w Lyonie targi
pojazdów użytkowych Solutrans. Jest to ważna dla branży pojazdów
użytkowych impreza wystawiennicza
w tej części Europy. Producenci środków
transportu stosowanych w transporcie
nienormatywnym z pewnością zaprezentują wiele interesujących produktów.
Przedstawiamy w skrócie kilka z nich.

Faymonville VarioMAX Plus
– specjalista o ładowności 105 t
Wraz z naczepą VarioMAX Plus firma
Faymonville wprowadza na rynek nową
gamę naczep niskopodwoziowych o większej ładowności. Nowo opracowany produkt o ładowności do 105 t przy nacisku
na oś 12 t łączy zalety sprawdzonych systemów VarioMAX i CombiMAX. Pojazd
jest przeznaczony do transportu najcięższych maszyn budowlanych, ruchomych
urządzeń do kruszenia i transformato-

rów. Siłą naczepy niskopodwoziowej VarioMAX Plus jest zdolność do transportu
dużych ładunków, jej modułowa wszechstronność i zwrotność.
Pojazd zaprojektowano z myślą o przyszłości: wykorzystano sprawdzoną technologię dodatkowej dołączanej linii osiowej – „osi Joker”. Wózek z osią można
umieścić za łabędzią szyją lub za obniżonym łożem, gdy konieczne jest uzyskanie większej ładowności. Pod tym względem użytkownik może wybierać między
jednym lub dwoma wariantami łączenia
w swojej kombinacji. Konwersję i tworzenie różnych kombinacji można przeprowadzić szybko i łatwo.
Zwarta konstrukcja sprawia, że pojazd jest bardzo zwrotny, co sprawdzi się
na ciasnych placach budowy i drogach dojazdowych. Poszczególne moduły zostały
zaprojektowane tak, aby obsługa naczepy
była wyjątkowo przyjazna dla użytkownika, co oznacza, że kierowca może obsługiwać wszystkie funkcje intuicyjnie po
krótkim okresie szkolenia.
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Naczepa niskopodwoziowa
VarioMAX Plus w konfiguracji
3+5 ma ładowność 105 t

Pojedyncza linia osiowa
– tzw. joker (na rysunku w kolorze
żółtym) – może być dołączana z przodu
za łabędzią szyją lub przed tylnym
modułem jezdnym

Konfigurując wózki jezdne naczepy
z serii VarioMAX Plus, klient może wybierać między wytrzymałymi oponami
19,5” lub kompaktowymi 17,5”. Wszystkie linie osiowe wyposażone są w sprawdzone osie wahadłowe, specjalnie zaprojektowane do użytku w trudnym terenie.
Jazdę po nierównościach ułatwia zawieszenie o skoku maksymalnym 600 mm,
a także ekstremalny kąt skrętu kół do 60°.
Konstrukcja osi wahadłowych pozwala
na optymalną kompensację ustawienia
poszczególnych linii osiowych na nierównych powierzchniach i przy różnych
prześwitach.

| TECHNIKA |
Wypróbowana i przetestowana
w trudnym świecie transportu
ciężkiego: naczepa niskopodwoziowa Goldhofer STZ-VP 8
ma ładowność 120 t

W razie potrzeby przednie wózki jezdne można odłączyć od łabędziej szyi i przewozić je na pokładzie ładunkowym, aby
zachować zgodność z przepisami podczas
przejazdów bez ładunku. Mnogość możliwych konfiguracji niskopodwoziowych
naczep z serii VarioMAX Plus pozwala na
ich wszechstronne zastosowanie, wśród
opcji wyposażenia znajdują się m.in. pokłady do przewozu koparek, zewnętrzne
poszerzenia pokładu o różnych wysokościach i hydraulicznie poszerzane mosty do
przewozu zbiorników. Dzięki zastosowaniu stali drobnoziarnistych o wysokiej wytrzymałości VarioMAX Plus wytrzymuje
najtrudniejsze warunki eksploatacji.

Mistrz ładowności – naczepa
Goldhofer STZ-VP 8
Na listopadowych targach Solutrans
2019 w Lyonie Goldhofer zaprezentuje
pojazd specjalnie zaprojektowany do ekstremalnie ciężkiego transportu drogowego w najbardziej wymagających warunkach: niskopodwoziową naczepę typu
STZ-VP 8 z oponami o szerokości 285. Solidna naczepa niskopodwoziowa o wysokiej wydajności oferuje elastyczność w obsłudze szerokiej gamy ładunków i tras.
Maksymalny nacisk na oś wynoszący 16 t
zapewnia wyjątkową nośność dla dużych
obciążeń oraz zalety we wszystkich sytuacjach typowych dla codziennej eksploatacji: od załadunku i rozładunku po
pokonywanie mostów, tuneli i ciasnych
zakrętów. Charakterystyczne cechy pojazdu to m.in. wyjątkowo mocny pokład

© Goldhofer

© Goldhofer

Opcjonalny przedni wózek jezdny
naczepy STZ-VP 8 gwarantuje
elastyczność niezbędną do radzenia sobie z bardzo szeroką gamą
ładunków, maszyn budowlanych
i elementów instalacji
przemysłowych

do przewozu gąsienicowych maszyn roboczych oraz tylny wózek z głęboką,
ciągłą wnęką na ramię koparki. Ponadto
szybkie sprzęganie i odczepianie przedniego wózka oznacza wyjątkowo krótkie
czasy ustawiania.
Przygotowany na targi eksponat – niskopodwoziowa naczepa STZ-VP 8 – ma
ładowność maksymalną ok. 120 t. Pojazd
ten jest zaprojektowany do obsługi najwyższych możliwych ładunków na pokładzie gąsienicowym, które można rozszerzyć o dodatkowe sekcje na pokładzie
opuszczanym. Opcjonalny przedni wózek
jezdny gwarantuje elastyczność niezbędną do radzenia sobie z bardzo szeroką
gamą ładunków, maszyn budowlanych
i elementów instalacji przemysłowych.
Mamy pojazd, który idealnie nadaje się
do transportu bardzo ciężkich ładunków
na duże odległości bez konieczności długich objazdów. Dla klientów STZ-VP 8
jest rozwiązaniem uniwersalnym. Idealnie nadaje się do wszystkich operacji
transportowych, zwłaszcza w przypadku
transportu ciężkich maszyn – takich jak
90-tonowy hydrauliczny zestaw wiertniczy przemieszczany na nierównym terenie budowy lub dźwigi o tej samej klasie
wagowej czy ciężkie kruszarki transpor-

18 | PAŹDZIERNIK 2019 | Transport – Technika – Biznes

towane na duże odległości. Modułowa
koncepcja tej wszechstronnej naczepy
pozwala również na wybór konfiguracji
5- lub 8-osiowej, dzięki czemu indywidualne specyfikacje mogą być zrealizowane szybciej.
Naczepy z opuszczanym pokładem
Goldhofer z serii STZ-VP są pojazdami
wybieranymi, gdy wymagające ładunki
muszą być dostarczone szybko i bezpiecznie na trasach o zróżnicowanym terenie
i wąskich przejściach. Dzięki dużemu
naciskowi na oś, dużemu kątowi skrętu
i większej powierzchni pokładu idealnie
nadają się do transportu ciężkich i bardzo
ciężkich ładunków, np. kotłów, koparek
i innych ładunków ponadgabarytowych.
W połączeniu z szeroką gamą akcesoriów
ta seria naczep może być konfigurowana
do obsługi prawie każdego ładunku.

Nooteboom Megatrailer we flocie
Transport Sobańscy
Firma Nooteboom dostarczyła do powstałej w 1989 r. firmy Usługi Transportowe Ryszard Sobański aż 11 nowych
naczep typu MCO-MEGA, niezbędnych
w działalności utworzonego w 2017 r.

© Nooteboom
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Firma Usługi Transportowe Ryszard Sobański
eksploatuje już 11 naczep Nooteboom typu
MCO-MEGA pojedynczo rozkładanych z jedną
osią samoskrętną, jest również kilka naczep
MCO-48-03V (VM) z trzema hydraulicznie
sterowanymi osiami

działu transportu nienormatywnego. Naczepy Megatrailer produkowane przez
Nooteboom idealnie spełniły wymagania
przewoźnika – są stosowane w transportach rolniczych oraz w transporcie
stali i zwojów blachy. Większość naczep
Megatrailer we flocie Transport Sobańscy
jest pojedynczo rozkładana z jedną osią
samoskrętną. Firma ma również kilka naczep MCO-48-03V (VM) z trzema hydraulicznie sterowanymi osiami.

Dzięki elastyczności, wielofunkcyjności
i doskonałej zwrotności naczepy Nooteboom MCO-MEGA dają wiele możliwości. Wynika to z połączenia hydraulicznie
sterowanych osi i rozkładanej podłogi ładunkowej o wysokości wynoszącej tylko
980 mm (–70 mm/+130 mm). W wersji
z podwójnym wysuwem idealnie płaski
pokład ładunkowy można zwiększyć do
nieco ponad 29 m. Pozwala to na wejście
w nowe segmenty rynku.
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Unikatową cechą naczep MCO-MEGA
jest sprawdzony hydrauliczno-mechaniczny układ skrętu osi. Producent nie
stosuje wrażliwego na uszkodzenia elektronicznego sterowania skrętem. Hydraulicznie sterowane osie sprawiają, że
naczepa jest wyjątkowo zwrotna – pozwala to również na obniżenie kosztów
eksploatacji, ponieważ zużycie opon jest
ograniczone do minimum. Wyjątkowa niezawodność, niskie koszty eksploatacji, długa żywotność i wysoka wartość końcowa
zapewniają wysoki zwrot z inwestycji.
Duża odległość (1810 mm) między
osiami gwarantuje, że dopuszczalny nacisk na oś w naczepie MCO-MEGA wynosi 10 t przy prędkości 80 km/h. Ponadto
niska masa własna zapewnia wyjątkowo
dużą ładowność w transporcie w granicach prawnych, a także w transporcie
z zezwoleniem.

Rozsuwana naczepa Nooteboom Megatrailer to właściwe rozwiązanie
do przewożenia zarówno długich, jak i wysokich ładunków

Centralna belka główna o przekroju
skrzynkowym wykonana z wysokiej jakości stali tworzy solidne podwozie o doskonałej sztywności skrętnej i niskiej masie
własnej. Wykończenie i konserwacja są
najwyższej jakości, podwozie jest zawsze
ocynkowane. Standardowe wyposażenie
wielofunkcyjnej naczepy MCO-MEGA
obejmuje zawieszenie pneumatyczne,
hydrauliczno-mechaniczne sterowanie
skrętem oraz dużą liczbę zaczepów mocujących z certyfikatem TÜV. Dzięki przemyślanemu pakietowi opcji MCO-MEGA
może być zoptymalizowany do określonych zastosowań zgodnie z wymaganiami klienta.

Scheuerle EuroCompact
– kolejna odsłona
Spółki zależne Transporter Industry
International Group (Grupa TII), Nicolas oraz Scheuerle przygotowały na targi
pojazdów użytkowych Solutrans w Lyonie kilka interesujących propozycji. Centralnym wydarzeniem będzie premiera
nowej 2-osiowej naczepy niskopodwoziowej z serii EuroCompact. Wraz z tym pojazdem oraz wcześniej oferowaną wersją
3-osiową firma Scheuerle z powodzeniem
uzupełniła swoją ofertę w grupie naczep niskopodwoziowych. Nowe modele
to nie tylko wyjątkowa ładowność w tym
segmencie, ale także łatwość obsługi
i niskie koszty eksploatacji.
Dzięki nowej naczepie niskopodwoziowej z serii EuroCompact Scheuerle jest
w stanie uzupełnić swoją ofertę pojazdów
do użytku drogowego. Nowe 2- i 3-osiowe naczepy niskopodwoziowe zostały

precyzyjnie dostosowane do wymagań
klientów firm z branży spedycji, budownictwa, rolnictwa i leśnictwa. W klasach
ładunku o ciężarze do ok. 30 t (2-osiowe)
i 50 t (3-osiowe) prosta i oszczędzająca
czas obsługa, a także duża ładowność i niskie koszty operacyjne to jedne z głównych wymagań operatorów flot. Dwa
nowe modele EuroCompact w zupełności
spełniają te wymagania.
Naczepa niskopodwoziowa jest dostępna z tylnym wózkiem (2 lub 3 osie)
w komplecie z osiami wahadłowymi,
a podstawowe wersje – a także w zależności od obciążenia siodła ciągnika –
mogą pomieścić ładunki do 36 t i 47 t
odpowiednio (przy prędkości 80 km/h
i nośności osi 12 t). W zależności od wersji
ciężar własny naczepy wynosi ok. 13 t
(wersja 2-osiowa) lub ok. 16 t (3-osiowa),
jest to mniej niż w porównywalnych pojazdach innych producentów. W obu przypadkach firma Scheuerle ustanowiła nowe
standardy w tym segmencie i oferuje
swoim klientom pojazd o wyjątkowo dużej ładowności.

Nowa naczepa niskopodwoziowa
EuroCompact firmy Scheuerle jest
dostępna z 2- lub 3-osiowym tylnym
wózkiem jezdnym
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W obu modelach pokład ładunkowy
można łatwo wydłużać teleskopowo. Nawet w pozycji podstawowej obszar ładowania ma długość odpowiednio 6620
lub 7610 mm. Korzystając z wydłużania,
długość pokładu jest stopniowo zwiększana o 5650 mm, aby osiągnąć długość
12 270 mm w wersji 2-osiowej – w wersji 3-osiowej wydłużenie wynosi 5000 mm,
co daje maksymalną długość pokładu
12 610 mm. Ułatwia to ładowanie 40-stopowych kontenerów, takich jak te
często używane w branży spedycyjnej.
Dzięki doskonałej charakterystyce pokonywania zakrętów i sterowności wózka
z osią wahadłową obie wersje (w zależności od wymiarów i masy ładunku) są
sklasyfikowane jako pojazdy, które mogą
być eksploatowane tylko z jednym kierowcą pomimo łącznej długości pojazdu
do 23 m. Dlatego nie jest konieczne, nawet w przypadku przedłużonej naczepy
niskopodwoziowej, aby drugi kierowca
był również w kabinie kierowcy lub podążał w pojeździe eskortującym. Oszczędza to klientom zatrudnianie dodatkowego
personelu i pozwala na bardziej opłacalną
procedurę uzyskiwania zezwoleń.
© TII Group

© Nooteboom
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Cechą wyróżniającą jest również prosta obsługa nowych modeli EuroCompact.
Łabędzia szyja może być bezpiecznie
sprzęgana i rozprzęgana na nierównych
nawierzchniach i nierównym terenie za
sprawą innowacyjnej geometrii mechanizmu blokującego. Ponadto opcjonalnie
dostępny jest radiowy pilot, za pomocą
którego kierowca może kontrolować tor
jazdy naczepy, a także podnoszenie
i opuszczanie łabędziej szyi i zespołu wózka (całkowita kompensacja osi 650 mm).
W ten sposób Scheuerle upraszcza operacje załadunkowe, a kierowca może uniknąć częstego wsiadania i wysiadania
z kabiny podczas transportu. Zwiększa
to także bezpieczeństwo operacji.
W budowie pojazdu wykorzystano
sprawdzone komponenty, dokonano też
optymalizacji geometrii układu kierowniczego, aby zagwarantować klientom

© TII Group

Premierowa naczepa EuroCompact w wersji
2-osiowej może przewozić ładunki o ciężarze
do 36 t, długość pokładu z 6620 mm można
stopniowo zwiększyć do 12 270 mm

dużą niezawodność naczep EuroCompact, niskie zużycie opon i małe koszty
eksploatacji. To i uproszczone procesy
załadunku, szybkie sprzęganie i odłączanie łabędziej szyi, a także stosunkowo
nieskomplikowane procedury zatwierdzania przewozów umożliwiają operatorowi wykonywanie wyjątkowo opłacalnych zleceń transportu ciężkiego, a tym
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samym zwiększają konkurencyjność firmy
na rynku. Wyposażenie naczep EuroCompact obejmuje np. szeroką i głęboką
wnękę na ramię koparki w tylnym wózku.
Ponadto istnieje gama praktycznych opcji,
dzięki którym można lepiej dostosować
pojazdy do wymagań klienta.

Opracował Dariusz Piernikarski
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Wymiana
klocków
hamulcowych
w samochodach
ciężarowych

Wymiana klocków
hamulcowych w samochodzie
ciężarowym nie stanowi dla
doświadczonych mechaników
dużego wyzwania. Pamiętać
jednak należy o kilku
podstawowych zasadach
w czasie wymiany klocków
w celu uniknięcia ich
przedwczesnego zużycia
spowodowanego przegrzewaniem się układu.

o bezpiecznym podniesieniu pojazdu i demontażu kół można przystąpić do wymiany klocków. Jak zawsze pierwszym zadaniem jest wzrokowa ocena całego systemu:
• stan zacisku hamulcowego i zbiornika ciśnieniowego,
• stan przewodów czujnika zużycia klocków
oraz czujnika ABS,
• stan połączeń przewodów ciśnieniowych.
Następnie tłoczki zacisku hamulcowego muszą być
ręcznie cofnięte. Należy zdjąć pokrywę z regulatora i za pomocą adaptera (dołączonego do zestawu klocków hamulcowych TRW) wkręcić tłoczek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (przy odpowiednim cofnięciu tłoczka słyszalne jest kliknięcie, będące oznaką, że tłoczek
odsłonił dostęp do klocka. Tłoczki należy cofać jedynie do momentu, aż znajdą się w położeniu
końcowym wewnątrz zacisku.

sprężyn klocków, lecz zarówno nowe, jak i poprzednie sprężyny TRW i OE można stosować
wymiennie. Warto odnieść się do informacji serwisowej TRW XZS152A. Po sprawdzeniu i dokładnym oczyszczeniu szczelin na klocki należy włożyć
nowe klocki TRW i zamontować wszystkie dostarczone w zestawie akcesoria mocujące.
Ważne, że klocków hamulcowych w żadnym wypadku nie wolno samodzielnie modyfikować.
Ręczna obróbka płytki klocka, taka jak szlifowanie lub piłowanie, prowadzi do powstania przeciążeń mechanicznych i termicznych w klocku, przez
co skuteczność hamowania znacznie się zmniejsza oraz zwiększa się ich zużycie. Może to również spowodować powstanie niepożądanego
hałasu lub nawet zakleszczenie prowadnic zacisku. Nie powinno się dokonywać żadnych zmian
w układzie hamulcowym na własną rękę.

Czynność ta pozwala już na wyciągnięcie pierwszych wniosków na temat stanu regulatora. Jeżeli
do kręcenia adapterem potrzeba znacznej siły,
jest to oznaką uszkodzenia regulatora. Producent
określa dla tej czynności maksymalny moment
obrotowy na 25 Nm.
Następnie należy wyjąć spinkę mocującą, kołek zabezpieczający oraz uchwyt klocka. Trzeba poruszyć
zaciskiem, aby zwolnić i wyjąć klocki. Doświadczeni
mechanicy mogą podczas tej czynności ocenić także
stan prowadnic zacisku. W przypadku gdy są one
zużyte i ruch zacisku jest utrudniony, należy posłużyć się zestawem naprawczym. TRW oferuje odpowiednie zestawy do większości zacisków.
W następnym kroku sprężyny zawarte w zestawie należy zamontować na nowych klockach.
Firma TRW nieustannie udoskonala swoje produkty
i zmieniła w niektórych zestawach konstrukcję

Właściwe zakończenie pracy jest szczególnie
ważne dla późniejszego prawidłowego działania
hamulca. Firma TRW zaleca zapoznanie się z informacjami producenta pojazdu, aby poznać szczegółowe procedury mające zastosowanie do różnych
typów pojazdów i zacisków hamulcowych!
Na koniec powinno się zamontować i dokręcić koło,
używając momentu obrotowego określonego przez
producenta pojazdu. Po jeździe próbnej należy sprawdzić układ hamulcowy na stanowisku przeznaczonym do badania samochodów ciężarowych.
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Powyższy tekst ma wyłącznie charakter
informacyjny i nie może stanowić podstawy
roszczeń finansowych czy gwarancyjnych.
Zdjęcie: © TRW
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Na początku
października Grupa
TRATON zorganizowała Dzień innowacji
(Innovation Day).
Miejsce wybrano
nieprzypadkowo, było
to bowiem centrum
rozwojowe Scania
w Södertälje.

odczas Dni innowacji przygotowano do testów wiele pojazdów
marki Scania, MAN oraz Volkswagen wyposażonych w napędy alternatywne – elektryczne, hybrydowe lub
zasilane paliwami alternatywnymi. Kompleksowy program spotkania miał na
celu stworzenie atmosfery dogłębnej interakcji między zaproszonymi dziennikarzami, zarządem TRATON, ekspertami
i klientami. Partnerzy Grupy, których działalność obejmuje takie obszary jak e-mobilność, automatyzacja, usługi cyfrowe
i nowe modele biznesowe, przedstawili
interesujące projekty w ramach minitargów Innovation Expo.

Dzień Innowacji
w Grupie TRATON

Podczas spotkania zaprezentowano
szeroki zakres innowacji, od nowych pojazdów użytkowych po nowe sposoby
współpracy. „Innowacja (zdaniem dyrektora generalnego Grupy TRATON Andreasa Renschlera) to stan umysłu. Innowacja oznacza zawsze dążenie do bycia
lepszym, oferowanie klientom i ich klientom wartości dodanej”. Program koncentrował się wokół trzech głównych czynników, które napędzają innowacje w Grupie
TRATON. Są to: modularyzacja, oprogramowanie i systemy oraz ludzie i współpraca. Przedstawiono rozwiązania i nowe
podejście charakterystyczne dla całej Grupy. Nacisk został położony mniej na same
marki, a bardziej na klientów i partnerów
zewnętrznych z różnych branż i kontynentów – ich przedstawiciele zaprezentowali swoje doświadczenia i wyzwania.
Z Dni innowacji wypływa jasne przesłanie: wspólne wykorzystanie synergii
między trzema markami – MAN, Scania
i Volkswagen Caminho~es e Ônibus – jest
kluczem do sukcesu Grupy TRATON.

Dariusz Piernikarski

MAN eTGM to ciężki
samochód dystrybucyjny
z napędem całkowicie
elektrycznym. Rozpoczęcie
jego seryjnej produkcji
zaplanowano na koniec
2023 r. Obecnie pojazd
testują austriaccy klienci
MAN, kolejne egzemplarze
trafią do testów w 2020 r.
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Volkswagen eDelivery 4 to dystrybucyjny samochód
elektryczny napędzany silnikami elektrycznymi o mocy
85 kW, źródło energii stanowią baterie litowo-jonowe
o pojemności 62 kWh, zasięg operacyjny wynosi
ok. 120 km. W 2020 r. Volkswagen Caminho~es e Ônibus
rozpocznie realizację zamówienia na 1600 takich
pojazdów, złożonego przez Ambev – brazylijskiego
producenta piwa i napojów

Branża w fazie transformacji
W rozpoczynającym spotkanie przemówieniu Andreas Renschler poruszył
różnorodne wyzwania stojące przed przemysłem pojazdów użytkowych, w tym
w szczególności znaczącą transformację w kierunku alternatywnych układów
napędowych i systemów o zmniejszonej
emisji CO2. Wskazał również na znaczne
tempo, w jakim zmienia się konsumpcjo-

nizm i logistyka. „Gdy cztery lata temu
rozpoczęliśmy tę podróż, rozwój e-mobilności w pojazdach użytkowych uznawano wyłącznie jako eksperymenty. Dziś
już przyjmujemy zamówienia na elektryczne ciężarówki, autobusy i jesteśmy
przekonani, że w ciągu następnych 10–15
lat co trzecia dostarczana ciężarówka i autobus będą miały alternatywne systemy
napędowe, z których większość będzie
wyłącznie elektryczna. Aby to było moż-
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liwe, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura stworzona na skalę międzynarodową” – mówił Renschler.
Natomiast Christian Levin, dyrektor
operacyjny Grupy TRATON, w swoim
wystąpieniu mówił o wykorzystaniu najlepszych cech każdej z należących do
Grupy marki pojazdów użytkowych. „Skoordynowane badania i rozwój w całej Grupie pozwalają nam osiągnąć naszą misję
stania się globalnym mistrzem. Wspólny
modułowy zestaw narzędzi dla wszystkich marek pozwala nam reagować na
potrzeby klientów jeszcze szybciej, lepiej
i wydajniej” – wskazał Levin. Podkreślił również kluczową rolę wykorzystania
potencjału systemów cyfrowych: „Odsetek ekspertów w dziedzinie elektroniki
i oprogramowania w naszych działach pro-
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gramistycznych wciąż rośnie. W ciągu najbliższych pięciu lat zamierzamy zainwestować w cyfryzację ponad miliard euro”.
W ramach Grupy TRATON działania
każdej z naszych marek są wyraźnie
umiejscowione. Scania jest liderem innowacji w zakresie zrównoważonych
rozwiązań transportowych i pracuje nad
wieloma różnymi alternatywami dla paliw kopalnych. Jako pełnoprawny partner biznesowy MAN realizuje szeroką
strategię, oferując produkty od lekkich
samochodów dostawczych po ciężkie samochody ciężarowe. A Volkswagen Caminho~es e Ônibus (VWCO) specjalizuje się
w oferowaniu dopasowanych rozwiązań
o najlepszym stosunku jakości do ceny,
przede wszystkim dla rynków Ameryki
Łacińskiej i Afryki.

Klucz: modularyzacja

Oprogramowanie i systemy

Kilka miesięcy przed wprowadzeniem
nowej generacji ciężarówek MAN Joachim
Drees, dyrektor generalny monachijskiej
marki MAN Truck & Bus, wyjaśnił rolę
modularyzacji w rozwoju pojazdów MAN
w przeszłości. Stwierdził, że dzięki odpowiedniej konstrukcji i umiejętnemu
połączeniu kilku komponentów możliwe
jest stworzenie lepszych wariantów produktów. Tym samym modularyzacja jest
najbardziej skutecznym i zorientowanym na klienta sposobem konstruowania samochodów ciężarowych i autobusów. Jest również efektywna kosztowo.
W rezultacie powstaje odpowiednia ciężarówka do odpowiedniej aplikacji.

Henrik Henriksson, CEO Scania, wskazał na daleko idący wpływ cyfryzacji i systemów sieciowych na przemysł transportowy. Serce nowoczesnego pojazdu
użytkowego jest cyfrowe. Systemy sterowania, usługi oraz łączące się ze sobą
pojazdy i usługi umożliwiają opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań
zwiększających wydajność dla klientów.
„Już około jedna trzecia naszych inżynierów to programiści” – zauważył Henriksson. Prezes Scanii z dumą zademonstrował futurystyczny pojazd koncepcyjny –
autonomiczną wywrotkę budowlaną do
użytku w kopalniach. Oczywiście Scania
AXL została również zademonstrowana
w warunkach polowych, na specjalnie
przygotowanym placu manewrowym.

Najważniejszym wydarzeniem Dni innowacji była premierowa
prezentacja autonomicznego pojazdu koncepcyjnego Scania
AXL. Ta pozbawiona kabiny wywrotka kopalniana jest monitorowana i sterowana przez inteligentny system kontrolny,
informacji na temat otoczenia dostarczają czujniki laserowe
LIDAR, czujniki radarowe oraz kamery. Pojazd napędzany jest
konwencjonalnym silnikiem spalinowym

Jak wspomniano, w przypadku Grupy
TRATON innowacja to nie tylko produkty
techniczne, ale innowacyjność w ujęciu
całościowym. Definiują je trzy kluczowe
czynniki innowacji: modularyzacja komponentów i produktów, oprogramowanie
i systemy jako synonim łączenia tradycyjnych i nowych technologii oraz modeli
biznesowych, a także ludzie i współpraca,
które mają służyć jako podstawa współpracy ponad granicami i markami. Każdemu z tych czynników poświęcono odrębne sesje tematyczne, podczas których
trzej prezesi marek TRATON przedstawili udane przykłady współpracy w Grupie. Joachim Drees (MAN) mówił o modularyzacji, Henrik Henriksson (Scania)
o oprogramowaniu i systemach, natomiast Roberto Cortes (Volkswagen Caminho~es e Ônibus) o ludziach i współpracy.

Ludzie i współpraca
Nowo opracowany modułowy system TRATON obejmuje układ napędowy
oraz komponenty montowane na ramie
pojazdu i pozwala na wykorzystanie modularyzacji w projektowaniu i procesie
produkcyjnym. Koncepcja ta wywodzi
się ze stosowanej od lat 30. ub. w. w firmie Scania koncepcji modułowej, zwanej
po szwedzku Byggladan. Podejście modułowe realizowane w Grupie TRATON
oznacza standaryzację interfejsów, możliwość rozbudowy o elementy typowe
dla każdej marki i utrzymanie tym samym ich odrębności. Jest to również
efektywna współpraca różnych działów
poszczególnych producentów.
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Roberto Cortes, dyrektor generalny
brazylijskiej marki samochodów ciężarowych Volkswagen Caminho~es e Ônibus,
podczas sesji poświęconej ludziom i współpracy podkreślił, jak dużą rolę odgrywa
dobra współpraca w zespole. Współpraca
w Grupie TRATON jest czynnikiem sukcesu na wszystkich poziomach: z klientami, partnerami zewnętrznymi, a także
w ramach samej Grupy. Szczególnym
przykładem jest modułowe konsorcjum
w zakładzie w Resende w Brazylii, gdzie
zintegrowana produkcja pojazdów użytkowych jest prowadzona wspólnie z partnerami i dostawcami. Niedawno funkcjonujący tam model modułowy został
rozszerzony na produkcję pojazdów elektrycznych.
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Autonomiczny autobus Scania Citywide LF Electric FT
jest napędzany przez silnik elektryczny o mocy 300 kW,
baterie litowo-jonowe mają pojemność 150 kWh, ładowanie odbywa się za pośrednictwem ładowarki
stałoprądowej o mocy 300 kW lub pantografu umieszczonego na dachu, zasięg operacyjny to ok. 60 km; pojazd pod koniec 2019 r. trafi do testów w firmie Nobina
obsługującej metropolitalny rejon Sztokholmu

Zapowiedzi premier
Premiera samochodów ciężarowych
MAN nowej generacji została zapowiedziana na 10 lutego 2020 r. Ma to być
pełna transformacja marki MAN, także
firmy jako producenta. Głównym celem
zmian jest uproszczenie biznesu klientów.
Podczas opracowywania samochodów
nowej generacji wykorzystano podejście
oparte na rozwiązaniach informatycznych. Konstrukcja nowych ciężarówek

jest skalowalna, wbudowane zostały mechanizmy łączności, są to również rozwiązania gotowe na e-mobilność. W układzie napędowym skoncentrowano się na
modułowości (napęd klasyczny i/lub elektryczny), zastosowano wspólne dla Grupy
komponenty i technologie produkcji.
Kolejną interesującą informacją była
zapowiedź wprowadzenia nowej platformy silnikowej D30. Silniki te mają zastąpić dotychczasowe jednostki 13-litrowe
stosowane w ciężarówkach Scania i MAN.

reklama

Silniki będą wykorzystywane w całej grupie: od końca 2020 r. zaczną być montowane w samochodach Scania, nieco
później w samochodach MAN. Co ważne,
80% części ma być wspólnych, pozostałe
20% będzie zależeć od marki, modelu
i konfiguracji pojazdu.
W przyszłości powstanie również modułowy napęd elektryczny – eDrive grupy
TRATON. Na razie konieczne jest zidentyfikowanie najważniejszych problemów
i zadań, jakie mają klienci.
Za istotną można również uznać informację, że MAN eTGM do końca 2023 r.
znajdzie się w produkcji seryjnej.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Niebieski – kolor innowacji
Klocki hamulcowe są ważnym elementem
każdego układu hamulcowego i mają ogromny
wpływ na bezpieczeństwo pojazdu w ruchu
drogowym. Latem 2019 r. firma Jost
wprowadziła na rynek nową gamę
innowacyjnych klocków hamulcowych
w kolorze niebieskim.

Niebieskie
klocki hamulcowe
Jost działają znacznie
lepiej nawet w trudnych warunkach
eksploatacji

29158
29257
29087
29252
29253

JAE Nr
JAE0250437020

JAE0250431020

•
•
•
•
•

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

WVA Nr

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

zeroko zakrojone testy, przeprowadzone z wykorzystaniem wielu modeli pojazdów użytkowych (od długodystansowych po budowlane), które przejechały łącznie ponad 1 500 000 km,
wykazały jednoznacznie zalety klocków Jost:
• bezpieczne hamowanie ciężkich pojazdów
użytkowych ze względu na wysoką stabilność
współczynnika tarcia,
• możliwość stosowania we wszystkich ciężarówkach oraz naczepach i przyczepach,
• długa żywotność i najwyższa wydajność dzięki
optymalnemu zużyciu,
• niezawodne osiągi od pierwszego hamowania
aż do zużycia granicznego, nawet w ekstremalnych warunkach pracy,

zwiększona trwałość tarczy hamulcowej dzięki
wysokiej klasy materiałowi ciernemu klocka,
warstwa „Green Coating” pomagająca w docieraniu klocka z tarczą (nawet używaną),
homologacja ECE R90,
najniższy możliwy negatywny wpływ na środowisko,
oszczędności firmy transportowej dzięki skróceniu przestojów w warsztacie wymuszonych
przez wymianę klocków hamulcowych.

Opis
Komplet klocków do SK7

Komplet klocków do SN7
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Słabszy efekt fadingu
Niezależnie od typu pojazdu w wymagających
górskich warunkach drogowych samochody ciężarowe wraz z przyczepą lub naczepą muszą się
niezawodnie zatrzymać. Z materiałem ciernym Jost
układ hamulcowy osiąga optymalną skuteczność
hamowania i krótszą drogę hamowania. Przeprowadzony test porównawczy – według ISO 26865
– z innymi wiodącymi klockami dostępnymi na
rynku wykazał, że niebieskie klocki hamulcowe Jost
działają znacznie lepiej nawet w trudnych warunkach eksploatacji.
Niebieskie klocki hamulcowe Jost są dostępne pod
podanymi w tabeli numerami katalogowymi w sieci
dystrybucji, do której kontakt znajduje się na stronie internetowej www.jost-polska.pl w zakładce
„Sieć handlowa i serwisowa”.
Zdjęcie: © Jost

| BIZNES |

„Samochody Specjalne”: Wielton zawsze
przywiązywał dużą wagę do współpracy
z rynkiem rosyjskim, czy coś się pod
tym względem zmieniło?
Mariusz Golec: Nic się nie zmienia –
chcemy dbać o ten rynek, ale chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie ma takiej sytuacji, jak była np. 10 lat temu, kiedy
Rosja była dla nas wiodącym rynkiem
eksportowym i każdy problem na tym
rynku miał istotny wpływ na naszą firmę.
Rynek rosyjski jest dla nas bardzo interesujący, przy czym to nie jest duży
udział w całkowitej sprzedaży Grupy,
dochodzi bowiem o ok. 200 sztuk miesięcznie, a więc ok. 10% sprzedaży.
Obecnie mamy na tyle zdywersyfikowaną geograficznie sprzedaż, że chcemy
się tu rozwijać i dbać o klientów rosyjskich, ale jednocześnie ewentualny spadek sprzedaży na tym rynku nie zrobi już
nam większej krzywdy.
Wiemy, że koniunktura w Rosji ulega
dużym wahaniom – lata bardzo dobre
i bardzo złe mogą następować bezpośrednio po sobie. Ubiegły rok był bardzo
dobry, a dwa lata temu panowała wręcz
euforia. Obecny rok nadal zapowiada się
dobrze, chociaż pierwszy kwartał nie był
najlepszy – długo budziliśmy się po zimie.
Teraz widzimy, że rynek rosyjski dobrze
się ułożył, spływają zmówienia, dobrze
sprzedają się nasze kluczowe produkty,
takie jak wywrotki, czy naczepy kurtynowe. Świetnie nam się układa współpraca z odbiorcami naszych zabudów
wywrotek, firmami Scania i Volvo, pracujemy w tej chwili nad wspólnym projektem z Mercedes-Benz Trucks. Trwa
właśnie montaż pierwszej zabudowy
Wielton na nowym modelu Arocs.

Czy cała Unia Europejska hamuje, czy
tylko spowolnienie zaczyna się na rynku
polskim?
Wygląda na to, że hamuje transport międzynarodowy. Patrząc na wskaźnik PMI
dla przemysłu (Purchasing Managers’
Index – wskaźnik aktywności finansowej,
który oddaje nastroje menedżerów dotyczące przyszłości prowadzonego przez
nich biznesu – przyp. red.) można zauważyć, że w tej chwili do całej sytuacji w zakresie produkcji przemysłowej
najbardziej pesymistycznie podchodzą
Niemcy. U nich wskaźnik PMI jest na poziomie 42, w innych krajach nastawienie jest bardziej optymistyczne – w Polsce jest to np. 48, we Francji nieco ponad
50, a więc na poziomie neutralnym. Sytuację dla całej Grupy postrzegamy jako
w pełni bezpieczną, choć oczywiście
mogłoby być lepiej. Na bieżąco śledzimy
liczby, jakie spływają do nas z poszczególnych rynków.
Europejskie statystyki za pierwsze półrocze wskazywały na największy spadek
sprzedaży we Włoszech. Czy Grupa Wielton to odczuła?

Powtórki
nie będzie

Podczas moskiewskich targów
Comtrans o bieżącej i przyszłej sytuacji
w branży transportowej rozmawialiśmy
z Mariuszem Golcem, prezesem
zarządu Wielton SA.
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Włochy to dla nas najmniejszy rynek –
ponad 10-krotnie mniejszy niż francuski. Na wstępie trzeba więc zaznaczyć,
że nie ma on większego znaczenia dla
całej Grupy. Sytuacja na rynku włoskim
nie jest dla nas dużą niespodzianką. Od
dwóch lat odnotowywany jest tam zerowy wzrost pkb, niektóre wskaźniki
świadczą wręcz o recesji. W naszym biznesie Włochy charakteryzowały się zawsze tym, że rokrocznie wiosną i jesienią pojawiały się tzw. programy wsparcia
i to na nich w dużej mierze opierały się
zakupy pojazdów do transportu towarów.
Zmienił się tam rząd, który w tej chwili
ma nieco inne problemy do rozwiązania
i brakuje projektów, które stymulowałyby branżę transportową. Podjęliśmy
szereg działań, które mają pozwolić nam
podnieść efektywność biznesu we Włoszech. Z jednej strony wychodzimy bliżej klienta finalnego podnosząc marże,
z drugiej dbamy o wolumen otwierając się
szerzej na klientów flotowych. Wprowa-

Mariusz Golec,
prezes zarządu
Wielton SA

dziliśmy nowe grupy produktów i zintensyfikowaliśmy działania marketingowe.
We Francji Fruehauf radzi sobie bardzo
dobrze – i to nas cieszy szczególnie, bo
Francja odpowiada za niemal 1/3 przychodów Grupy. Straty w udziałach rynkowych odnotowane w 2018 r. odrobiliśmy już z nawiązką i mamy obecnie
udział na poziomie ponad 20%. Jesteśmy
przygotowani na to, że koniunktura we
Francji prawdopodobnie wkrótce również
zacznie się schładzać.

Każdy cykl dekoniunkturalny
stwarza zagrożenia, ale pojawiają się również nowe możliwości. Zyskają ci producenci,
którzy będą umieli to wykorzystać. Uważam, że Grupa Wielton
ze swoją strategią jest w stanie
wykorzystać spadek koniunktury do umocnienia swojej pozycji względem najważniejszych
konkurentów.
W przyjętej przez nas strategii rozwoju
Grupy Wielton założyliśmy, że to wypłaszczenie nadejdzie w 2019 r. Liczba
rejestracji nie wskazuje jeszcze na to, że
ten scenariusz zaczyna się realizować, ale
jesteśmy na to odwrócenie trendu przygotowani. Cieszy nas, że Fruehauf rośnie dziś szybciej niż francuski rynek –
świadczy to o tym, że podejmowane
przez nas działania przynoszą pożądany
efekt i wyprzedzamy konkurencję.
Jak sobie radzi nowy członek Grupy,
czyli firma Lawrence-Dawid, a może
odwrotnie – jak sobie Grupa radzi z nowym jej dzieckiem?
Pod względem współpracy myślę, że już
nie raczkujemy, że już wspólnie chodzimy
i nie musimy się przy tym podpierać innymi przedmiotami, aby utrzymać się na
nogach. Musimy pamiętać, że mamy do

czynienia z różnicami kulturowymi, różnicami w podejściu do pracy i do rozwiązywania problemów. Każdy kraj jest pod
tym względem w jakiś sposób specyficzny,
nie inaczej jest w przypadku Wielkiej Brytanii. Mierzymy się z tym krok po kroku
z sukcesem i idzie to w dobrą stronę.
Rynek brytyjski jest cały czas stabilny, na
dobrym poziomie, ale oczywiście wszyscy
czekają na to, co stanie się po brexicie.
My jako grupa przygotowujemy się dziś
na różne scenariusze.
A na jakim etapie jest realizacja nowej
inwestycji?
W grupie trwa obecnie przegląd wszystkich programów inwestycyjnych. Jednym
z nich jest rozszerzenie portfolio produktów o chłodnie. Ostateczne decyzje
będą wynikiem analizy naszych potrzeb
kapitałowych – priorytetem firmy jest
utrzymanie bezpiecznego poziomu gotówki w kontekście oczekiwanego schłodzenia europejskiej gospodarki.
Czy Wielton jest mądrzejszy doświadczeniami wyniesionymi z kryzysu lat
2008–2009?
Wszyscy, nie tylko my, są mądrzejsi. Na
bieżąco obserwujemy rozwój sytuacji
i myślę, że powtórki nie będzie. Przede
wszystkim widzimy spowolnienie, wtedy
tego nie było. Uważam, że nadchodzi
zwykły cykl dekoniunktury, a nie żaden
wielki kryzys. Każdy cykl dekoniunkturalny stwarza zagrożenia, ale pojawiają
się również nowe możliwości. Zyskają ci
producenci, którzy będą umieli to wykorzystać. Uważam, że Grupa Wielton ze
swoją strategią jest w stanie wykorzystać spadek koniunktury do umocnienia
swojej pozycji względem najważniejszych konkurentów.
Grupa Wielton jest dzisiaj na tyle zdywersyfikowana produktowo i geograficznie,
że dzięki mądremu zarządzaniu i mocom
sprzedażowym będziemy w stanie wykorzystać ten czas do dalszego zwiększenia udziałów w rynku.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Wielton
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Od września w barwach
operatora logistycznego
GLS Poland jeżdżą
samochody ciężarowe
Iveco Stralis NP460
z silnikami w 100%
zasilanymi skroplonym
gazem ziemnym LNG.
To pierwsze w Polsce
podwozia gazowe
z wymiennymi
kontenerami BDF.

Katarzyna Biskupska

ztery takie nowe pojazdy obsługują
jedną z najważniejszych tras transportu liniowego GLS między centralną sortownią operatora w Polsce,
mieszczącą się w Strykowie k. Łodzi,
a głównym hubem przeładunkowym
w niemieckiej miejscowości Neuenstein.
Trasa, jaką każdy z tych pojazdów pokonuje, to łącznie 1742 km. Ponieważ zasięg tych modeli gazowych to ok. 1600 km,
pojazdy tankują mniej więcej w połowie
trasy, na stacjach Bisek w Kostomłotach
oraz stacji Epo-Trans Logistic w Krzywej.
Samochody ciężarowe zasilane wyłącznie skroplonym gazem ziemnym (LNG)
to pierwsze pojazdy tego rodzaju w barwach GLS Poland. Nabyła je i eksploatuje
firma MC TRANS Marta Łysak, przewoźnik od wielu lat związany z operatorem
i funkcjonujący jako jego największy
podwykonawca.

Gazowce w służbie GLS

Stralis NP460:
zaawansowany gazowiec
Użytkowane Iveco Stralis NP460 to
pierwsze w Polsce podwozia ciężarowe
przystosowane do przewozu kontenerów
wymiennych BDF, wyposażone w silniki zasilane wyłącznie gazem ziemnym.
Dzięki silnikom gazowym o mocy 460 KM
(339 kW) i momencie obrotowym 2000 Nm
pojazdy mają osiągi identyczne jak samochody z konwencjonalnymi układami
napędowymi.
Stralis NP460 wyposażony jest we
wszystkie stosowane w tym modelu systemy wspierające kierowcę. Są to m.in.
zintegrowany system wspomagania jazdy
Hi-Cruise, zawierający m.in. funkcję przewidującego tempomatu, który na bazie
map ukształtowania terenu, masy zestawu
i prędkości pojazdu steruje pracą układu
napędowego. System telematyczny monitoruje pracę kierowców i pomaga menedżerom floty w uzyskaniu znacznych
oszczędności paliwa.

Iveco Stralis NP460 LNG
wpasowują się w realizowaną przez GLS od ponad 10 lat
strategię Think Green. Pojazdy
zapewniają dużo niższą emisję zanieczyszczeń i wyraźnie
mniejsze zużycie paliwa niż porównywalne auta z tradycyjnym napędem. Na wspomnianej długodystansowej trasie
Stryków–Neuenstein wykorzystywane są także cztery samochody napędzane sprężonym
gazem ziemnym CNG, w sumie
jeździ 8 gazowych ciężarówek
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Marta Łysak,
właścicielka MC TRANS

Pojazd wyposażony jest w dwa zbiorniki kriogeniczne na gaz, a dzięki ich
dużej pojemności – łącznie ponad 390 kg
gazu – można przejechać na jednym tankowaniu nawet do 1600 km. Komfort
pracy kierowcy wynika m.in. z zastosowania najnowszej 12-biegowej zautomatyzowanej skrzyni biegów oraz wysokiej
kabiny typu AS. Ponadto gazowy układ
napędowy jest znacznie cichszy od napędów dieslowskich.

Pierwsze takie z kontenerami
wymiennymi
Funkcjonalność pojazdów jeżdżących
w barwach GLS podnosi fakt, że zostały
wyposażone w podwozia z wymiennymi
kontenerami BDF. Są to pierwsze w Polsce samochody ciężarowe z tego typu
rozwiązaniem. Wymienne zabudowy kurierskie przygotowane przez firmę Wesob/
Wecon zostały dopasowane do specyfiki
transportu między centrami logistycznymi.
Rama pomocnicza została zamontowana
na ramie samochodu w komplecie z ryglami mocującymi zabudowy. Załadunek
ułatwiają dwie pary rolek naprowadzających zintegrowanych z belkami poprzecznymi. Umieszczony za kabiną zderzak,
rolki oraz odpowiednio zamontowane
światła zapewniają prosty i bezpieczny
wjazd pod kontener. Podwozia Stralis
przystosowano do łączenia z przyczepami
z obrotnicą. Wysokość odstawcza kontenerów wynosi 1120–1220 mm.

Dlaczego pojazdy LNG?
Do tej pory naszą flotę zasilały najnowsze
pojazdy z silnikami Diesla, ale jeśli mówimy
o ekologii, Euro VI to już dla nas za mało, dlatego poszliśmy o krok dalej i wybór padł na paliwa alternatywne. Za wyborem samochodów na gaz
ziemny przemawiały zarówno argumenty ekonomiczne, jak
i ekologiczne. Wiadomo, że gaz LNG jest w większości krajów
Europy tańszy niż olej napędowy, więc oszczędności już są. Dodatkowo pojazdy te są zwolnione z niemieckiego myta do końca
2020 r. Niestety nie z polskiego viatolla. Nasz rząd nie oferuje
żadnych preferencyjnych warunków na zakup takiego auta czy
żadnych dotacji. Te pojazdy emitują aż o 99% mniej cząstek
stałych oraz o 60% mniej tlenków azotu w porównaniu z limitami określonymi w normie Euro VI. Gazowe Stralisy świetnie
sprawdzają się na długich trasach międzynarodowych, ale gdybyśmy chcieli wstawić je na wahadła krajowe, nie ma takiej
możliwości, gdyż stacji tankowania jest faktycznie za mało. To
był zakup pod ściśle określoną trasę przejazdu i stąd ekonomiczne uzasadnienie.
Jakie są pierwsze opinie użytkowe?
Kierowcy są bardzo zadowoleni i potwierdzają, że są to pojazdy
cichsze wewnątrz kabiny oczywiście i nie bardziej wymagające,
jeśli chodzi o eksploatację w porównaniu z pojazdami z silnikiem Diesla. Sama to sprawdziłam, gdyż uwielbiam jeździć, pasjonuje mnie bowiem motoryzacja, zwłaszcza ta ciężka, a w tym
roku zrobiłam prawo jazdy zawodowe C+E.

Iveco Stralis NP460 LNG to pierwsze w Polsce podwozia z silnikami zasilanymi gazem ziemnym wyposażone
w zabudowy wymienne Wesob/Wecon

Gazowe Iveco Stralis kupiła firma MC TRANS – firma rodzinna,
działająca na rynku od 2006 r. We flocie przewoźnika jeździ ok. 50
pojazdów, w tym 8 zasilanych paliwami alternatywnymi (LNG i CNG).
Większość taboru, ok. 35 samochodów, świadczy usługi dla GLS
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Firma kurierska GLS Poland to spółka córka General
Logistics Systems B.V. Na polskim rynku działa od 1998 r.
Każdego dnia dla całego konsorcjum GLS w trasę wyrusza ok. 26 000 samochodów kurierskich i około 3500
pojazdów wahadłowych. Polski oddział to 38 filii plus
1 sortownia, to ponad 1600 punktów ParcelShop, to też
ponad 2000 podnajmowanych pojazdów

Dlaczego CNG/LNG się opłaca?
Od 14 sierpnia br. obowiązują przepisy znowelizowanej Ustawy o podatku
akcyzowym wprowadzające zerową stawkę tego podatku dla paliw gazowych
(CNG i LNG) wykorzystywanych do napędu pojazdów silnikowych. Utrzymujące
się niskie ceny gazu ziemnego na europejskich giełdach wraz z zerową stawką
podatku akcyzowego powodują, że po-

Jacek Nowakowski,
gas business development
manager Iveco

Gaz ziemny jest najlepszym alternatywnym paliwem od czasu, gdy olej
napędowy wygrał z benzyną. Silnik korzystający z gazu LNG to sprawdzona
technologia, zapewniająca ograniczenie
zużycia paliwa, kosztów eksploatacji oraz emisji
zanieczyszczeń. Stralis NP 460 dobrze odpowiada na potrzeby nowoczesnego transportu, w którym rozwiązania ekologiczne już zaczynają odgrywać pierwszoplanową
rolę. Konstrukcja auta zapewnia również bardzo wysoki
komfort pracy dla kierowcy, w tym minimalny poziom
hałasu oraz wibracji w kabinie. To pierwszy w historii
samochód ciężarowy zasilany gazem oferujący moc, zasięg, komfort jazdy i dynamikę na miarę standardów obowiązujących w przewozach międzynarodowych.

jazdy zasilane CNG/LNG stanowią doskonałą alternatywę zarówno ekonomiczną,
jak i ekologiczną dla samochodów z silnikami zasilanymi olejem napędowym.
W przypadku samochodów Iveco Stralis
NP460 koszt przejechania 100 km w Polsce wynosi aktualnie mniej niż 60 zł – dla
porównania taki sam odcinek drogi pokonany pojazdem zasilanym ON to ponad 100 zł. Oprócz tego pojazdy gazowe
emitują o 99% mniej cząstek stałych
oraz 60% mniej tlenków azotu.
Aktualnie w Europie dostępnych dla
użytkowników jest 3650 stacji tankowania CNG i 210 stacji LNG. W Polsce
wygląda to następująco: mamy 23 publiczne stacje tankowania CNG i niestety
tylko 3 stacje LNG.

Zdjęcia: © K. Biskupska

reklama
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DKZ ze sprzęgłem przeciążeniowym ITL
Poruszamy temat dotyczący sprzęgła przeciążeniowego. W poprzedniej
części opisywaliśmy przypadek Forda Transita 2.4CDTi (06-). Obecnie
skupimy się na Citroënie Jumperze, w którym zastosowano tę samą
technologię, ale działania naprawcze muszą być inne.

o warsztatu samochodowego trafił samochód z poślizgiem sprzęgła. Pojazd
miał ewidentny problem z przeniesieniem
napędu. Po szybkiej decyzji został zamówiony zestaw sprzęgła o numerze 626 3033 09. Dwumasowe koło zamachowe (DKZ) nie budziło zastrzeżeń, dlatego pozostało niewymienione. Zgodnie
z instrukcją wewnątrz opakowania sprzęgło ma
zabezpieczenie transportowe. Sprężyna talerzowa
jest wstępnie uciśnięta i poza wycentrowaniem
tarczy niepotrzebny jest specjalny przyrząd do
montażu. Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko błędnego montażu.
Ku zdziwieniu mechaników po naprawie samochód nie chciał ruszyć. Gdzie leży problem? Należy to dokładnie sprawdzić. Przypomnijmy budowę
tego układu.

Skutki braku wymiany DKZ
Problem braku przeniesienia napędu nie pochodzi z nowo wymienionego zestawu sprzęgła. Wymiana kolejnego zestawu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. W analizowanym przypadku
sprzęgło przeciążeniowe zostało zerwane, a dwumasowe koło zamachowe, w którym się ono znajduje, nie zostało dokładnie zweryfikowane przed
montażem sprzęgła, co rekomendujemy za każdym
razem (rysunek 2).

Rysunek 3. Uszkodzone DKZ
– nieograniczony obrót masy wtórnej

Rysunek 2. Tabela danych DKZ
Rysunek 1. Budowa ITL
(Impact Torque Limiter)
Wewnątrz niektórych kół zamachowych LuK znajduje się sprzęgło przeciążeniowe (rysunek 1). Zbudowane jest z tarczy zabierakowej (1) i tarcz zaciskających (2, 3) z okładzinami ciernymi. Zostało
zaprojektowane dla ochrony skrzyni biegów przed
skutkami pików momentu obrotowego. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne i pochodzi głównie z rezonansu w układzie przeniesienia napędu.

Na co zwrócić uwagę?
Przy zdjętej skrzyni biegów, tarczy i docisku sprzęgła
należy dokonać inspekcji DKZ. W opisywanym
przypadku należy zwrócić uwagę na obrót masy
wtórnej względem pierwotnej. Zgodnie z tabelą
danych DKZ maksymalny dopuszczalny kąt swobodnego obrotu tego DKZ wynosi 23°, co odpowiada 7 zębom rozrusznika. W naszym przypadku
luz okazał się nieograniczony, tj. masa wtórna
obraca się bez wyczuwalnego oporu sprężyn łuko-
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wych (rysunek 3). Budowa DKZ z dużym łożyskiem
kulkowym może nie ujawniać usterki, gdyż otwory
masy wtórnej nie przykryją otworów masy pierwotnej jak w przypadku Forda Transita.
W celu sprawdzenia DKZ na wale korbowym należy użyć przyrządu 400 0080 10:
1. Zablokować wieniec rozrusznika.
2. Zamontować ramię.
3. Sprawdzić kąt, o jaki masa wtórna może się
obracać.
Diagnoza: sprzęgło przeciążeniowe wewnątrz DKZ
zostało zerwane i naprawa samochodu musi również obejmować wymianę koła zamachowego.
Więcej praktycznych informacji dostępnych jest
na portalu dla mechaników www.repxpert.pl oraz
na stronie www.schaeffler.pl

| PROMOCJA |

Światowy debiut Forda Transita
Najnowsza generacja Forda Transita o ładowności 2 t, oferująca
przedsiębiorcom niższe zużycie paliwa oraz szersze możliwości komunikacyjne,
została zaprezentowana szerokiej publiczności na targach IAA w Hanowerze.

ajnowszy Ford Transit charakteryzuje się
większą ładownością oraz udoskonalonymi silnikami. Dostępne jest w wersjach
z przednim i tylnym napędem innowacyjne rozwiązanie z układem mild hybrid (mHEV), wykorzystującym silnik Diesla, który charakteryzuje się
spalaniem o 3% niższym w porównaniu ze standardowym silnikiem wysokoprężnym.
Nowy Transit został również wyposażony w funkcje umożliwiające komunikację pojazdu z zewnętrznymi urządzeniami elektronicznymi i połączenie
z internetem za pomocą pokładowego modemu
Ford PassConnect. Najnowszy model otrzymał
też zmienioną stylistykę przodu, zupełnie nowe
wnętrze ze zwiększoną liczbą schowków, a także
nowe systemy wspomagające pracę kierowcy. Samochód będzie produkowany w zakładach Forda
w Kocaeli w Turcji.

Oszczędności i komfort
Konstrukcja nowoczesnego silnika wysokoprężnego
Ford EcoBlue o pojemności 2 l została zoptymalizowana w celu obniżenia zużycia paliwa, co daje nawet do 7% oszczędności. Zwiększenie ciśnienia
wtrysku w układzie paliwowym do 2200 bar zapewnia bardziej efektywny przebieg spalania.

Do dostępnych już wcześniej silników o mocach
105 KM, 130 KM oraz 170 KM (77, 96, 125 kW)
doszła nowa jednostka o mocy 185 KM (136 kW)
i momencie obrotowym 415 Nm. Wszystkie dostępne silniki mają turbosprężarki o nowszej konstrukcji, która pozwala na uzyskiwanie większego
momentu obrotowego w szerszym niż dotąd zakresie obrotów.
Od wiosny 2020 r., obok standardowej 6-stopniowej manualnej skrzyni biegów, tylnonapędowe wersje Transita będą oferowane również z 10-stopniową
automatyczną skrzynią biegów z adaptacyjną funkcją Adaptive Shift Scheduling, która analizuje indywidualny styl jazdy kierowcy w celu zoptymalizowania momentów zmian biegów.
Kolejne zmiany to wprowadzenie po raz pierwszy
w 2-tonowej wersji Transita elektrycznego wspomagania kierownicy (EPAS) współpracującego
z aktywnym asystentem parkowania (Active Park
Assist) i systemem pomagającym utrzymać pojazd
na pasie ruchu (Lane-Keeping Aid). Zmniejszono
również masy części i podzespołów (lżejsza jest
m.in. nowa pokrywa silnika, a ścianę działową we
wnętrzu z blachy stalowej zastąpiono wytrzymałym tworzywem kompozytowym), są też zmiany
poprawiające aerodynamikę pojazdu.

Bezpieczeństwo i pomoc
Po raz pierwszy kierowca Transita może wybrać
tryb jazdy w zależności od prędkości i warunków
na drodze. Dostępne są: tryb Eco, tryb do jazdy
na śliskiej nawierzchni, tryb błoto/koleiny w pojazdach z napędem na wszystkie koła oraz tryb
holowania przyczepy.
Najnowszy model zyskał też liczne układy wspomagające pracę kierowcy. Wśród nich klienci
znajdą m.in. system monitorujący martwe pole widzenia, ulepszony system utrzymania na pasie
ruchu i układ aktywnego wspomagania hamowania (Pre-Collision Assist) z funkcją wykrywania pieszych.
Nowością są również funkcje, które ułatwiają manewrowanie, cofanie i parkowanie na ruchliwych
ulicach lub parkingach. Pomocne w tym zakresie są
kamery szerokokątne z przodu i z tyłu pojazdu, kamera cofania, asystent parkowania z dodatkowymi
czujnikami po bokach, aktywny asystent parkowania
(APA), asystent wyjazdu z parkingu (Park-Out Assist) oraz funkcja ostrzegania przed pojazdami na
drodze poprzecznej (Cross Traffic Alert).
Zdjęcie: © Ford
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Scania jako jedyny
producent z wielkiej
siódemki wykorzystuje do
napędu swoich pojazdów
ośmiocylindrowe silniki
widlaste. We wrześniu br.
zapoznaliśmy się
z możliwościami ciągnika
Scania R580 A4×2NA.

eszcze kilka lat temu, kiedy ekologia i konieczność globalizacji
produkcji i redukcji kosztów nie
były tak istotne, obserwowaliśmy rywalizację producentów – MAN, Mercedes-Benz, Scania – dysponujących w swej
ofercie silnikami V8 (Volvo Trucks miało
rzędową szóstkę) o to, który z nich uzyska
prymat pierwszeństwa, oferując użytkownikom jednostkę o najwyższej mocy.
Pojawiały się imponujące osiągi: 680,
730 i 750 KM. Jednak to zawsze najmocniejsza wersja Scanii z silnikiem V8
powszechnie uważana była za punkt odniesienia we wszelkich porównaniach
tych „mocarzy” szos i bezdroży. Po pro-

Scania V8
– celebryta w akcji
Dariusz Piernikarski

stu: King of the Road. Użytkownicy chwalili się swoimi milionowymi przebiegami, kierowcy zachwalali niepowtarzalny
dźwięk wydobywający się spod maski
i wręcz niespożytą energię silnika.
Czasy rywalizacji o koronę minęły
bezpowrotnie – wraz z wprowadzaniem
w życie kolejnych norm: Euro V i Euro VI
firmy MAN i Mercedes-Benz postawiły
na rzędowe szóstki, Volvo Trucks ma co
prawda najmocniejszy na rynku silnik
o mocy 750 KM (D16K), ale jest to jednostka o rzędowym układzie cylindrów.
Scania nie uległa presji ze strony konkurentów i jako jedyny producent z wielkiej siódemki pozostała na placu boju
z widlastym silnikiem w wersji Euro VI,
który w najmocniejszej regulacji osiąga
imponujące osiągi: 730 KM i 3500 Nm.
Są to jedyne silniki V8 w wersji Euro VI
dostępne obecnie na rynku.

Legenda nie umiera
Legendarny silnik Scania V8 zadebiutował na rynku w 1969 r. i od razu
zrewolucjonizował transport międzynarodowy w Europie. Na początku największe wrażenie robiły jego doskonałe
osiągi, następnie użytkownicy docenili
jego trwałość i niezawodność. Klienci
mogli się cieszyć ponadprzeciętną dynamiką, osiągami i jakością V8. Silnik V8
zdobył mocną pozycję na rynku także dlatego, że przy wysokiej mocy wyróżniał się
niskim spalaniem. Dzięki tym cechom
stanowił niezwykle wydajne źródło napędu, a każdą kolejną generację klienci
przyjmowali z dużym entuzjazmem.
Legenda, mimo pojawienia się na
rynku wielu innych równie doskonałych
silników rzędowych, trwa nadal. W wielu
zastosowaniach silnik V8 jest niezastąpiony – jest to nie tylko transport ładunków ponadgabarytowych, widlaste silniki
Scanii stosowane są również do napędu maszyn roboczych, łodzi i generatorów prądu.

Legenda wciąż żyje: Scania R580 A4×2NA
nowej generacji z okolicznościowej serii
przygotowanej na 50-lecie obecności
na rynku widlastego silnika DC16
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W lutym br. Scania wprowadziła do
sprzedaży limitowaną serię 50 ciągników
w specjalnym, jubileuszowym oklejeniu
– były one dostępne dla klientów Scanii
w Polsce, którzy zdecydowali się na zakup pojazdu z silnikiem V8. Kampania
związana była z obchodami 50. rocznicy
istnienia silników V8. Dla klientów decydujących się na zakup ciężarówek Scania
wyposażonych w silniki V8 największe
znaczenie mają osiągi, ale również cenią
sobie ekonomikę eksploatacji i trwałość
tych legendarnych jednostek napędowych.

16-litrowy silnik
widlasty DC16 oferowany jest w 4 wariantach mocy: 520, 580,
650 i 730 KM; mimo tak
potężnych osiągów są
to wydajne, ekonomiczne i ekologiczne
jednostki napędowe

Silniki Scania V8 dziś
Nowa generacja silników V8 Euro VI
została wprowadzona do oferty Scanii
w 2017 r. Silniki są obecnie dostępne w 4
wersjach mocy od 520 do 730 KM. Jako
jednostki napędowe samochodów ciężarowych ze znakiem gryfa na masce zapewniają korzystny całkowity koszt użytkowania, ponieważ zostały zaprojektowane
z myślą o niskim zużyciu paliwa i łatwej
obsłudze, zwiększającej dyspozycyjność.
Widlaste ósemki Scania mają również nowoczesny wygląd, odpowiadający w pełni
pojazdom firmy nowej generacji, wpisują
się również w trend zrównoważonych rozwiązań transportowych – wyrazem tego
są dłuższe, cięższe zestawy drogowe
o obniżonym wskaźniku emisji CO2 na
tonę. Z ekologicznego punktu widzenia
ważne jest również to, że silnik Scania
V8 może być zasilany 100-procentowym
paliwem alternatywnym – za takie są
uważane produkowane z biokomponentów uwodornione oleje roślinne HVO.
Wszystkie 4 wersje silnika V8 mają
pojemność skokową 16,4 dm3 i są regulowane na moce 520, 580, 650 i 730 KM
(odpowiednio 382, 427, 479 i 537 kW),
maksymalne momenty obrotowe wynoszą odpowiednio 2700, 3000, 3300 oraz
3500 Nm. Jest to ta sama platforma konstrukcyjna, która została wprowadzona
wraz s silnikiem 730-konnym jeszcze
w 2010 r. W silnikach DC16 V8 Euro VI
wtrysk paliwa realizuje wysokociśnieniowy układ wtryskowy common rail
Scania XPI. Za czystość spalin odpowiada system selektywnej redukcji katalitycznej SCR współpracujący z katalizatorem utleniającym i filtrem cząstek
stałych DPF. W silniku 730-konnnym dodatkowo zastosowano chłodzony cieczą
układ recyrkulacji spalin EGR. Osiągi

Kokpit kierowcy
w samochodach
Scania R nowej
generacji: najwyższy
poziom ergonomii,
komfortu i jakości
wykończenia

Drobiazgi mają znaczenie:
o tym, że ciągnik R580 V8
należy do limitowanej serii
przygotowanej na 50-lecie
silnika V8, świadczą liczne
detale wykończenia

i czystość spalin na właściwym poziomie
pozwala zapewnić również turbosprężarka o zmiennej geometrii. W efekcie
tłumik zawierający blok katalizatorów
jest niewiele większy niż ten stosowany
w pojazdach Scanii wyposażonych w silniki rzędowe. W praktyce oznacza to
więcej miejsca na zainstalowanie dużych
zbiorników na paliwo i AdBlue.
Ponieważ do przeniesienia jest niebagatelny moment obrotowy, standardowo we wszystkich pojazdach z silnikami V8 montowana jest wzmocniona
zautomatyzowana skrzynia biegów Scania Opticruise.

Moc ujarzmiona
Po uruchomieniu silnika (zwłaszcza
gdy uruchamiamy go przy podniesionej
kabinie) słychać bardzo charakterystyczny

odgłos „grzechoczącej” widlastej ósemki
pracującej na biegu jałowym. Z kolei w kabinie, mimo pracującego silnika, jest wyjątkowo cicho, dochodzi do nas wręcz
łagodny pomruk pracującej ósemki płynący z głębi tłumika.
Jazda Scanią V8 to czysta przyjemność – nic dziwnego, przecież obecnie
mamy do czynienia z samochodami nowej generacji, o których można powiedzieć, że pod każdym względem są bliskie ideału. Olbrzymia moc w zasadzie
uniezależnia nas od konfiguracji pokonywanego terenu, gdy pod maską pracuje jednostka o mocy „tylko” 520 KM
czy najmocniejszy 730-konny silnik.
W 40-tonowym zestawie podjazd pod
wzniesienia nawet o sporym nachyleniu odbywa się przy niewielkim spadku
prędkości obrotowej silnika, bez redukcji przełożenia.
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Korzystając z uprzejmości EWT Truck
& Trailer Polska, mogliśmy sprawdzić
ciągnik na trasie w zestawie z naczepą
kurtynową Schmitz Cargobull S.CS

Duży moment obrotowy wynoszący
3000 Nm w przypadku silnika o mocy
580 KM (w taki silnik był wyposażony prezentowany pojazd) dostępny jest w zakresie od 950 do 1350 obr/min. Oznacza
to, że większość zadań na trasie związanych z pokonywaniem oporów ruchu czy
wyprzedzaniem można skutecznie wykonać, nie wykraczając poza zielone pole
na obrotomierzu, wskazujące ekonomiczny zakres prędkości obrotowych silnika.
Tak duża elastyczność silnika sprzyja
niewątpliwie obniżeniu zużycia paliwa.
Strategia zamiany biegów realizowana przez zautomatyzowaną skrzynię
Opticruise jest idealnie dopasowana do
możliwości silnika. Kierowca ma do wyboru trzy programy zmiany biegów – ekonomiczny, standardowy oraz Power. Ten
ostatni może być potrzebny w naprawdę
trudnych sytuacjach, gdyż w normalnych warunkach jazdy tryb ekonomiczny
w zupełności wystarcza. Samochód ma
również system Scania Active Prediction
oraz Eco-Roll. Scania Active Prediction
wspomaga pracę skrzyni Opticruise dzięki
znajomości topografii trasy. Dzięki funkcji Eco-Roll na dłuższych, łagodnych zjazdach, następuje rozłączenie układu przeniesienia napędu (wolne koło) i silnik
pracuje na biegu jałowym. Kolejnym elementem pozwalającym na obniżenie
zużycia paliwa jest Scania Driver Support – system na bieżąco ocenia styl
jazdy kierowcy i informuje go o wynikach
za pomocą prostych komunikatów na
wyświetlaczu. Jazdę bezpieczną wspomaga również aktywny tempomat ACC
(współpracujący ze Scania Active Prediction), jest także wspomaganie ruszania na wzniesieniu Hill Hold oraz system
ostrzegający o niesygnalizowanym przekroczeniu linii LDW (Lane Departure
Warning).

Kabina
Prezentowany ciągnik Scania R580
miał kabinę sypialną typu CR z wysokim
dachem (H – Highline). Z zewnątrz kabina typu CR jest starannie dopracowana
aerodynamicznie – jest to wspólna cecha
wszystkich typów kabin wprowadzonych

W środku kabiny CR Highline: dwie
komfortowe leżanki, dolna o szerokości
800 mm z wysunięciem do 1000 mm,
górna 700 mm

Na drzwiach i nad nimi dodatkowe kieszenie na drobiazgi, a w centralnej części kokpitu wysuwane szuflady. Zatem
miejsca do przechowywania jest wystarczająco dużo.
Duża przeszklona powierzchnia pozwala na dobrą obserwację otoczenia
wokół pojazdu – sprawa bardzo ważna,
gdy manewrujemy zestawem członowym z przyczepą. Lusterka zewnętrzne
w minimalnym zakresie ograniczają pole
widzenia do przodu, a ich powierzchnia
jest wystarczająca, by widzieć przestrzeń
za samochodem.
w samochodach Scanii nowej generacji.
W środku dwie komfortowe leżanki: dolna
o szerokości 800 mm z wysunięciem do
1000 mm, górna 700 mm. Fotel kierowcy
był amortyzowany pneumatycznie z dużymi możliwościami regulacji siedziska
i oparcia. Równie komfortowy był fotel
pasażera – także z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją. Wysokość
wewnętrzna w kabinie to 2070 mm, tunel silnika o wysokości 155 mm nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody w sprawnym poruszaniu się we wnętrzu.
Nad szybą przednią znajdowały się pojemne zamykane schowki. Pod unoszoną
do góry leżanką dolną przy ścianach kabiny są dwa schowki o pojemności po
187 l – do schowka za fotelem kierowcy
mamy dostęp również z zewnątrz. Uzupełnieniem są dwa wysuwane do wnętrza schowki pod środkową częścią leżanki.
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Podsumowując
Scania z silnikiem widlastym (niezależnie od mocy) to ciężarówka pełna
sprzeczności. W warunkach europejskich, gdzie maksymalna masa zestawu
to 44 t i na autostradach spotykamy
wiele zakazów wyprzedzania, pojazd ten
był i będzie w większości przypadków jedynie prestiżowym powodem do dumy
swego właściciela. Na większości europejskich tras doskonale sprawdzą się modele o mniejszej mocy, w zależności od
preferencji ich właściciela z kabinami
typu S lub R. Kwestią bezsporną jest
oczywiścieto, że mamy więcej zabawy,
gdy pod maską pracuje widlasta ósemka
i ponad 500 koni.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Macierz przezbrojeń
w systemie ERP

Kryteria macierzy przezbrojeń
Moduł APS systemu ERP do zarządzania w firmach
produkcyjnych proALPHA definiuje następujące kryteria dla macierzy przezbrojeń:
• Numer artykułu – to kryterium, które pozwala
na łączenie operacji wykonywanych w ramach tych samych artykułów,
• Lista cech artykułu – moduł APS w systemie
proALPHA pozwala na przypisywanie dowolnych cech wraz z wartościami do każdego artykułu w nim zdefiniowanego. Cechy te posłużą do późniejszej optymalizacji procesu
produkcyjnego, czyli zaplanowania operacji na
danej maszynie w taki sposób, aby artykuły
o identycznych cechach były zawsze produkowane razem, co zmniejsza ilość wymaganych przezbrojeń (np. ten sam kolor, rozmiar
czy kształt),

x
x

x
x
x

0|0
x
x
x

Przykład wykorzystania
macierzy przezbrojeń
•

•

•

x
x
0|0
80|500
100|1000

x
x
x
50|500
0|0
80|800

Kolor Czarny
x
x
x
50|500
30|500
0|0

Maksymalna efektywność kosztowa

Pozycje struktury – kryterium to pozwala na
optymalizację produkcji dzięki możliwości
wspólnego kolejkowania do wykonania artykułów wytwarzanych z tych samych materiałów, co minimalizuje ilość wymaganych
przezbrojeń związanych ze zmianą wykorzystywanego surowca,
Zasoby (narzędzia) – to kryterium umożliwia
kolejkowanie po sobie operacji, do wykonania których można użyć tych samych maszyn
czy też narzędzi,
Klasa aktywacji (cecha operacji technologicznej) – za pomocą klasy aktywacji można
optymalizować produkcję ze względu na cechy, które przypisane są do danych operacji
technologicznych.

Każda maszyna może mieć inne kryteria optymalizacyjne, dlatego producent systemu proALPHA
przewidział możliwość przypisywania do każdego
zasobu produkcyjnego indywidualnie zaprojektowanej macierzy przezbrojeń.
Budując macierz przezbrojeń, należy wprowadzić
punkty karne oraz procent normatywnego czasu
pracy TPZ dla każdej istniejącej kombinacji kryteriów. Punkty karne są wykorzystywane przez system ERP do optymalizacji sekwencji, a procent normatywnego czasu pracy TPZ do wyliczenia czasu
przezbrojenia maszyny. Dla wielu wartości w macierzy wszystkie punkty karne sumują się, a za procent normatywnego czasu pracy TPZ przyjmuje
się jego największą wartość występującą w danym zbiorze.
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Kolor czarny

x
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0|5

x

Kolor czerwony

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

Kolor biały
Kolor czerwony

0|50

0|0

0|10

Kolor biały

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

Dł. 40

0|50

0|5

Dł. 40

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

Dł. 30

0|0

Dł. 30

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

Dł. 20

Dł. 20

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

ykorzystując macierz przezbrojeń,
planiści mogą planować produkcję w taki sposób, aby ilość przezbrojeń wstrzymujących produkcję była jak najmniejsza i pozwalała na realizację zleceń zgodnie
z zakontraktowanymi terminami. W module APS
systemu proALPHA istnieje możliwość określenia
kar i czasów przezbrojeń w kontekście dowolnych operacji następujących po sobie.

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

Za pomocą funkcjonalności macierzy przezbrojeń w proALPHA ERP
planiści mogą zrealizować swoje zadanie i planować produkcję w taki
sposób, aby wynik ich pracy przełożył się na pogodzenie wyznaczonych
terminów realizacji z maksymalną efektywnością kosztową.
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Transport drewna
– tylko dla specjalistów

Dariusz Piernikarski

ransport drewna odbywa się w kilku etapach. Zrywka drewna to
przewóz materiału do jego miejsca
składowania, wywóz drewna to przemieszczenie drewna z miejsca składowania do punktu odbioru (do klienta).
Pierwszy etap transportu realizowany
jest różnymi sposobami – dominują oczywiście pojazdy mechaniczne, ale gdzieniegdzie można jeszcze spotkać zaprzęgi
konne, wykorzystywane są również metody grawitacyjne (ścięte drewno przemieszcza się pod własnym ciężarem).
Im trudniejszy teren, z którego należy
przewieźć drewno, tym bardziej skomplikowana będzie procedura jego transportu [2].

Tylko dla specjalistów
Przewóz drewna może odbywać się
transportem drogowym, kolejowym lub
morskim, w zależności od położenia geograficznego i odległości stosowane są
różne ich kombinacje. Podstawowe czynniki wpływające na transport drewna
obejmują rozmiar operacji, położenie geograficzne lasu i zakładów przetwórczych

© D. Piernikarski

Transport drewna stawia wysokie wymagania kierowcom i wykorzystywanym pojazdom. Ludzie i pojazdy muszą być w stanie poradzić
sobie z jazdą po terenie nieutwardzonym, trudnym w zamocowaniu
i niestabilnym ładunkiem oraz różnymi przepisami dotyczącymi
przewożenia tego typu materiałów.

Zestaw do przewozu dłużycy tworzy ciągnik wyposażony w obrotnicę z kłonicami oraz
wózek jezdny, na którym również zamocowana jest obrotnica z kłonicami; ciągnik i wózek
jezdny połączone są ze sobą tylko poprzez ładunek, co umożliwia ich dowolny rozstaw
w zależności od długości kłód

(tartaków), a także odległość między nimi,
asortyment przetwarzanego drewna oraz
rodzaje środków transportu, które są dostępne i odpowiednie dla danej operacji.
Wiele tartaków przyjmuje różnorodne
asortymenty drewna, niektóre mogą akceptować tylko określone typy.
Transport drogowy jest podstawową
formą transportu drewna i jest to zdecydowanie biznes dla specjalistów (według danych GUS w 2018 r. w przewozach krajowych praca przewozowa w tkm
drogowego transportu drewna wyniosła
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98%, praca przewozowa kolei – jedynie
2%; w transporcie międzynarodowym
jest to odpowiednio 97% i 3%). Nie tylko
należy opanować prowadzenie pojazdu
w trudnym terenie, ale także latem założyć łańcuchy, bezpiecznie obsługiwać
żuraw przeładunkowy – istotny jest bowiem jak najkrótszy czas operacji.
Gdy okoliczności na to pozwalają,
drewno można ładować na ciężarówki
bezpośrednio w miejscu pozyskania (zrywki), co eliminuje potrzebę oddzielnej fazy
transportu w obrębie lasu. Gdy odległości
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specjalistycznym żurawiem leśnym. Konsekwencją jest oczywiście znaczne zmniejszenie ładowności pojazdu (zestawu).
Jednak próby technicznego oddzielenia
samego procesu załadunku od późniejszego transportu często napotykają trudności organizacyjne.
Typowe nadwozie to platforma wyposażona w regulowane ławy z kłonicami
– dotyczy to zarówno samochodów, przyczep, jak i naczep. Przyczepy – typowo
wyposażone w dyszel z obrotnicą – mają
najczęściej maksymalną możliwą dla danego zestawu długość.

Rysunek 1. Statystyczne
zestawienie odległości,
na jakich odbywa się
transport drewna [1]

są krótkie, sprzęt do transportu w lesie
(np. ciągnik rolniczy z przyczepą) może
dowozić drewno bezpośrednio do miejsca
przetwarzania. Jednak zwykle pozyskany materiał jest najpierw umieszczany
w miejscach składowania rozlokowanych w dogodnym sąsiedztwie dróg publicznych, którymi, po załadunku, jest
transportowany na większe odległości –
statystyczne zestawienie odległości przewozu przedstawiono na rysunku 1.
Transport drogowy drewna odbywa
się pojazdami, których wielkość zależy od
wymiarów drewna, warunków drogowych
oraz dostępności kapitału na zakup lub
dzierżawę sprzętu. W krajach tropikalnych
powszechnie stosuje się 2- lub 3-osiowe
ciężarówki i przewozi towary o całkowitej
masie do 130 t lub więcej. Na przykład
w Skandynawii typową ciężarówką do
transportu drewna jest 4-osiowa ciężarówka z 3-osiową przyczepą (lub odwrotnie) o ładowności od 20 t do 22 t.

Drewno długie
W uproszczeniu można mówić o transporcie drewna długiego (dłużyc) o długości pnia powyżej 6 m i drewna krótkiego (stosowego) o długość pnia do 6 m.
Kolejnym rozróżnieniem jest to, czy
zestaw ma swój własny żuraw przeładunkowy lub czy do załadunku wykorzystywany jest sprzęt zewnętrzny. W Europie Środkowej dominują kombinacje ze

W klasycznym ujęciu dłużyce transportowane są przez samochód ciężarowy
wyposażony w obrotową ławę z kłonicami
i przyczepę składającą się z dyszla i ramy
pomocniczej ze słupkami. Taka kombinacja ciężarówki z obrotową ramą z kłonicami i sprzężonej z samochodem przyczepy z dyszlem o regulowanej długości
jest nadal stosowana powszechnie w wielu

reklama

Środki transportu
Głównym czynnikiem decydującym
o doborze środka transportu są wymiary
surowca drzewnego. W związku z takim
podziałem wyróżnia się 3 podstawowe
rodzaje transportu [4]:
• transport drewna wielkowymiarowego o minimalnej średnicy w górnym
końcu bez kory 140 mm; drewno wielkowymiarowe dzielone jest na kłody
leśne i dłużyce. Wyodrębnia się 2
grupy długości kłód leśnych: do 4 m
oraz od 4,1 m do 6 m, drewno o długości powyżej 6,1 m to dłużyce,
• transport drewna średniowymiarowego wyrabianego w dłużycach, kłodach, wałkach i szczapach,
• transport drewna małowymiarowego
– drobnicy użytkowej i opałowej, której średnica dolna w korze nie przekracza 70 mm.
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regionach świata. Na rynku europejskim
przyczepa z dyszlem jest zastępowana
samosterującą przyczepą (wózkiem jezdnym) bez mechanicznego połączenia z pojazdem ciągnącym.
Zestaw do przewozu dłużycy tworzy
ciągnik wyposażony w obrotnicę z kłonicami oraz 1- lub 2-osiowy wózek jezdny,
na którym również zamocowana jest obrotnica z kłonicami. Pojazd ciągnący i tylny
wózek jezdny połączone są ze sobą tylko
poprzez ładunek, co umożliwia ich dowolny rozstaw w zależności od długości
kłód. Przyczepy (wózki jezdne) mają kierowaną oś sterowaną hydraulicznie lub
mechanicznie poprzez kąt utworzony
pomiędzy ładunkiem a przyczepą.

© K. Biskupska

W Skandynawii typową konfigurację
do transportu drewna stosowego
tworzy 4-osiowa ciężarówka z przyczepą (liczba osi od 3 do 5) o ładowności od 20 t do 22 t

Kombinację ciągnik–wózek jezdny
z obrotnicą można również wyposażyć
w zdejmowane platformy, tworząc tym
samym krótką naczepę do przewozu drewna stosowego, która jest często zamawiana z platformą i wstawionymi w nią kłonicami. Zestaw taki nadaje się również
do drewna stosowego i innych ładunków

z sektora budowlanego, po zamontowaniu żurawia może się niezależnie ładować i rozładowywać.
Stosowane kłonice mogą być sztywne
(jednoczęściowe) albo mechanicznie lub
hydraulicznie wydłużane teleskopowo.
Ponadto w wielu wariantach możliwa
jest wzdłużna regulacja ich położenia, co
pozwala na załadunek drewna stosowego o różnej długości. Ze względu na
dążenie do redukcji masy własnej pojazdu poszczególne elementy konstrukcyjne – ławy, kłonice i obrotnice – mogą
być wykonane ze stali lub aluminium.

Wyposażenie zestawów dłużycowych
w moduły (wózki) samosterujące powoduje ograniczenie możliwości przewozu
asortymentu jedynie do drewna wielkowymiarowego (transport krótszego
umożliwi zastosowanie specjalistycznych
nakładek montowanych na pojeździe).
Korzyścią stosowania wózków są znacznie lepsze właściwości manewrowe niż
w przypadku naczep i przyczep kłonicowych. Dodatkowym atutem jest możliwość złożenia zestawu przy przejazdach
bez ładunku. Korzystając z żurawia, tylną
przyczepę (wózek jezdny) umieszcza się
między kłonicami obrotnicy przedniej naczepionej na ciągnik siodłowy. Dzięki temu
pojazd ma znacznie mniejsze rozmiary.

© Hydrog
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Zestaw dłużycowy przy przejazdach
bez ładunku można złożyć: korzystając
z żurawia, tylną przyczepę umieszcza się
między kłonicami obrotnicy przedniej
na ciągniku – dzięki temu pojazd ma
znacznie mniejsze rozmiary

Klasyka w transporcie drewna stosowego: 3-osiowe podwozie wyposażone w ławę z regulowanymi kłonicami oraz żuraw leśny na tylnym
zwisie wykonane przez firmę Hydrog z Białegostoku
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Podsumowując, możemy mówić o 3
typowych rodzajach pojazdów dłużycowych [4]:
1. 1- lub 2-osiowy moduł tylny podpiera
ładunek, którego część przednia opiera się na obrotnicy umieszczonej na
ramie lub skrzyni ładunkowej samochodu (ciągnika).
2. Moduł przedni i tylny wyposażone
w obrotnicę z kłonicami są połączone
ramową konstrukcją nośną o regulowanej długości, łączącej moduły i służącej do podparcia ładunku.
3. Moduły nie są połączone konstrukcją
nośną, a tylko rozworą np. w postaci
teleskopowego połączenia rurowego.
Rolę układu nośnego spełnia sam
ładunek, do niego podczepia się przewody hamulcowe i elektryczne. Rozwora służy do ustawienia długości
i rozmieszczenia punktów podparcia ładunku.

© Hydrog

Leśny żuraw przeładunkowy na tylnym zwisie
pozwala na załadunek drewna stosowego
na samochód ciężarowy i przyczepę

Zastosowanie kłonic aluminiowych, takich jak np. oferowane przez firmę Hydrog kłonice
Alucar z serii Titan, pozwala na zmniejszenie masy własnej zestawu do transportu drewna
i podniesienie ładowności nawet o 20%

Drewno stosowe
Transport drewna stosowego stale
zyskuje na znaczeniu ze względu na zachodzące zmiany w technologii obróbki
drewna. Standardowy zestaw do transportu kłód leśnych – drewna stosowego

– tworzy samochód ciężarowy wyposażony w platformę ładunkową z kłonicami o regulowanym rozstawie oraz
doczepianej 2-osiowej przyczepy kłonicowej. Oprócz tego zestaw transportowy
może być wyposażony w hydrauliczny
żuraw przeładunkowy umieszczany za

reklama
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kabiną lub na tylnym zwisie samochodu
ciężarowego (częściej). Za kabiną znajduje się tzw. zakabinówka osłaniająca
kierowcę przed zsunięciem się drewna na
kabinę. Platforma w pojazdach stosowanych do przewozu kłód nie jest konieczna, dodatkowo zwiększa masę własną
pojazdu. Mimo to większość firm wyposaża pojazdy w platformy, aby zapewnić
swoim produktom uniwersalność zastosowań, tym samym zwiększając ich konkurencyjność.

© D. Piernikarski

Ściana przednia, tzw. zakabinówka, montowana na platformach kłonicowych chroni
kabinę i kierowcę – najczęściej wykonuje
się ją z aluminium

Samochód ciężarowy do przewozu drewna
stosowego z żurawiem przeładunkowym zamocowanym z tyłu połączony z przyczepą klasyczną z ruchomym dyszlem połączonym przegubowo z ramą obrotnicy kół przednich stał się
standardem, ale z bardzo niestandardowym
wyposażeniem

Przepisy wymuszają zabezpieczenie
transportowanych kłód przed zmianą położenia, m.in. każda kłoda ułożona w bocznej zewnętrznej płaszczyźnie ładunku
musi być wsparta na przynajmniej dwóch
kłonicach. Szerokość rozstawu kłonic
musi być więc dobrana do parametrów
transportowanego drewna. Dopuszcza się
również przewożenie krótszego drewna
stosowego poprzecznie w stosunku do
kierunku jazdy na pojazdach z platformą
podłogową. Przewożenie drewna w ułożeniu poprzecznym wymaga zastosowania przyczep i naczep ze sztywnymi
ścianami. Ładunek nie może przekraczać linii brzegów ścian bocznych (szerokość 2,55 m). Dopuszczalną metodą
jest transport drewna w klatce, o ile kłody
nie będą wystawać przez otwory siatki.
W kierunku wzdłużnym ładunek musi

Przeładunkowy żuraw hydrauliczny może podnosić i opuszczać ładunki tylko pionowo, żuraw
leśny może również je ciągnąć i pchać. W porównaniu z typowym żurawiem przeładunkowym żuraw leśny ma nieco mniejszy zasięg,
ale znacznie większy moment obrotowy –
może obracać się pod pełnym obciążeniem,
nawet w pochyłej pozycji w terenie

48 | PAŹDZIERNIK 2019 | Transport – Technika – Biznes

zostać podzielony na sekcje za pomocą
sztywnych przegród lub kłonic. Szczegółowe przepisy znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [3].
Producenci naczep i przyczep kłonicowych dążą do zmniejszenia masy
własnej pojazdów, stosując jako materiały konstrukcyjne stopy aluminium
i wysokowytrzymałe stale. Zastosowanie
aluminiowej ramy i kłonic pozwala na
zwiększenie ładowności nawet o 20%.
Kłonice montowane są w różnych wariantach, coraz rzadziej są mocowane
na stałe bez możliwości regulacji rozstawu. Stosowane są też kłonice przesuwne, z dowolną konfiguracją rozstawu
oraz możliwością demontażu. Niektórzy
producenci mają w ofercie kłonice z regulacją wysokości.
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Akumulatory – konstrukcje
technicznie dojrzałe
Dariusz Piernikarski

Akumulator jest jednym z najważniejszych elementów pojazdu użytkowego,
odpowiedzialnym za rozruch silnika i niezawodne działanie wszystkich
układów elektrycznych i odbiorników. Eksploatacja w trudnych warunkach
nakłada na akumulatory specjalne wymagania. Najważniejsze stają się takie
cechy, jak najwyższa niezawodność i osiągi.

Wysokie wymagania
Instalacje elektryczne samochodów
ciężarowych stały się bardzo zaawansowane dzięki licznym mikroprocesorom
sterującym wieloma systemami pokładowymi, wśród nich można wymienić jednostki sterujące pracą układu napędowego (silnika i skrzyni biegów), układów
oczyszczania spalin, układów hamulcowych, aktywnych układów kierowniczych czy kontrolery nadzorujące pracę
układów wspomagających kierowcę –
przewidujących tempomatów, systemów
monitoringu otoczenia, klimatyzacji kabiny i wiele innych. Bardzo ważne jest,
aby układy elektryczne pojazdu miały
stabilne napięcie zasilania, a akumulator odgrywa w tym dużą rolę.

© Scania

iele rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w akumulatorach do samochodów ciężarowych i osobowych jest takich samych
– można tu wspomnieć o systemach pozwalających np. na kondensację i powrót
pary wodnej czy odprowadzanie gazów.
Różnice pojawiają się tylko ze względu na
zupełnie różne warunki eksploatacji.
Jednym z najważniejszych wymagań stawianym akumulatorom stosowanym
w samochodach ciężarowych jest wysoka odporność na drgania, wiąże się
to nie tylko z wytrzymałością samej obudowy, ale także z odpornością
poszczególnych ogniw

Akumulatory do pojazdów użytkowych działają w trudnych warunkach
i oczekuje się, że nie tylko uruchomią silniki wysokoprężne o dużej liczbie cylindrów i wysokim stopniu sprężania nawet w niskich temperaturach otoczenia,
co wiąże się z wysokim prądem rozruchu (typowo 800 A), ale także zapewnią
odpowiednie zasilanie do licznych odbiorników energii o dużym poborze mocy.
Ciężarówki używane do transportu miejskiego z ograniczeniami dotyczącymi
pracy silnika na biegu jałowym czy ciągniki z kabinami sypialnymi z falownikami

zamieniającymi prąd stały na prąd przemienny 230 V mogą głęboko rozładować
akumulatory. Tym samym akumulatory
tych pojazdów regularnie poddawane są
dużej liczbie cykli ładowania – rozładowania w danym czasie.
Akumulatory muszą zatem dysponować dostatecznymi zapasami energii
(pojemności powyżej 140 Ah) nawet
w wypadku zasilania dużej ilości urządzeń pomocniczych. Powinny działać niezawodnie w szerokim zakresie temperatur, nawet od –40°C do 80°C. Słowem
– muszą to być akumulatory o dużej mocy
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Schemat konstrukcji wewnętrznej akumulatora AUTOPART
Galaxy Extreme Vibration Resistance (EVR)

Podstawowe rodzaje akumulatorów
i najwyższej jakości, określane często jako
akumulatory SHD, czyli Super Heavy
Duty, przeznaczone do intensywnej i długotrwałej eksploatacji.
Jednym z najważniejszych wymagań
jest wysoka odporność akumulatorów
na drgania, wiąże się to nie tylko z wytrzymałością samej obudowy, ale także
z odpornością poszczególnych ogniw.
Ważne jest również to, aby wskutek wibracji nie dochodziło do rozlania elektrolitu. Standardem technologicznym staje
się to, że akumulatory do pojazdów użytkowych są całkowicie bezobsługowe. Nie
wymagają sprawdzania poziomu elektrolitu i jego uzupełniania – wystarczy
regularna kontrola poprawności warunków pracy akumulatora i w razie potrzeby – jego doładowanie. Istotna jest
również wytrzymałość cykliczna.
Nie bez znaczenia jest wydłużony
czas przechowywania akumulatora w obwodzie otwartym (bez podłączania odbiorników do zacisków) bez konieczności
ładowania (nawet do 18 miesięcy lub
do spadku napięcia do 12 V, w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej). Akumulatory wyposaża się również w rozwiązania przeciwdziałające iskrzeniu lub
powstawaniu płomieni w ich wnętrzu
(pułapki płomienia).

Rozwiązania wykorzystywane w akumulatorach stosowanych w pojazdach
użytkowych nie odbiegają znacząco od
tych stosowanych w samochodach osobowych. Obecnie stosowane są 4 podstawowe rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych: bezobsługowe akumulatory
zalewane elektrolitem (tzw. SLA), akumulatory żelowe (GEL), akumulatory AGM
(Absorber Glass Mat) oraz akumulatory
TPPL (Thin Plate Pure Lead).
Podstawowym rozwiązaniem są akumulatory kwasowo-ołowiowe (tzw. SLA).
Są to tradycyjne akumulatory skonstruowane z ołowianych ogniw galwanicznych (przeważnie jest ich 6) zanurzonych
w elektrolicie, którym jest 37-procentowy
roztwór kwasu siarkowego z dodatkami.
Akumulatory ołowiowo-kwasowe nadal
stanowią podstawowy typ baterii w transporcie drogowym, przeszły jednak długą
drogę rozwoju.
Ponieważ producenci pojazdów wymagają coraz większej skuteczności i zachowania bezpieczeństwa, w ciągu ostatnich lat coraz częściej w pojazdach
użytkowych montowane są akumulatory żelowe oraz akumulatory AGM.
W obu skutecznie wyeliminowano ryzyko wycieku elektrolitu, choć użyto innych metod.
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Akumulatory żelowe (GEL) wykorzystują krzemionkę (lub piasek) do zamiany
kwasu w akumulatorze w gęstą ciecz –
żel krzemionkowy. Jest to nadal wodny
roztwór kwasu siarkowego lecz z dodatkiem środków żelujących, co zmienia
jego konsystencję. Nie ma więc konieczności okresowego uzupełniania i sprawdzania jego stanu, gdyż nie ulega on
wyparowaniu. Akumulator GEL jest odporny na rozlanie, podobnie jak akumulatory AGM, ale żel jest delikatny i można
go łatwo spalić, jeśli zostanie użyty w warunkach poboru prądu o zbyt wysokim
natężeniu. Działania takie, jak szybkie
ładowanie, wysokie rozładowanie lub
inne intensywne sytuacje, mogą spowodować poważne uszkodzenie baterii
żelowej, powodując jej awarię, nawet
jeśli była mało używana.
Akumulatory AGM zawierają separatory (maty) wykonane z włókna szklanego, które są umieszczone pomiędzy
każdą płytką ołowiową w celu absorpcji
elektrolitu. Precyzyjny montaż tworzy
wewnątrz jednolity zestaw płyt, które
są mocno ściśnięte w każdym ogniwie
i utrzymywane pod ciśnieniem w sztywnej obudowie akumulatora. Dzięki wbudowanej chłonnej macie szklanej akumulator kwasowo-ołowiowy zapewnia
maksymalną moc przez długi okres użyt-
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kowania i jest całkowicie bezobsługowy. Mata AGM wchłania cały elektrolit,
zapewniając dużą stabilność cykliczną.
Umożliwia to wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora bez utraty wydajności. Akumulatory AGM są odporne
na wyciek elektrolitu (np. wskutek wstrząsów czy przechyłów) i nie ma potrzeby
uzupełniania wody lub elektrolitu, mogą
także pracować w dowolnym położeniu
z wyjątkiem odwróconego.
W porównaniu z akumulatorami żelowymi akumulatory AGM są tańsze, mają
też wiele cech, które czynią je preferowanym typem w pojazdach użytkowych.
Działają z optymalną pojemnością w szerokim zakresie temperatur. Sprawdzają
się doskonale przy dużych poborach prądu i mają bardzo wolny wskaźnik samorozładowania.
Pewną odmianą akumulatorów AGM
są akumulatory TPPL, w których stosowane są bardzo cienkie płyty ołowiowe
(ok. 1 mm zamiast 2–4 mm) o bardzo dużej czystości ołowiu wynoszącej 99,99%.
Pozwala to na umieszczenie większej
liczby płyt w każdej celi i uzyskanie
znacznie zwiększonej powierzchni czynnej, dzięki czemu otrzymuje się małą
rezystancję wewnętrzną, zwiększoną pojemność i kilkakrotnie wyższy (przy tej
samej pojemności) prąd zimnego rozruchu uzyskiwany w wydłużonym czasie.
W pojazdach użytkowych spotykamy
również zmodyfikowane akumulatory
kwasowo-ołowiowe wykonane w technologii EFB (Enhanced Flooded Battery).

© Va

Są one przeznaczone do eksploatacji
w warunkach częściowego naładowania
i nie wymagają głębokiego rozładowania, które charakteryzuje akumulatory
AGM. Płyta dodatnia jest pokryta dodatkową warstwą folii poliestrowej, która
skutecznie utrzymuje masę czynną i zapewnia dodatkowy kontakt między płytką
a materiałem aktywnym, co poprawia odporność na pracę cykliczną. Stosowane
są również nowoczesne rozwiązania w zakresie eliminacji rozwarstwienia kwasu
(np. elementy mieszające). Zapewnia to
niezawodny rozruch silnika nawet w ekstremalnych temperaturach i wydłuża
kilkakrotnie trwałość akumulatora w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami ołowiowymi. Akumulatory EFB
można z powodzeniem montować w tylnej części ramy, która jest narażona na
drgania o podwyższonym poziomie. Bywa
konieczne ze względu na obecność rozbudowanych układów oczyszczania spalin
zabudowanych w środkowej części ramy.

rta

Akumulatory do pojazdów
użytkowych wytwarzane
w technologii EFB zaspokajają duże zapotrzebowanie
na energię elektryczną, ich
wydajność w połączeniu
z wysoką odpornością
na wibracje zapewnia
najwyższą niezawodność
oraz długą żywotność

Uwaga na odbiorniki
Ograniczanie czasu pracy silnika na
biegu jałowym podyktowane względami
ekologii i ekonomiki eksploatacji zawęża
kierowcom ciężarówek możliwości uruchamiania silników np. podczas postoju
na parkingach. Pojawia się zatem utrudnienie w „bezkarnym” korzystaniu z odbiorników energii elektrycznej, takich
jak np. klimatyzacja, mikrofalówki, sprzęt
audio czy komputery. Gdy pojazd jest zaparkowany, a silnik wyłączony, nie działa
alternator odpowiadający za wytwarzanie prądu. Tym samym konieczne staje
się zapewnienie zwiększonej rezerwy
pojemności akumulatorów pokładowych.
Ratunkiem jest możliwość regularnego doładowywania kompletnego bloku
akumulatorów 24 V (w serwisie lub nawet na postoju) – istotne jest dysponowanie ładowarkami wysokoprądowymi,
szybko przywracającymi akumulatory
do życia.

reklama
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rak zewnętrznych lusterek bocznych – tę różnicę wychwyci nawet
oko laika. Zamiast nich na wąskich ramionach obiektywy cyfrowych
kamer. Tak najłatwiej poznać, że mamy
do czynienia z nowym Actrosem. Już tylko
to rozwiązanie może stanowić temat do
długich (i nie zawsze merytorycznych)
dyskusji z innymi kierowcami na parkingu.
Do tego, aby zebrać własne doświadczenia i móc później rzetelnie wyrażać swoje
opinie o najnowszym flagowym pojeździe
Mercedes-Benz Trucks, opisywany wyjazd stanowił idealną okazję.
W drogę wyruszyło 9 ciągników Actros 1848 w zestawach z naczepami kurtynowymi Krone i Wielton oraz 3-osiowa
„solówka” 2548 z zabudową kurtynową
Gniotpol. Start i meta to punkt dealerski
i serwis Mercedes-Benz Zeszuta w Radomiu. Pierwszego dnia do pokonania
było ok. 330 km, kolejnego należało
przejechać ok. 410 km. Wytyczona trasa
obejmowała zarówno autostrady i drogi
szybkiego ruchu, jak i niekiedy bardzo
zatłoczone drogi lokalne.

Miejsce pracy
Po zajęciu miejsca za kierownicą,
umieszczone na słupkach A wyświetlacze o przekątnej 15,2 cala aktywują się
po odblokowaniu pojazdu i otwarciu drzwi,
i pokazują obraz z kamer po lewej i prawej stronie. Zyskujemy zatem pełny widok do tyłu jeszcze przed włączeniem
zapłonu.

Nowy
Actros
od kuchni
Dariusz Piernikarski
Nowy Actros zupełnie
jak stary? Firma
Mercedes-Benz Polska
zaprosiła grupę
dziennikarzy, aby na
ponad 700-kilometrowej
trasie sprawdzili, jak
sprawują się flagowe
modele producenta.
W centrum uwagi
znajdowały się nowe
systemy wspomagające.
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Nowy
Mercedes-Benz Actros
od kuchni – ponad 740 km
po zróżnicowanych drogach:
idealna okazja, by sprawdzić
działanie wszystkich systemów wspomagających
kierowcę

Po włączeniu zapłonu „ożywają” jeszcze 2 kolorowe monitory. Zastępujący
klasyczną tablicę wskaźników multimedialnie aktywny ekran o rozmiarze 12,3
cala to podstawowe centrum informacyjne, po prawej stronie znajduje się dodatkowy ekran o przekątnej 10,25 cala
z ekranem dotykowym – to centrum sterowania pojazdem. Poniżej ulokowano
przyciski najważniejszych, najczęściej
wykorzystywanych funkcji. Na wyświetlaczu pokazywane są wszystkie niezbędne
informacje o systemach wspomagania.
Korzystanie z wyświetlaczy zastępujących lusterka nie wymaga praktycznie żadnej aklimatyzacji. Dzięki wysoko umieszczonym kamerom mamy
teraz całkowicie wolny widok z bocznych okien, szczególnie po prawej stronie – jest to przede wszystkim realny zysk
związany z bezpieczeństwem, zwłaszcza podczas manewrowania. Nawet bardzo ulewny deszcz (a taki spotkał nas na
trasie) nie pogarsza jakości obrazu transmitowanego przez kamery. W nocy, bez
odsuwania zasłon, można podejrzeć otoczenie wokół samochodu – kamery mają
wysoką czułość i obraz jest czytelny nawet przy bardzo słabym oświetleniu.
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Przed wyruszeniem w trasę testową
duet człowiek (ja) i maszyna (Actros 2548)
jeszcze się nie zna, nic jeszcze nie jest
spersonalizowane. Dlatego po włączeniu
zapłonu i zalogowaniu w tachografie
karty kierowcy pojawiają się na ekranie
ostatnio ustawione podstawowe wartości systemu PPC (Predictive Powertrain Control). O bieżących ustawieniach
systemu PPC informuje natychmiast
chwytliwa grafika gór, dolin, zakrętów
i znaków drogowych. Oprócz danych
PPC nowy Actros pamięta również kilka
innych zestawów ustawień preferencyjnych i to dla maksymalnie 6 kierowców,
od czułości przycisków na kierownicy,
poprzez preferowany program jazdy, po
indywidualne opcje wyświetlania wyświetlaczy cyfrowych. Mamy zatem szerokie możliwości personalizacji duetu
kierowca–pojazd.

w dowolnym momencie można przejąć
kontrolę, naciskając po prostu na pedał
przyspieszenia i jechać zgodnie z własnymi oczekiwaniami prędkości.
To system PPC dzięki swej inteligencji decyduje indywidualnie, w zależności od sytuacji na trasie, jaki stopień
zmniejszenia prędkości jest prawidłowy
w danym momencie. Na przykład gdy kierowca ustawi prędkość zadaną na 70 km/h
na dobrze oznakowanej drodze krajowej
przed minięciem znaku oznaczającego
obszar zabudowany, dość radykalnie nastąpi zmniejszenie prędkości jazdy do
prawidłowych 50 km/h. Po jego opuszczeniu PPC automatycznie przywraca
prawnie dopuszczalną wartość. Kto podczas jazdy akceptuje limity prawne i nie
znajduje się np. pod presją czasu, jeździ
w dużej mierze bez naciskania przycisków
i jakiejkolwiek ingerencji w działanie
systemu.

PPC przejmuje władzę
Zarówno w obecnej wersji systemu
PPC (2.0), jak i w poprzedniej istnieją
opcje ustawień dla histerezy prędkości
górnej (przekroczenie) oraz dolnej (zmniejszenie prędkości). Nowością jest możliwość regulacji „wahnięcia” prędkości (dip),
które występuje zazwyczaj na końcach
długich zjazdów. Do wyboru mamy 0 (wartość domyślna) do +4 km/h w każdym
z programów jazdy: Automatyczny, A-Economy oraz A-Economy Plus sterujących
pracą silnika, skrzyni biegów i tempomatu. Program A-Economy ma sprzyjać
niskiemu spalaniu, jeszcze bardziej ekonomiczny ma być program A-Economy
Plus. Prędkość maksymalna jest w nim
ograniczona do 82 km/h, tempomat PPC
wolniej rozpędza samochód po pokonaniu wzniesienia, na którym prędkość
jazdy uległa zmniejszeniu.
Nowością jest także krzywa regulacji uwzględniająca ronda i ograniczenia
prędkości. Mówimy w tym przypadku
o tzw. programie międzymiastowym „Interurban”, według którego działać będzie
system PPC. Można wybrać jeden z 5 poziomów prędkości pokonywania zakrętów.
Zgodnie z zaleceniami towarzyszących
nam instruktorów pozostaję przy ustawieniach domyślnych.
Możliwe jest dostosowanie wartości
zadanej tempomatu, którą system wspomagania definiuje w sposób zgodny z prawem na podstawie map i odczytywanych
na trasie znaków drogowych. Oczywiście

Aktywny asystent pasa ruchu
Zachwycony nowym cyfrowym światem Actrosa próbuję również sprawdzić
możliwości, jakie daje system ADA (Active Drive Assist), dzięki któremu samochód jest w stanie prowadzić niemal
samodzielną jazdę. Zainstalowane czujniki radarowe i kamery sprawiają, że
komputery pokładowe bacznie obserwują
drogę. Aktywny układ kierowniczy nieustannie koryguje tor jazdy, utrzymując
pojazd w osi pasa, także na bardziej
łagodnych łukach. Jest jednak warunek
konieczny – pas ruchu musi mieć odpowiednią szerokość, a oznakowanie poziome musi być wystarczająco widoczne.
Śledzenie pasa ruchu jest zachowane,
nawet jeśli kierowca wyłączy Active Drive
Assist. Warto jednak pamiętać, że nie
można bezgranicznie wierzyć skuteczności systemu ADA – może się tak zdarzyć, że droga niespodziewanie ulegnie
zwężeniu, linie staną się nieczytelne lub
pokonywany właśnie zakręt okaże się
zbyt ciasny, wtedy system poprosi nas
o przejęcie kontroli nad kierownicą.

Jedna z wielu innowacji:
Mirror Cam w nowym
Actrosie – cyfrowa kamera
na zewnątrz, wyświetlacz
wysokiej rozdzielczości
na słupku A

Elegancki wygląd,
intuicyjna obsługa
to kokpit nowego
Actrosa
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W typowym pagórkowatym terenie
PPC wykorzystuje zawsze imponującą
wiedzę na temat trasy. Wahadłowe zmiany biegów od dwunastego do jedenastego i odwrotnie występują niezwykle
rzadko. W zależności od sytuacji układ
doprowadza do wcześniejszego zwiększenia prędkości powyżej prędkości zadanej, zapobiegając w ten sposób redukcji biegu. I odwrotnie – przez bardzo
wcześnie zainicjowaną redukcję biegów
jesteśmy w stanie bezpiecznie zjeżdżać
ze wzniesienia, bez przerwy w trakcji.
PPC nie „boi się” nawet redukcji o dwa
przełożenia, jeśli sprzyja to zmniejszeniu zużycia paliwa, nawet w programie
jazdy A-Economy Plus.
To pokazuje zalety nowego systemu
ustawień histerezy prędkości. Zamiast
ustalonych wartości liczbowych ograniczających prędkość maksymalną i minimalną, których system PPC w poszczególnych przypadkach nie byłby w stanie
osiągnąć ze względu na swoją głęboką
wiedzę ekspercką, pojawia się pole tolerancji, co pozwala osiągnąć jak najlepszy wynik sytuacyjny i sprzyja jeździe
ekologicznej.

Ograniczenia prędkości
Rozpoznawanie znaków drogowych
w nowym Actrosie jest funkcją standardową, kamera przednia jest w stanie
zidentyfikować oprócz ograniczeń prędkości także zakazy wyprzedzania, nakaz
ustąpienia pierwszeństwa, znak stop –
że wymienię te najważniejsze. Daje to
kierowcy możliwość łatwego dostosowania prędkości jazdy za pomocą przycisków na kierownicy, w przypadku gdy
zaistniała sytuacja nie została uwzględniona w mapach systemu PPC – zdarzyć
się tak może, gdy np. jedziemy mało
uczęszczaną drogą lokalną lub jest słaby
sygnał z satelity. W przypadku dróg
głównych i autostrad sytuacja taka raczej nie będzie mieć miejsca – mapy
mają doskonałe pokrycie terenu.
Jazda z włączonym systemem PPC
daje dodatkową premię: dzięki znajomości konfiguracji zakrętów i promieni
łuków drogi dane te są brane pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji o przyspieszaniu i zwalnianiu, zmianie biegów,
użyciu funkcji Ecoroll i zwalniacza.

© Mercedes-Benz

Jeszcze o PPC 2.0

Nowy Actros:
zmieniony wygląd
zewnętrzny, choć
trzeba się uważniej
przyjrzeć, by oprócz
braku lusterek
dostrzec inne
różnice

Staje się więc jasne: PPC możemy
uznać śmiało za nauczyciela jazdy ekonomicznej działającego na poziomie akademickim. To, że mamy do czynienia
z „profesorem”, zauważymy już po pierwszej krótkiej jeździe. Ekonomika paliwowa na drogach ekspresowych czy autostradach została podniesiona na jeszcze
wyższy poziom niż dotychczas. Nowe
„międzymiastowe” funkcje czynią z PPC
prawdziwego asystenta kierowcy także
na drogach lokalnych, które niekoniecznie muszą być mu dobrze znane.

O krok od jazdy autonomicznej
Jadąc nowym Actrosem, możemy
doświadczyć przedsmaku jazdy autonomicznej. Producent bez wątpienia w systemie aktywnego wspomagania jazdy
ADA (Active Drive Assist) wykorzystał
wiele innowacyjnych rozwiązań. Podstawą jest tu zautomatyzowane prowadzenie wzdłużne pojazdu w stylu klasycznego
tempomatu adaptacyjnego (ACC). ADA
radzi sobie jeszcze lepiej, gdy działa ze
wsparciem tempomatu PPC. Na najnowszym poziomie ewolucyjnym w wersji
Predictive Powertrain Control 2.0 znacznie skuteczniej reguluje odległość do
poprzedzającego pojazdu. Dzięki temu
ekotransport jest możliwy, nawet gdy
tempomat jest włączony. Klasyczny tempomat ACC nie sprzyja zbytnio jeździe
ekonomicznej, za często hamując lub rozpędzając pojazd w dążeniu do utrzymania prędkości zadanej.
Kompleksowe wspomaganie hamowania awaryjnego ABA 5 – unikatowa funkcja ciężarówek Mercedes-Benz w świecie pojazdów użytkowych – jest również
integralną częścią systemu ADA. Wraz
z monitorowaniem przestrzeni bocznej
zapewnia poczucie bezpieczeństwa w nowym Actrosie nawet w intensywnym
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ruchu miejskim, gdzie mogą czasem pojawić się nieprzewidywalni piesi i rowerzyści. Jest jeszcze kontrola poprzeczna
toru jazdy realizowana przez system ADA
i aktywny układ wspomagania Serwo-Twin, pozostająca czymś unikatowym
w powszechnie znanych funkcjonalnościach systemów wspomagania stosowanych w samochodach innych marek.
Oznacza to, że nowy Actros w zasadzie jedzie samodzielnie, co odpowiada
definicyjnie drugiemu poziomowi automatyzacji. Jednak – tylko w zasadzie.
Poziom drugi oznacza bowiem tylko częściową automatyzację. Obejmuje to m.in.
utrzymywanie pasa ruchu, ogólne prowadzenie wzdłużne, przyspieszanie oraz
zwalniane – funkcje te są realizowane
przez systemy wspomagające. Automatyzacja obejmuje również znanego wcześniej asystenta korków.
Kierowca musi być zawsze obecny
i co pewien czas potwierdzać swoje czynne
zaangażowanie w kierowanie pojazdem.
W przypadku Actrosa z aktywowanym
ADA nie oznacza to nic innego, jak to,
że musiałem cały czas trzymać ręce na
kierownicy i nieustannie „kontrować”
układ kierowniczy, który niejako „sprawdzał” mnie, wykonując delikatne ruchy
kierownicą. Jeśli przez pewien czas kierowca nie wygeneruje żadnego impulsu
na kierownicy, system przypomni mu
o konieczności trzymania rąk na kierownicy – najpierw (po ok. 30 s) jest to
ostrzeżenie na wyświetlaczu, potem pojawia się ostrzeżenie akustyczne o rosnącej intensywności. Finalnie przy braku
reakcji system ma spowodować zmniejszenie prędkości jazdy, zjazd na pobocze i zatrzymanie pojazdu na światłach
awaryjnych. Tego jeszcze chyba nie zaimplementowano.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Przyczepa wywrotka off road
Schwarzmüller/
Benzberg typ TX24
& TX34 w wersji
tandem i tridem

Na budowę i drogi
nieutwardzone
Przyczepa wywrotka off road Schwarzmüller/Benzberg typ TX24 & TX34
(dostępna w wersji tandem i tridem) to wydajny i niezawodny produkt,
który doskonale sprawdzi się w branży rolniczej i budowlanej.

ojazd ten jest przeznaczony do pracy z ciągnikiem rolniczym (traktorem). Konfiguracja
taka daje bardzo wiele korzyści. Po pierwsze, traktor z przyczepą o szerokich wielkogabarytowych oponach z grubym profilem poradzi sobie
z jazdą po prawie każdym podłożu, w prawie każdych warunkach pogodowych. Zestaw ten może
się poruszać zarówno po drogach nieutwardzonych
poza drogami tymczasowymi, jak i drogach publicznych (niewielkie naciski jednostkowe).
Po drugie, zastosowanie traktorów jest uzasadnione, gdy zachodzi potrzeba przemieszczania
dużej ilości materiału w obrębie placu budowy, żwirowni, kamieniołomu, składowiska lub gdy materiał
ma być przemieszczany na odległość mniejszą
niż 10 km. I po trzecie, wydajne wielkogabarytowe
traktory z reguły od 200 KM potrzebują znacznie

mniej paliwa w przeliczeniu na tonę ładunku, jeśli
porównamy je bezpośrednio z samochodem wywrotką i samochodem ciężarowym.
Poza tym przyczepa wywrotka off road jest bezawaryjna dwukrotnie dłużej niż traktor. Dzięki prostemu
systemowi rozprzęgania można wykorzystać traktor również do innych prac w odróżnieniu od wywrotki czy zabudowy typu wywrotka, które służą
tylko do wywrotu.

Konstrukcja i opcje
Seryjnie produkowana przyczepa wywrotka off
road Schwarzmüller/Benzberg ma kilka charakterystycznych rozwiązań konstrukcyjnych, świadczących o doskonałym przygotowaniu do stawianych
zadań. Są to m.in. element stabilizujący (zapew-

nia optymalną stabilność tylnej części pojazdu),
profile stabilizujące, równoległa rama z kształtowników zamkniętych, niedzielony wał wywrotu,
a także zawieszenie hydrauliczne, hydrauliczne
zawieszenie dyszla, stalowa mulda, hydrauliczny
system podnoszenia oraz hydrauliczna kompensacja nachylenia.
Należy dodać, że producent zadbał też o szeroką
listę wyposażenia dodatkowego, na które w zależności od preferencji może się zdecydować klient.
Wśród dostępnych opcji można znaleźć: oś skrętną
i bezpośrednią oś skrętną, moduł regulacji osi, centralny układ sterowania, oś napędzaną, hydraulikę
pokładową, muldę do skał i kamieni, sprzęt holowniczy, stabilizator, kamerę cofania.
Zdjęcia: © Schwarzmüller
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Francuska
alternatywa
Dariusz Piernikarski
Francuska
propozycja dystrybucyjna: Renault D 19
Wide 4×2 R z silnikiem
o mocy 320 KM

echą wspólną samochodów dystrybucyjnych średniej wielkości
(12–18 t dmc.), niezależnie od ich
marki, jest to, że są eksploatowane przez
długi czas. Dużą trwałość podwozia i zabudowy należy uznać w tym przypadku
za najważniejszą zaletę pojazdu i jedno
z najważniejszych kryteriów przy wyborze nowego auta.
W Polsce w czołówce samochodów
dystrybucyjnych do 16 t dmc. znajdują
się od lat modele Iveco Eurocargo, MAN
TGL i Mercedes-Benz Atego. Coraz chętniej klienci sięgają również po DAF-a LF.
Póki co, koniunktura gospodarcza nie
słabnie, konsumpcja dóbr nie maleje.
Ponieważ czas dostaw pojazdów nie
ulega skróceniu, klient zainteresowany
zakupem samochodu typowo dystrybucyjnego często musi być cierpliwy, gdy

Jako alternatywę dla samochodów takich
jak Eurocargo, TGL, Atego & Co., Renault
Trucks może zaproponować model D Wide.
Czy warto postawić na Renault? Sprawdzaliśmy
to, jeżdżąc dystrybucyjnym D 19 Wide 4×2 R
z 320-konnym silnikiem.
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potrzebuje nowej ciężarówki, zwłaszcza
że poczeka również na wykonanie zabudowy. Warto zatem spojrzeć szerzej
– poza podium i życzliwym okiem – na
propozycje innych producentów, oni też
mają ciekawe oferty. Korzystając z propozycji Renault Trucks Polska, testowaliśmy dystrybucyjną ciężarówkę D 19
Wide 4×2 R z 320-konnym silnikiem.

Renault dystrybucją stoi
Podstawę oferty dystrybucyjnej Renault Trucks stanowią samochody gamy
D: z kabiną o szerokości 2,1 m lub D
Wide, w którym kabina ma szerokość
2,3 m. Są również modele z niskowejściową kabiną D Access. Kabiny te, w zależności od wersji, występują jako dzienne
krótkie (Day Cab), dzienne (Global Cab),
sypialne (Night & Day Cab) lub sypialne
z podwyższonym dachem (Sleeper Cab).
Jest również kabina załogowa (Crew Cab).
Mamy zatem 6 różnych modeli samochodów dystrybucyjnych o dopuszczalnych
masach całkowitych od 7,5 t do 26 t.
Gama D Renault Trucks to samochody przygotowane do realizacji typowych
zadań dystrybucyjnych. Model D Wide
przeznaczony jest do działania w ciężkiej
dystrybucji – występuje w wersjach od
18 do 26 t dmc. w konfiguracjach 2- lub
3-osiowych (4×2/6×2) jako podwozie pod
zabudowę lub lekki ciągnik siodłowy. Pojazd ten lokuje się w czołówce rynkowej
pod względem ładowności, ma także bardzo komfortową kabinę – jest w niej o 35%
ciszej niż w kabinie Renault Midlum.
Gama D napędzana jest przez silniki
Euro VI – DTI 5 (4-cylindrowy) oraz DTI 8
(6-cylindrowy). W modelu D Wide stosowane są silniki DTI 8 o pojemności
skokowej 7,7 dm3 dostępne w wersjach
o mocach 250, 280 i 320 KM (184, 206
i 235 kW), momenty obrotowe to odpowiednio 950, 1050 i 1200 Nm. Ponieważ
model ten przeznaczony jest z założenia
do tzw. ciężkiej dystrybucji i bardziej
wymagających zastosowań, typowo stosowana jest zautomatyzowana skrzynia
biegów Optidriver (12 przełożeń).
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Dolne okno w drzwiach pasażera
powinna mieć każda ciężarówka
dystrybucyjna

Wnętrze
Otworzywszy drzwi do kabiny, mamy
przed sobą bardzo wygodne wejście.
Stopnie wejściowe są przesunięte względem siebie, co ułatwia wsiadanie, raczej wąskie drzwi nie wychylają się zbyt
daleko podczas otwierania, tak więc renówka ułatwia życie kierowcy – w ruchu
dystrybucyjnym często trzeba wsiadać

Miejsce pracy kierowcy: stylistycznie
nieco przestarzałe,
kierownica jest duża,
francuska ergonomia
wymaga przyzwyczajenia

Wygodne wejście: wąskie drzwi, niewielka
wysokość, stopniowane ustawienie schodków

Liczy się pierwsze wrażenie
Najpierw typowe oględziny: przy całkowitej długości bliskiej 11 m (10,7 m)
ten dwuosiowy samochód dystrybucyjny
jest już maksymalistą. 19-tonowa ciężarówka dźwiga na ramie praktyczną
zabudowę dystrybucyjną typu furgon
wykonaną z paneli wielowarstwowych
z poszyciem z laminatu. Bardzo estetycznie wykonane nadwozie ma 10,3 m
długości, co przy szerokości 2,55 m daje
powierzchnię ładunkową 25,6 m2. To
całkiem sporo – można tam wstawić 24
typowe europalety.
Renault D Wide przewiezie całkiem
sporo – podwozie ma masę własną wynoszącą ok. 6,3 t, z tabliczki znamionowej
odczytujemy, że pojazd wraz z zabudową waży 9,47 t, co daje nam nośność
podwozia ok. 12,7 t i ładowność 9,53 t.
To powinno wystarczyć w większości zadań, jakie stawiane są samochodom dystrybucyjnym poruszającym się na 2 osiach.
Oczywiście w wersji 3-osiowej D Wide
zabierałoby więcej, ładowność znacznie
by wzrosła, ale napotkalibyśmy ograniczenia związane z możliwościami dojazdu w miejsca, gdzie występują ograniczenia tonażowe czy przestrzenne.
Maksymalnie załadowane Renault D
Wide może ważyć 19 t, dzięki czemu
pracujący pod maską sześciocylindrowy
silnik DTI 8 o mocy 320 KM jest dobrym
wyborem. Silnik o pojemności 7,7 l jest

nadal stosunkowo młodą konstrukcją,
został zaprezentowany kilka lat temu
i oczywiście można go również znaleźć
w ciężarówkach Volvo: modelach FL i FE,
a także w autobusach Volvo i maszynach
budowlanych. Jest to uniwersalny silnik
wysokoprężny o nowoczesnej konstrukcji, Renault Trucks oferuje go w przedziale mocy od 250 do 320 KM, a najmocniejszy wariant rozwija maksymalny
moment obrotowy wynoszący 1200 Nm.
Trochę więcej „wyciśnięto” z tego samego
silnika w Volvo FE FE: tam maksymalne
osiągi to 350 KM i do 1400 Nm.
Niskiemu spalaniu sprzyjają spoilery
boczne zamontowane na całej długości
podwozia – wraz z zabudową tworzą
one ładną stylistycznie całość, dopełnieniem jest efektowna grafika reklamowa
w postaci mechanicznej tygrysopodobnej
bestii na ścianach bocznych, mówiąca
o niskim zużyciu paliwa. Na zwisie tylnym
pod podwoziem znajduje się składany
tylny podest załadowczy Dhollandia o nośności 2 t. To wyposażenie obowiązkowe
– w dystrybucji nie chodzi o długie przejechane dystanse, ale o częste przeładunki.

i wysiadać. Kabina średniej długości jest
godna polecenia, nie zabiera dużo przestrzeni ładunkowej. Na tylnej ścianie
znajduje się dwuczęściowa składana leżanka, która po opuszczeniu (trzeba fotele przesunąć maksymalnie do przodu)
pozwala na odpoczynek. Jej szerokość to
600 mm, a długość 2000 mm. W schowku za siedzeniami i w schowku na tylnej ścianie można rozmieścić wszystko,
co na trasie może być potrzebne.
Po zajęciu miejsca za kierownicą
o dość dużej średnicy miałem wrażenie,
że jest ona zbyt blisko i w dłoniach nie
leży zbyt dobrze. We właściwym jej ustawieniu przeszkadza potężna obudowa
kolumny kierownicy i niewielki zakres
regulacji. Nie można za to narzekać na
doskonałą widoczność otoczenia pojazdu
przez szyby i w lusterkach bocznych,
a dodatkowe okno w dolnej części drzwi
po stronie pasażera z przodu stanowi prosty wkład w zwiększenie bezpieczeństwa podczas skręcania w prawo. Można
by sobie życzyć, aby wszyscy producenci
mający w portfolio pojazdy dystrybucyjne stosowali to rozwiązanie seryjnie.
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Długość zabudowy to 10,3 m – w środku
zmieścimy do 24 europalet; uznanie budzi
starannie wykonane nadwozie i komplet
bocznych spoilerów aerodynamicznych

Na trasie
Z pierwszym obrotem kluczyka w stacyjce do życia budzi się silnik DTI 8,
brzmiąc jak duży Diesel – kierowca słyszy
i czuje, co się pod nim dzieje. Silnik ma
wystarczające osiągi dla samochodów
solo (także tych 3-osiowych), nie ma co
do tego wątpliwości. Również dlatego, że
maksymalnie 1200 Nm momentu obrotowego trafia do zautomatyzowanej skrzyni biegów Optidriver AT 2412F (rozpiętość przełożeń 14,94:1). Oznaczenie typu
wskazuje, że jest to skrzynia Volvo I-Shift
uzbrojona w oprogramowanie przełączające przygotowane przez Renault
Trucks, zoptymalizowane pod kątem ekonomiki paliwowej. Inżynierowie wykonali dobrą robotę, zmiana przełożeń jest
szybka i bez odczuwalnych szarpnięć,
a ich wartości na poszczególnych biegach
dobrano poprawnie, zapewniając płynną
jazdę w całym zakresie prędkości. Przy
prędkości 85 km/h silnik pracuje z prędkością tylko 1400 obr/min, na płaskiej
drodze lokalnej przy prędkości 60 km/h
jest tylko ok. 980 obr/min na 12 biegu.
Silnik znajduje się zatem w swoim zielonym, ekonomicznym polu.
Aby zwiększyć skuteczność hamowania, zastosowano hamulec silnikowy
Optibrake – nie jest on zbyt silny (170 kW
przy 2800 obr/min), ale chcąc podnieść
jego skuteczność, można zawsze manualnie zmienić bieg na niższy.
Na drogach krajowych Renault D Wide
jest przyjemnym towarzyszem. Dzięki
dużemu rozstawowi osi (5800 mm) ze
stoickim spokojem można jechać nawet
po nieco nierównych nawierzchniach.
Niewielkiego przyzwyczajenia, zwłaszcza

Duże ułatwienie w manewrowaniu: 4 kamery rozmieszczone
wokół pojazdu pozwalają na syntezę obrazu otoczenia

na bardziej krętych odcinkach, wymaga
bardzo lekko działający układ kierowniczy z pośrednim przełożeniem. Pełne
zawieszenie pneumatyczne (przód i tył)
z drążkiem stabilizatora na osi przedniej
sprawia, że jazda jest niezwykle komfortowa, z minimalnym poziomem drgań –
chciało by się rzec – typowo jak we francuskim samochodzie…
Po kilku kilometrach „dogadujemy
się” z francuskimi osobliwościami, czyli
np. dźwignią hamulca po lewej stronie
kierownicy, logiką przełączania biegów
czy centralnie umieszczonym głośnikiem
sygnalizującym działanie systemu kontroli zmiany pasa ruchu (w samochodach innych marek spotykamy zazwyczaj
dwa głośniki po obu stronach kabiny…).
Kierowcę wspomaga tempomat z funkcją
Optiroll, która dość często była aktywowana (strategia Fuel Eco), w jak największym stopniu wykorzystując lekkie zjazdy
czy nawet toczenie przy zdjętej przez kierowcę nodze z gazu. Dzięki takiej strategii Renault D Wide w ruchu dystrybucyjnym może być bardzo ekonomiczne.
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Podsumowując
Bez wątpienia wraz z Renault D Wide
otrzymujemy solidną ciężarówkę do usług
dystrybucji miejskiej i regionalnej. Kabina,
choć już nie najnowsza, oferuje wystarczająco dużo miejsca dla kierowcy i jego
towarzysza, niezbędną przestrzeń i dogodne warunki wejścia. Ładowność, wydajność i komfort jazdy są na dobrym poziomie – pod tym względem model ten
w niczym nie ustępuje konkurentom.
Nowoczesne osiągnięcia technologiczne,
które spotykamy w pojazdach gamy
ciężkiej Renault Trucks, niestety nie trafiły na pokład modelu D Wide – poza
oczywiście tymi, których wymagają przepisy homologacyjne. Zapewne będzie
tak do pojawienia się modelu następnej
generacji.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Volvo 9000 – nowa
seria z Wrocławia
W tym roku mija 25 lat obecności Volvo Trucks w Polsce. Marka Volvo
to też autobusy, dlatego jubileusz obchodzono również w największej
europejskiej fabryce autobusów Volvo znajdującej się we Wrocławiu.
„Dzień dla mediów” był doskonałą okazją, by zwiedzić produkcję
i zobaczyć powstające m.in. nowe modele autokarów.

twarta w 1996 r. wrocławska
fabryka jest największą fabryką
autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, zamawiane przez operatorów miejskiego
transportu publicznego, przewoźników
jeżdżących na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firmy turystyczne z całej Europy.

Wrocławska fabryka
to 3 linie produkcyjne,
z których codziennie
zjeżdża 6 pojazdów,
po 2 z każdej linii
– 4 z nich to autobusy
miejskie, 2 to autokary,
rocznie jest to ok.
1300 pojazdów

Ponieważ w przewozach turystycznych i liniowych bardzo
ważna jest wygoda i komfort pasażerów, w nowych modelach na uwagę zasługują ergonomiczne fotele pasażerskie
oraz dobrze izolowane wnętrze o niskim poziomie hałasu.
Nowy układ klimatyzacji utrzymuje stałą, przyjemną temperaturę w pojeździe, bez względu na warunki panujące na zewnątrz. Volvo 9900 w porównaniu z poprzednią generacją jest
wyższe o 12 cm, co pozwoliło zwiększyć przestrzeń bagażową,
a jednocześnie umieścić wyżej fotele pasażerów, które wraz
ze wznoszącą się ku tyłowi amfiteatralnie podłogą i wielkogabarytowymi szybami bocznymi zapewniają doskonałą widoczność do przodu i na boki. Wyposażone w nową kierownicę i oprzyrządowanie stanowisko pracy kierowcy jest obecnie
płynnie zintegrowane z resztą pojazdu, lecz nadal zapewnia
prywatność konieczną dla utrzymywania koncentracji i pełnej
kontroli. Układ napędowy z 11-litrowym silnikiem Volvo i zautomatyzowaną skrzynią biegów I-Shift stanowi gwarancję
znakomitych właściwości jezdnych. Dzięki obniżeniu środka
ciężkości wzrosła stabilność i zwrotność pojazdu.
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Luksusowe Volvo 9900

Pokaz ładowania ekologicznego i oszczędnego autobusu
elektrycznego Volvo 7900. Ten autobus miejski ma baterie o pojemności 200 kWh i na pełnym naładowaniu
przejedzie w mieście do 150 godzin

W Polsce autobusy hybrydowe Volvo jeżdżą we
Wrocławiu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach i Warszawie, a największą jak dotąd flotę 35 autobusów
odebrało PKM Sosnowiec. Rok 2018 obfitował w wygrane przetargi lub dostawy autobusów hybrydowych, elektrycznych lub elektryczno-hybrydowych
do polskich miast, łącznie było to 68 pojazdów.

Nowa seria produkowana we Wrocławiu
W ubiegłym roku wprowadzono do produkcji
nową serię autokarów Volvo 9000 dla ruchu turystycznego i liniowego. Warte uwagi jest to, że nad
serią tą pracowali polscy inżynierowie z wrocławskiej
fabryki Volvo. Nowa seria to dwa modele: luksusowe
Volvo 9900 i wszechstronne Volvo 9700 – modele
o aerodynamicznym kształcie, gładkich panelach po-
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We Wrocławiu ulokowane jest też centrum badawczo-rozwojowe, w którym opracowywane są najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w autobusach, a także centrum usług biznesowych.
Ważnym dla polskiej fabryki był rok 2010, gdy
rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów – gama obejmuje Volvo 7900
Hybrid (dostępne również w wersji przegubowej),
elektryczną hybrydę Volvo 7900 ElectricHybrid
oraz najnowszy model – elektryczny autobus Volvo
7900 Electric. Do tej pory producent dostarczył operatorom transportu publicznego na całym świecie ponad 4 tys. zelektryfikowanych autobusów.
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szycia i zaokrąglonych narożnikach, co
zapewnia bardzo niski współczynnik oporu
powietrza. Dzięki zastosowaniu lekkich
materiałów zredukowano o 350 kg masę
własną pojazdu. Rezultatem jest obniżone o 4% zużycie paliwa i mniejsza emisja
CO2, a biorąc pod uwagę średni przebieg
autobusu dalekobieżnego w przedziale
100 000–300 000 km rocznie, może to
przynieść znaczne oszczędności. Dodatkowe oszczędności daje opcjonalna funkcja aktywnego obniżania podwozia (Dynamic Chassis Lowering) i układ Volvo
I-See, który optymalizuje zmiany biegów
w zależności od topografii terenu. Warto
dodać, że model Volvo 9900 otrzymał
prestiżowe wyróżnienie „Product Design
2019” w konkursie Red DotAward za wyjątkowy design.

Autokar Volvo 9700
dostępny jest z szeroką gamą wyposażenia alternatywnego dla przewozów liniowych i czarterowych
na trasach o średnim zasięgu lub
w przewozach w klasie premium

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Rozwiązania zastosowane w nowej
serii 9000 sprawiają, że są to jedne z najbezpieczniejszych autokarów na rynku.
Oba modele wyposażono w kompleksowy zestaw rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa aktywnego i biernego, jak np.
szybę w dolnej części przednich drzwi,

dzięki której kierowca może łatwiej spostrzec użytkowników drogi znajdujących
się w pobliżu autobusu. Wśród nowych
funkcji jest m.in. system ochrony przed
skutkami zderzeń czołowych (Front Impact Protection), pochłaniający większość
energii podczas zderzenia. Jest też system, który monitoruje reakcję kierowcy
oraz pozycję autobusu względem pasów
ruchu i krawędzi drogi i ostrzega, jeżeli
wykryje u niego oznaki senności lub rozproszenia uwagi.
Większa stabilność, mniejsza masa
pojazdu oraz wiele innych cech, takich
jak doskonała odporność na korozję, są
pochodnymi nowo opracowanego szkieletu nadwozia. Nowe modele Volvo 9900
i Volvo 9700 zostały zaprojektowane
z myślą o długotrwałym i wydajnym
użytkowaniu.

Opracowanie i zdjęcia:
Katarzyna Biskupska
Model 9900 – amfiteatralna podłoga daje pasażerom komfort jazdy, zapewniając
lepszy widok z przodu. Są też liczne udogodnienia, jak gniazdo USB do ładowania
urządzeń mobilnych, regulowane zagłówki czy zamykane niczym w samolocie
schowki na bagaż nad głowami pasażerów

Zbigniew Kruk
jest właścicielem firmy transportowej Kruk Transport, która dostarcza komponenty do fabryki autobusów Volvo oraz świadczy usługi dla Maszyn Budowlanych Volvo. Z firmą Volvo współpracuje
od początku powstania, czyli od 25 lat. Najpierw jako pracownik Pekaesu wykonywał zlecenia,
wożąc komponenty i pierwsze kabiny Volvo do fabryki na trasie Skandynawia–Polska, a po przemianach w Pekaesie założył własną działalność. Nadal współpracował z Volvo i szczyci się tym, że
prawie wszystkie nowe modele szwedzkiego producenta, które były wprowadzane na rynek, testowane były w firmie Kruk Transport, tak jak pierwsze Volvo ze skrzynią automatyczną I-Shift w 2001 r.
Teraz wszystkie 50 pojazdów Volvo w jego flocie jest wyposażone w te właśnie skrzynie.
Zbigniew Kruk od lat kupuje autokary marki Volvo. Eksploatując je jako jeden z pierwszych klientów, przekazuje producentowi na temat pojazdów cenne informacje, które mogą posłużyć dalszej ich modernizacji. Jest niejako europejskim „testerem” autokarów Volvo. Tak było w przypadku modelu 9900, który pracuje we flocie firmy. Kilka praktycznych wskazówek właściciela
Kruk Transport odnośnie do poprzednich modeli zostało wziętych pod uwagę. „Ten autokar to
już jest klasa – bardzo wygodny i vipowski” – podsumował Zbigniew Kruk.
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a krótki test do redakcji trafił Volkswagen Crafter Trendline – furgon
z wysokim dachem, napędzany
silnikiem 2,0 l TDI Euro 6 o mocy 130 kW
(177 KM) z automatyczną skrzynią biegów o 8 przełożeniach i napędem na 4
koła 4MOTION. Rozstaw osi wynosił
3640 mm, długość pojazdu 5986 mm.
Dopuszczalna masa całkowita tego samochodu to 3500 kg, masa własna z kierowcą 2401 kg, zatem dostawczak ma
niemal 1100 kg ładowności, może również holować 3-tonową przyczepę.

Z perspektywy klienta
Crafter najnowszej generacji skonstruowano na podwoziu, które zostało
przeprojektowane bardzo gruntownie –
zastosowano w nim m.in. elektromechaniczny układ kierowniczy, niezawodne
i paliwooszczędne silniki 2.0 TDI (obecnie w wersji Euro 6 faza D) o osiągach
zoptymalizowanych zarówno pod kątem
długich podróży, jak i trudnej eksploatacji w warunkach ruchu miejskiego. Kabinę zaprojektowano tak, aby kierowca

Crafter Trendline:
lepiej być nie może

miał jak najbardziej komfortowe i ergonomiczne miejsce pracy – uwzględniono
przy tym wiele sugestii klientów, znających wszystkie wady i zalety samochodów
dostawczych z codziennych i bardzo zróżnicowanych warunków eksploatacji.
Furgon z przednim napędem (3–4 t
dmc.) może mieć ładownię o pojemności
do 18,4 m3, przy czym całkowita długość
podłogi to 4855 mm, a szerokość między
nadkolami tylnymi wynosi 1380 mm – są
to wymiary wiodące w tej klasie pojazdów.
Z kolei w typowym furgonie (jak nasz samochód testowy) z ładownią 11,3 m3
zmieszczą się 4 europalety lub 6 standardowych ruchomych kontenerków.

Kierowca w centrum uwagi

Dariusz Piernikarski
Premiera prasowa Volkswagena Craftera odbyła się
we wrześniu 2016 r. Od tego czasu samochód ten
cieszy się stale rosnącą popularnością. Proponujemy
relację z kolejnego naszego spotkania z tym
interesującym dostawczakiem.

Kierowca w kabinie Craftera w zasadzie nie powinien narzekać. Ogólny komfort, ergonomia rozmieszczenia przełączników, różnorodność, wielkość i trafność
rozmieszczenia schowków i półek, jakość zastosowanych materiałów i bogactwo wyposażenia dodatkowego – to
sprawia, że kabina może obecnie być
punktem odniesienia dla innych producentów z tego segmentu.
Samochód, którym dysponowaliśmy,
został wyposażony w amortyzowany fotel
kierowcy „ergoActive” z funkcją masażu,
z pełną regulacją, dwoma podłokietnikami. Jeśli dodamy spory zakres ustawień ściętego od dołu koła kierownicy
(oczywiście z wieloma przyciskami sterującymi pracą różnych systemów), to
zajęcie optymalnej pozycji do jazdy nie
jest problemem.
Wspomniałem już o wielu schowkach
i półkach o rozmiarach pozwalających na
przewożenie typowych drobiazgów, jednak wciąż mam trudności, aby przyzwyczaić się do kilku szczegółów, np. dość
nieporęcznego usytuowania miejsca na

Bohater prezentacji: VW Crafter furgon
w wersji Trendline z wysokim dachem, napędzany najmocniejszym z oferowanych silników
2,0 l TDI o mocy 130 kW (177 KM) z automatyczną skrzynią biegów o 8 przełożeniach
i napędem na 4 koła 4MOTION; rozstaw osi
– 3640 mm, długość pojazdu – 5986 mm
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Kabina Craftera:
komfort, ergonomia
rozmieszczenia
przełączników, różnorodność, wielkość
i trafność rozmieszczenia schowków i półek,
jakość zastosowanych
materiałów i bogactwo wyposażenia
dodatkowego

kubek (z lewej strony przy słupku A),
gniazda USB na podszybiu czy zbyt wąskich „kieszonek”, w których współczesne
smartfony w futerale się nie mieszczą.

najmocniejszy w gamie silnik (177 KM/
130 kW) i automatyczna skrzynia biegów.
Jazda z prędkościami przekraczającymi
130 km/h oznacza większy hałas w kabinie – jest to nie tylko szum opływającego powietrza, ale również hałas generowany przez opony. Pracujący silnik
jest za to bardzo słabo słyszalny w każdym zakresie prędkości.
Na bardziej krętych drogach Crafter
miał bardzo dobrą charakterystykę prowadzenia. Precyzyjnie działający elektromechaniczny układ kierowniczy i skuteczne, ale i działające z „wyczuciem”, hamulce
powodowały, że nawet dość szybka jazda
nie wymaga od kierowcy ponadprzeciętnych starań o zachowanie bezpiecznego toru jazdy. Można powiedzieć, że
nie odbiega pod tym względem od samochodów osobowych.

Systemy wspomagające
Testowany Volkswagen Crafter miał
większość z oferowanych w tym modelu
nowoczesnych systemów wspomagania
kierowcy. Seryjnie stosowany jest automatyczny system hamowania po kolizji
(zmniejszającym ryzyko kolejnych zderzeń po wypadku). System Front Assist
monitoruje obszar przed pojazdem z funkcją hamowania awaryjnego City. Był również system obserwacji martwego pola
Blind Spot-Sensor, ułatwiający zmianę
pasa ruchu i wyjeżdżanie tyłem z miejsca
parkingowego, a także systemy wspomagające parkowanie – Park Assist oraz
cofanie z przyczepą – Trailer Assist.
Wszystkie wymienione systemy znacznie zwiększają bezpieczeństwo oraz/lub
komfort jazdy.
Jazdę ułatwiały systemy Lane Assist
– aktywny system utrzymania pasa ruchu
oraz aktywny tempomat z funkcją zatrzymania (ACC Follow to Stop). System Lane
Assist współpracuje z aktywnym układem kierowniczym, dzięki czemu samochód jest stabilnie utrzymywany w torze
jazdy. Jego działanie jest delikatne, wręcz
niewyczuwalne. Włączenie kierunkowskazu pozwala na swobodną zmianę pasa,
jednak asystent utrzymania pasa ruchu
w pewnym sensie „broni się” przed zbyt
wczesnym powrotem na pas po manewrze – odczuwałem to jako wyraźny opór
na kierownicy. Dzieje się tak za sprawą
systemu obserwacji martwego pola Blind
Spot-Sensor. Oczywiście gdy odległość
między pojazdami już jest wystarczająco
duża, problem znika. Podczas jazdy na za-

Mimo że samochód miał najkrótszy rozstaw
osi, to w ładowni furgonu (11,3 m3) zmieszczą
się 4 europalety lub 6 standardowych ruchomych kontenerków, szerokość między nadkolami tylnymi wynosi 1380 mm

tłoczonej autostradzie może to wywoływać pewne zniecierpliwienie, gdy ścigani
przez szybszych chcemy szybko ustąpić
miejsca. Alternatywa: trzeba się po prostu przyzwyczaić.
Tempomat adaptacyjny działał bez
zarzutu, odpowiednio wcześnie redukując prędkość, gdy zbliżamy się do poprzedzającego pojazdu, choć zdarzało się, że
sprawdzał moją wytrzymałość psychiczną, hamując dość późno.

Na trasie
Na autostradzie i na szerszych drogach krajowych można sobie pozwolić na
dość dynamiczną jazdę, także podczas pokonywania zakrętów – system ESP reaguje dość wcześnie. Szybsze rozpędzanie, np. przy włączaniu się do ruchu przy
wyjeździe na drogę z parkingu, umożliwia
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Przesuwne drzwi z boku odsłaniają
otwór o szerokości 1311 mm, a próg
(wersja z przednim napędem) jest
na wysokości 570 mm

Użyteczny zakres prędkości obrotowych silnika znajdował się w przedziale
1500–2000 obr/min, algorytm zmiany
biegów dobrano tak, aby silnik pracował
jak najdłużej właśnie w tym zakresie.
Oznacza to, że zmiany biegów – dzięki
dużej dostępnej mocy – nie odbywały się
zbyt często, a jeśli, to przebiegały bardzo gładko, bez odczuwalnych wahnięć
prędkości.
Napęd 4Motion daje nam pewność, że
niezależnie od stanu nawierzchni Crafter będzie mieć zagwarantowaną trakcję. W przypadku wersji ze 177-konnym
silnikiem i przy niezbyt ostrożnym operowaniu pedałem przyspieszenia zerwa-
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Po podniesieniu
siedzisk foteli
pasażerów
uzyskujemy dostęp do sporych
schowków

nie przyczepności i uruchomienie układu
kontroli trakcji byłoby zapewne dość częste
– także na suchej nawierzchni.
Manewrowanie na parkingach czy
też w ciaśniejszych ulicach ułatwiają lusterka zapewniające bardzo dobrą widoczność otoczenia wokół pojazdu. Dodatkowym atutem jest szeroki zakres
regulacji ich położenia – docenimy to, np.
holując przyczepę. Dzięki kamerze cofania z wyświetlającymi się liniami pokazującymi przewidywany tor jazdy poruszanie się na wstecznym i parkowanie
były bardzo łatwe.

Podsumowując
Volkswagen Crafter pojawił się na
rynku we właściwym momencie – w okresie gwałtownego rozwoju segmentu ekspresowych dostaw miejskich, wynikających m.in. z rosnących obrotów sektora
handlu internetowego e-commerce. Samochód jest optymalnie dopasowany do
stawianych mu zadań i powinien zadowolić zarówno olbrzymie firmy kurierskie, jak i przedsiębiorców prowadzących
swój własny, niewielki biznes – niekonieczne transportowy, a bardziej rze-

mieślniczy, w którym samochód dostawczy jest jedynie niezbędnym narzędziem
ułatwiającym realizację innych zadań.
Dzięki swej dopracowanej funkcjonalności i ergonomii powinien zadowolić nie tylko właścicieli patrzących głównie na koszty eksploatacji, ale również
kierowców, bo uczyni ich codzienną pracę
łatwiejszą i bardziej wydajną.
W tych pozytywach pojawia się jedno
ale… Samochód bazowy w wersji, którą
jeździliśmy, kosztuje 148 682 zł netto,
wyposażenie dodatkowe i akcesoria to
59 723 zł – razem jest to 208 405 zł, a to
jednak sporo.
Producent daje 2-letnią gwarancję na
nowe samochody bez limitu kilometrów, jest 3-letnia gwarancja na powłokę
lakierniczą oraz 12-letnia gwarancja na
nieprzerdzewienie karoserii. Dla potrzebujących VW Samochody Użytkowe ma
bogatą ofertę usług dodatkowych, są to
m.in. pakiety przeglądów, pogwarancyjna
ochrona serwisowa, serwisowy kontrakt
flotowy oraz oryginalne akcesoria.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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na giełdzie amerykańskiego dostawcy motoryzacyjnego BorgWarner, gdzie
pracował na stanowisku wiceprezesa i dyrektora generalnego działu turbosprężarek w Europie i Ameryce Południowej. W 2018 r. został prezesem
i dyrektorem generalnym jednostki biznesowej Global Transmissions
Systems z siedzibą w Detroit USA.
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