TECHNIKA

BIZNES

ISSN 1428-5495 • nr indeksu 340065 • cena: 12,00 zł (8% VAT), 3,00 €

miesięcznik

tom 23 • 2019 • nr 11–12

TRANSPORT

www.samochody-specjalne.pl

Iveco Daily 4×4
Światowy ranking producentów naczep
Silosy GRW w drodze do Europy
Niższa emisja – zielone zyski ze stali

10

Naczepowe Top 20

Zespół magazynu „Global Trailer” w październiku 2019 r. opublikował po raz kolejny ranking
20 największych w skali globalnej producentów naczep. Prezentujemy zatem światową
dwudziestkę.

Samochody
Specjalne
# 11–12/2019

14

Comtrans 2019

Kontynuujemy relację z Międzynarodowych
Targów Pojazdów Użytkowych Comtrans 2019,
które odbyły się Moskwie w terminie 3–7
września br. W tej części przyjrzymy się ofercie producentów naczep i przyczep.

10

Naczepowe Top 20

14

Comtrans 2019

20

Nowy Actros – International Truck
of the Year 2020

21

GRW w drodze do Europy

Południowoafrykański Holding GRW od jesieni
2018 r. oferuje europejskim klientom silosy
samowyładowcze. Za ich dystrybucję i obsługę
posprzedażną w naszym regionie odpowiada
EWT Truck & Trailer.

21

GRW w drodze do Europy

26

Rekordowy rok w KH-kipper

28

Orthaus – turecki producent
z niemieckimi korzeniami

32

MAN TGX 18.470
– niezawodny w akcji

35

35

47

zdobywca bezdroży

Daily 4×4 – nieulękniony
zdobywca bezdroży
38

Na rynku pojawiło się kolejne wcielenie dostawczego Iveco Daily – tym razem model
roku 2019 w wersji z napędem na wszystkie
koła. Sprawdzaliśmy, jak radzi sobie w prawdziwym terenie.

Regulacja ciśnienia w oponach
bez udziału kierowcy

40

Solidne podpory

44

Pojedynek mistrzów

47

Zielone zyski ze stali

50

Podesty załadowcze:

Zielone zyski ze stali

W transporcie tematem numer jeden jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla. Jest to możliwe, gdy eksploatowane maszyny są mniej
uciążliwe dla środowiska, co w praktyce oznacza jak najniższe zużycie paliwa. Ważną rolę
w osiąganiu celów emisyjnych pełnią zaawansowane stale o podwyższonej wytrzymałości.

Daily 4×4 – nieulękniony

bezpieczeństwo przede wszystkim
54

Novol chroni przed korozją

57

Dostawcze Renault zabudów
się nie boją

62

Personalia

Na koniec roku
– znów elektrycznie
Tak, wiążemy spore nadzieje z elektryfikacją układów
napędowych stosowanych w samochodach ciężarowych.
Wielu dużych producentów OEM ogłosiło już rozwiązania
i produkty, które pozwolą sprostać oczekiwaniom przyszłych użytkowników w zakresie np. zasięgu operacyjnego, ładowności użytkowej, trwałości czy
niezawodności napędów elektrycznych.

J

uż dziś wiadomo, że nie ma jednoznacznego
„zwycięskiego” rozwiązania i w nadchodzących
latach trzeba będzie zmierzyć się z wieloma
problemami w zakresie wdrożeń
i akceptacji rynku.
Ze względu na wielkość rynku większość
rozwiązań związanych z rynkiem samochodów
osobowych będzie ewoluować do zastosowań
w pojazdach ciężkich. Różne segmenty mają
różne wyzwania, w wyniku czego rozwiązania
stosowane w napędach elektrycznych mogą
mieć całkowicie różną formę. Problemem pozostaje nadal magazynowanie energii elektrycznej w akumulatorach. Wydaje się, że
konieczne jest jak najściślejsze powiązanie
obszaru produkcji pojazdów elektrycznych
i wykorzystywanych w nich akumulatorów –
może to przynieść znaczne korzyści w zakresie
redukcji kosztów. Ponadto przejście w kierunku
wyższej gęstości energii i wydłużenia trwałości
baterii może mieć wpływ na stopień elektryfikacji w różnych wariantach transportu. Obserwujemy również zwiększone zainteresowanie
i nowe inicjatywy dotyczące rozwiązań opartych
na ogniwach paliwowych, szczególnie w obszarach, w których rozwiązania oparte wyłącznie
na akumulatorach nie są odpowiednie – np.
w transporcie dalekobieżnym.
Nie wiadomo jednak, czy rynkowa absorpcja zelektryfikowanych samochodów ciężarowych zrównoważy nakłady ponoszone na ich
badania i rozwój. We wspieraniu transformacji
energetycznej bez wybierania zwycięzców pod
względem technologii dużą rolę mogą odegrać
władze lokalne i rządy poszczególnych państw.
Ostateczne wdrożenie prawodawstwa doty-

czącego limitów emisji CO2 dla pojazdów
ciężarowych przyspieszy wprowadzanie rozwiązań na rynek, a niektóre typy pojazdów,
zwłaszcza operujących w rejonach zurbanizowanych, staną się bardziej widoczne dla użytkowników końcowych niż dotychczas.
Prawdopodobnie największym wyzwaniem
dla przyszłych rozwiązań transportowych jest
akceptacja rynku, często z perspektywy ryzyka
lub kosztów. Bolączką pozostaje nadal konieczność zapewnienia powszechnej infrastruktury
ładowania lub tankowania – jej brak lub niewystarczający rozwój ograniczy tempo wdrożeń. W niektórych segmentach rynku bariery
te są mniej znaczące i tam najprawdopodobniej
nowe rozwiązania technologiczne pojawią się
w zauważalnej skali zdecydowanie wcześniej.
Oczywiście należy utrzymać i wzmocnić
wysiłki badawczo-rozwojowe, ale często dostępne rozwiązania technologiczne są już
na poziomie dojrzałości rynkowej pozwalającej
na masową produkcję seryjną. Jest to moment,
aby pojawiły się opłacalne dla użytkownika
końcowego mechanizmy wsparcia.
Branża transportowa i logistyczna znajduje
się w kluczowym punkcie. Postęp technologiczny wymusza przeobrażenia w tempie szybszym niż kiedykolwiek wcześniej. Nie zastanawiamy się już jak zaimplementować
w pojazdach lokalizację w czasie rzeczywistym,
metody uczenia maszynowego, metody sztucznej inteligencji czy systemy jazdy autonomicznej lub konwoje połączone. Czekamy na moment, kiedy powstanie „masa krytyczna”
powodująca, że zaakceptujemy je, przejdziemy
nad nimi do porządku dziennego i po prostu
staną się one integralną częścią transportowego świata.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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GRUPA TRATON
I HINO MOTORS
ZAWIĄZUJĄ JOINT
VENTURE
roducenci pojazdów użytkowych – Grupa
TRATON oraz HINO Motors – osiągnęli
kolejny krok w swoim strategicznym partnerstwie. Obie firmy utworzyły spółkę joint venture HINO & TRATON Global Procurement w celu
maksymalizacji efektów synergii wynikających ze
wspólnych zakupów realizowanych przez obie
firmy w skali globalnej. Wspólne zamówienia dotyczą szerokiej gamy części i technologii, na które
umowy zakupu są zawierane przez obie firmy.
Dzięki temu partnerstwu HINO i TRATON przewidują zwiększenie globalnego zasięgu, w szczególności w Europie i Azji, co spowoduje poszerzenie
bazy dostawców. TRATON ma w nowo powstałym
joint venture 51% udziałów, a HINO 49%, spółka
będzie miała biura w Monachium i Tokio.
„Współpraca z HINO jest ważna dla naszej strategii Global Champion, którą nadal realizujemy
z determinacją. Nasi klienci skorzystają z jeszcze
większej liczby dostawców” – podsumował Andreas Renschler, dyrektor generalny TRATON SE
i członek zarządu Volkswagen AG.
W 2018 r. HINO Motors, Ltd. i TRATON podpisały
umowę, której celem jest obopólnie korzystne długoterminowe partnerstwo strategiczne. Opierając
się na wspólnym celu, jakim jest „oferowanie klientom najwyższej wartości”, obie firmy zgodziły się
zbadać wzajemne możliwości współpracy w zakresie istniejących i nowych technologii, a także
zamówień.
(DP)

© AVL

P

CEL: PLATOONING –
WSPÓŁPRACA FORD
OTOSAN I AVL
owe ciągniki siodłowe Ford F-Max
pomyślnie przeszły pierwsze testowe
jazdy po tureckich drogach w konwojach połączonych (platooning) w ramach
wspólnego projektu badawczo-rozwojowego
firm Ford Otosan i AVL. Tym samym jest to kolejny krok zmierzający do utworzenia platformy
do autonomicznego transportu, który ma się
urzeczywistnić nie tylko w Turcji, ale na całym
świecie.

N

Wspólna inicjatywa firm Ford Otosan, AVL Turcja i AVL Regensburg w Niemczech, zainicjowana w ubiegłym roku, ma na celu przedefiniowanie transportu ciężarowego. Burak
Gökçelik, zastępca dyrektora generalnego Ford
Otosan oraz Rolf Dreisbach, wiceprezes AVL ds.
globalnego rozwoju biznesu i operacji międzynarodowych, ciężarówek i autobusów, uczest-

niczyli w inauguracji jazd testowych konwojów
połączonych w fabryce Forda Otosan Eskişehir,
podkreślając istotną rolę współpracy w rozwoju i testowaniu technologii autonomicznych
ciężarówek w Turcji.
„Ten projekt badawczo-rozwojowy umożliwi
nam rozwój inteligentnej mobilności, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa
oraz poprawę bezpieczeństwa drogowego.
W następnych fazach projektu w perspektywie
długoterminowej dążymy do opracowania cech
autonomicznej jazdy SAE poziomu 4 i realizacji
autonomicznego transportu drogowego między węzłami komunikacyjnymi” – powiedział
Burak Gökçelik.
Rolf Dreisbach dodał: „Platooning ma kilka zalet, takich jak zmniejszenie całkowitego kosztu
posiadania i zwiększenie oszczędności paliwa.
Bardzo ważne jest również zwrócenie uwagi
na zwiększenie bezpieczeństwa, które można
osiągnąć na wszystkich poziomach autonomicznej jazdy”.
(DP)

ojazd na okładce to Iveco Daily 70S18H D WX. Samochód ten o 7 t dmc. i rozstawie osi
wynoszącym 3780 mm wyposażony jest w 3-litrowy silnik F1C Euro VI C o mocy 180 KM
(132 kW) i momencie obrotowym 380 Nm, manualną skrzynię biegów FPT 2840.6 OD
(z nadbiegiem) o 12 przełożeniach (reduktor) i napęd na wszystkie koła. Przełożenie przekładni głównej
wynosi 5,857, przełożenie skrzyni rozdzielczej 2,15. Daily 4×4 wyposażone jest w blokadę międzyosiową oraz blokady mechanizmów różnicowych na obu osiach. Zawieszenie osi przedniej tworzą drążki
skrętne Quad-Tor, z tyłu są resory paraboliczne o długim skoku – typowe dla pojazdów terenowych,
na przedniej i tylnej osi zamontowane są również amortyzatory i stabilizatory poprzeczne. Nośność osi przedniej 2700 kg, tylnej – 5000 kg. Zabudowę pożarniczą w Koziegłowach k. Poznania
wykonała firma Szybicki – Sprzęt i zabudowy pojazdów specjalistycznych Waldemar Szybicki.

P
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© Meiller Kipper

praw i części zamiennych. Przemyślane zastosowanie podłogi o różnej grubości zmniejsza masę
własną muldy bez ograniczania możliwości jej
wykorzystania. Oprócz zwiększenia odporności
na zużycie nowa podłoga pozwala dodatkowo
zwiększyć ładowność pojazdów.
Opcjonalne wzmocnienie podłogi będzie dostępne w stalowych naczepach samowyładowczych
z muldą półokrągłą (half-pipe) serii Meiller MHPS
44 firmy Meiller bez izolacji termicznej.

MEILLER WZMACNIA PODŁOGI
W NACZEPACH WYWROTKACH
awarski producent, specjalista w produkcji wywrotek, Meiller Kipper opracował podłogę do naczep samowyładowczych o zoptymalizowanej odporności na
zużycie. Dopasowane półprodukty – panele stalowe – są produkowane z odpornej na zużycie stali
typu VS 120 (twardość 450 HBW) i zintegrowane
z tylną częścią wywrotki, czyli w tej części skrzyni

B

ładunkowej, gdzie zużycie ścierne jest najbardziej
intensywne. Powstaje w ten sposób wzmocniona
płyta podłogowa o dodatkowej grubości 1 mm
(w zależności od wariantu podłoga w części tylnej ma całkowitą grubość 5–6 mm). Wydłuża to
okres użytkowania nadwozia, co z kolei sprawia,
że eksploatacja wywrotki Meiller jest bardziej
ekonomiczna dzięki wyeliminowaniu kosztów na-

Dzięki zoptymalizowanej ładowności wywrotki te
są wyjątkowo wytrzymałe, dzięki czemu idealnie
nadają się do częstego za- i rozładunku. W wywrotkach stalowych half-pipe przewożone są
głównie materiały sypkie o agresywnym działaniu
ściernym, takie jak żwir, skały, gruz betonowy
lub kruszywa. Ten rodzaj zastosowania pozwala
na wykorzystanie wszystkich zalet specjalnie dostosowanych półfabrykatów (paneli podłogowych)
i znaczne wydłużenie trwałości naczep przy jednoczesnym zwiększeniu ich ładowności. (DP)

Mercedes-Benz eActros – samochód dystrybucyjny segmentu ciężkiego ma zasięg do 200 km.
Obecnie jest intensywnie testowany przez klientów na terenie Niemiec i Szwajcarii

aimler Trucks & Buses realizuje zrównoważoną strategię korporacyjną i ma na celu oferowanie nowych pojazdów, które są neutralne pod względem emisji CO2 (w bilansie tank-to-wheel, czyli
od zbiornika do koła) na triadowych rynkach w Europie, Japonii i rynkach
NAFTA do 2039 r.

D

© Daimler Trucks & Buses

DAIMLER TRUCKS & BUSES
DEKLARUJE NEUTRALNOŚĆ
EMISYJNĄ

Już do 2022 r. koncern planuje włączyć do swojej oferty produkowane seryjnie pojazdy z napędem akumulatorowo-elektrycznym w głównych regionach sprzedaży w Europie, USA i Japonii. Do końca następnej dekady Daimler Trucks & Buses rozszerzy swoją ofertę o pojazdy napędzane wodorowym
ogniwem paliwowym.

„W Daimler Trucks & Buses jesteśmy wyraźnie zaangażowani w realizację
celów paryskiej umowy o ochronie klimatu, a tym samym w dekarbonizację naszego przemysłu. Naszym ostatecznym celem jest przejście na neutralny pod względem emisji CO2 transport drogowy do 2050 r. Można to
osiągnąć tylko wtedy, gdy zostaną stworzone konkurencyjne warunki dla transportu neutralnego pod względem emisji CO2, a dla naszych klientów pod
względem kosztów i infrastruktury” – powiedział Martin Daum, członek zarządu Daimler AG, odpowiedzialny za Trucks & Buses.

Należy dodać, że w październiku firma Daimler Trucks & Buses świętowała
światową premierę prototypowego pojazdu marki Fuso – Vision F-Cell na
targach motoryzacyjnych w Tokio w Japonii, sygnalizując w ten sposób swoją
aktywną działalność w dziedzinie rozwoju wodorowych ogniw paliwowych
jako źródeł napędu. Ważną deklaracją jest również to, że do końca 2022 r.
wszystkie europejskie zakłady Daimler Trucks & Buses będą neutralne pod
względem emisji CO2.

Zdaniem Martina Dauma lokalnie neutralne pod względem emisji CO2
ciężarówki i autobusy nie będą sprzedawać się same, ponieważ nawet
w 2040 r. – pomimo wszelkich wysiłków producentów – nabycie i całkowity koszt posiadania ciężarówek i autobusów z napędem elektrycznym
będzie nadal wyższy niż w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla. Dlatego
niezbędne są systemy zachęt, aby lokalnie neutralne pod względem emisji
(DP)
CO2 ciężarówki i autobusy były konkurencyjne.
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Nowe pojazdy we flocie FBSerwis Wrocław
to śmieciarki Scania P 340 napędzane CNG
o konfiguracji osi 6×2 z tylną osią skrętną

BSerwis Wrocław, spółka należąca do Grupy FBSerwis, zainwestowała w pięć podwozi Scania nowej generacji napędzanych CNG.
Pojazdy będą wykorzystywane do odbioru odpadów komunalnych
we Wrocławiu.

F

Nowe pojazdy we flocie FBSerwis Wrocław to śmieciarki Scania P 340 napędzane CNG o konfiguracji osi 6×2 z tylną osią skrętną. Rozwiązanie to zapewnia optymalną zwrotność pojazdów, co ma duże znaczenie podczas pracy
w centrach miast. Poprzez zastosowanie wzmocnionego zawieszenia tylnego nośność zespołu tylnych osi śmieciarki wynosi aż 21 t.
Zakupione przez FBSerwis Wrocław podwozia Scania mają wzmocnione komponenty układu napędowego, co wpływa na ich niezawodność oraz niskie
zużycie paliwa. Pojazdy wyposażono w zautomatyzowaną skrzynię biegów
Scania Opticruise, która przyczynia się do ograniczenia zużycia paliwa,

© Scania

ŚMIECIARKI SCANIA CNG
WE WROCŁAWIU

a także zapewnia doskonały komfort pracy kierowcy. Zabudowę pojazdów
dostarczył producent śmieciarek – firma EKOCEL. Wykorzystany w pojazdach model to Medium XL Sk350 Simplex.
„Świadomość i odpowiedzialność ekologiczna w Europie wzrasta. Miasta
koncentrują się na kwestiach środowiskowych, stawiając surowe wymagania dotyczące emisji CO2, cząstek stałych i hałasu. Pojazdy Scania napędzane gazem ziemnym pracują o 50% ciszej niż porównywalne pojazdy, w których wykorzystywany jest olej napędowy. Co istotne, paliwo CNG zapewnia
niższą emisję dwutlenku węgla oraz o 95% mniej cząstek stałych w porównaniu
z odpowiednikami z silnikiem Diesla” – komentuje Paweł Paluch, dyrektor
ds. marketingu i komunikacji Scania Polska.
(RP)

reklama
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Naczepowe Top 20

hociaż w rankingu producentów
naczep bazowano na całkowitej
produkcji jako kluczowym kryterium oceny, to na światowym rynku
z sukcesem działa wielu producentów,
którzy oferują wysoce wyspecjalizowane pojazdy, a ich produkcja może być
sprzeczna z prostotą produkcji wielkoseryjnej z maksymalną wydajnością. Dlatego prezentowane zestawienie nie porównuje przychodów ani rentowności
firm, ale powinno służyć jako obraz obecnej sceny producentów naczep wyłącznie
z punktu widzenia skali produkcji.

Jak przygotowano raport?
Chociaż najnowsza edycja corocznego rankingu magazynu „Global Trailer” została opracowana z najwyższym
zaangażowaniem w dokładność i profesjonalizm, nadal ranking ten ma charakter jedynie poglądowy. Od czerwca
2019 r. autorzy raportu skontaktowali się
z ponad 100 producentami OEM na całym świecie. Oficjalny termin przekazania danych upłynął 13 sierpnia 2019 r.
Jeśli nie można było uzyskać oficjalnych
danych dotyczących wielkości produkcji
bezpośrednio od producenta, poszuki-

© D. Piernikarski

Zespół magazynu „Global Trailer” w październiku 2019 r. opublikował
po raz kolejny ranking 20 największych w skali globalnej producentów
naczep. Prezentujemy zatem światową dwudziestkę.

Po raz kolejny na czele zestawienia znalazło się CIMC Vehicles, czyli zajmująca się produkcją
naczep część chińskiej Grupy CIMC (China International Marine Container), z wynikiem
137 762 jednostki. Korporacja CIMC Vehicles produkuje swoje pojazdy lokalnie w zakładach
na terenie Chin, Australii, Ameryki Północnej, Belgii oraz Wielkiej Brytanii, w Polsce funkcjonuje montownia. Firma działa bardzo agresywnie i dynamicznie w różnych regionach, uruchamiając swoje miejsca produkcji w różnych częściach świata

wano danych w źródłach branżowych
(oficjalnie publikowane dane statystyczne). Jeśli dane szacunkowe nie były dostępne, marka nie była brana pod uwagę.
Raport dotyczy sprzedaży w czasie od
1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.,
chyba że wskazano inaczej.
Niektóre dane dotyczące produkcji
mogą być jednak niemiarodajne. Przygotowując raport, oczekiwano jedynie
wartości liczbowych określających wielkość produkcji naczep, jednak niektórzy
producenci dostarczyli informacje, które
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obejmowały również produkcję innego
asortymentu, takiego jak nadwozia (zabudowy) samochodów ciężarowych i/lub
kontenery intermodalne. Zespół redakcyjny „Global Trailer” dołożył starań, aby
rozróżnić dane określające wielkość produkcji naczep od „innych” produktów, aby
zapewnić bardziej wyrafinowaną i realistyczną sumę dla dokładnego raportowania.
Aby jeszcze bardziej skomplikować
sprawę, niektórzy producenci ukryli pewne szczegóły ze względu na poufność, odmówili uczestnictwa w ankiecie lub po
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14
15
16
17
18
19
20

Schmitz Cargobull
Wabash National
Krone
Great Dane
Utility Trailer
Manufacturing
Grupa Wielton
Kögel Trailer
Stoughton Trailers
Tirsan Group
Manac
Fontaine
EnTrans International
Gorica
Strick Corporation
MAC Trailers
The Reefer Group
Pitts Enterprises
Afrit

Niemcy
USA
Niemcy
USA
USA
Polska
Niemcy
USA
Turcja
Kanada
USA
USA
ZEA
USA
USA
Francja
USA
RPA

65 700
63 500
58 600
56 200
49 000
48 800
23 253
18 920
15 830
14 350
8 750
8 540
7 680
6 500
6 100
5 994
5 293
4 800
4 755

127 600
60 300
61 000
54 800
45 200
46 000
43 400
16 200
22 600
15 600
13 100
8 200
5 900
5 000
6000
4 500
4 800
–
4 400
–

Zmiana
8%
8%
–4%
6,5%
20%
6%
11%
30%
–16,3%
1,5%
8,7%
6,3%
31%
35%
7,7%
26,3
20%
–
8%
–
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USA

137 762

Wielkość
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2018

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

3

Hyundai Translead

Chiny

Wielkość
produkcji
2019

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

2

CIMC Vehicles Group

Kraj
pochodzenia

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

1

Nazwa producenta

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

Miejsce

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

Ranking producentów naczep według „Global Trailer” [1, 2]. Podane dane dotyczą okresu
01.07.2018–30.06.2019 (kolorem szarym oznaczono producentów europejskich).
Zmiana
pozycji
11
32
23
44
65
56
77
10  8
89
12  10
14  11
22  12
24  13
NP
23  15
NP
25  17

NP – nowy producent, wcześniej nie notowany w rankingu
Redakcja magazynu „Global Trailer” zastrzega, że część dostarczonych danych liczbowych może również obejmować
wyprodukowane zabudowy samochodów ciężarowych i/lub kontenery intermodalne. „Global Trailer” nie był w stanie
zweryfikować tych danych, dlatego postanowiono zaufać danemu producentowi OEM jako źródłu.

NP
NP
NP

150 spółek zależnych i zatrudnia 63 000
pracowników w Chinach, Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australii. Jako
międzynarodowe przedsiębiorstwo produkcyjne firma dostrzegła zalety maksymalizacji potencjału swojej globalnej sieci. Jedną z kluczowych innowacji,
z których firma CIMC jest najbardziej
dumna, są jej zdigitalizowane fabryki
i zautomatyzowane zakłady produkcyjne
w Chinach. Firma przeszła z tradycyjnego
pracochłonnego modelu produkcyjnego
na intensywny technologicznie model
produkcyjny, który wykorzystuje produkcję w różnych regionach świata, lokalne zasoby inżynieryjne i globalny łańcuch dostaw.
Stosunkowo „cichy” gracz osiągający
zyski to Hyundai Translead – jest wschodzącą gwiazdą w Stanach Zjednoczonych z 8-procentowym wzrostem aktywności rok do roku i produkcją większą niż
niemieckiego giganta, czyli firmy Schmitz
Cargobull. Założona w 1989 r. firma Hyundai Translead (siedziba w San Diego,
Kalifornia) produkuje w Ameryce Północnej naczepy furgonowe i chłodnicze, naczepy skrzyniowe, a także podwozia i wózki jezdne (dolly). Producent ten inwestuje
znaczne środki w badania i rozwój oraz
technologię produkcji, aby podnieść standardy branżowe dzięki najnowocześniejszym liniom produkcyjnym i powstającym na nich pojazdom.

prostu nie odpowiedzieli na czas – czynniki te wpłynęły na kształt tegorocznej
klasyfikacji. Wyjaśnienie to tłumaczy nieobecność producentów chińskich, którzy
zdominowali wyniki roku 2018, są to
np. takie firmy jak Lutong, Xiangluo,
Ruyuan, Feiyuda, Shengyuan, Huashuo,
Junhua i Hongtai. Zabrakło również hiszpańskiego Lecitrailera i austriackiego
Schwarzmüllera.

Wielkość produkcji naczep na całym
świecie ogólnie wzrosła w porównaniu
z danymi z roku 2018. Na czele listy
rankingowej znajduje się grupa China International Marine Containers (CIMC)
Vehicles Group, której łączna produkcja
wyniosła 137 762 pojazdy, co stanowi
wzrost o ok. 8% w porównaniu z wynikami z zeszłego roku. Grupa składa się ze

© Shutterstock.com

Przetasowania na szczycie

Zajmujący 2. miejsce w rankingu Hyundai Translead produkuje w Ameryce Północnej naczepy
furgonowe i chłodnicze, naczepy skrzyniowe, a także podwozia i wózki jezdne (dolly). Producent ten
inwestuje znaczne środki w badania i rozwój oraz technologię produkcji, aby podnieść standardy
branżowe dzięki najnowocześniejszym liniom produkcyjnym i powstającym na nich pojazdom
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© Schmitz Cargobull

Schmitz Cargobull to oczywiście największy europejski
producent naczep, zajmujący w rankingu globalnym
3. pozycję (spadek z miejsca 2.) z produkcją na poziomie
63 500 pojazdów. Schmitz Cargobull jest jedynym producentem mogącym konkurować pod względem liczby
miejsc produkcji z CIMC Vehicles. Firma ma 5 fabryk
na terenie Niemiec, fabryki w Hiszpanii, na Litwie
oraz w Rosji i Turcji. Działa również fabryka
w chińskim Wuhan (j.v. z Dongfeng)

© Krone

duje się ok. 38 mln kontenerów, a 98%
wszystkich towarów przewijających się
przez największy niemiecki port morski
– Hamburg – znajduje się w kontenerach. Aby zwiększyć produkcję paneli
izolacyjnych ferroplast i nadwozi chłodniczych, Schmitz Cargobull w kwietniu
2019 r. uruchomił nową prasę do spieniania w swoim litewskim zakładzie
w Panevéžys (Poniewież). Inwestycja ta
pozwoliła na potrojenie produkcji izolowanych naczep (nadwozi) z 10 do 30
pojazdów dziennie i doprowadziła do
dalszego rozszerzenia oferty zabudów
i naczep chłodniczych.

Europejski lider, czyli Schmitz Cargobull, odnotował 4-procentowy wzrost
całkowitej produkcji (w oparciu o wstępne dane dotyczące wyników z bieżącego
roku obrachunkowego). Co ciekawe, największy konkurent na rynku europejskim
– firma Krone – w czasie przygotowywania raportu (publikacja w październiku
2019 r.) była w stanie potwierdzić dane
jedynie do końca 2018 r., a więc czas pokaże, jak ci dwaj konkurenci wypadną
w najbliższej przyszłości.
Innowacje, które Schmitz Cargobull
wprowadził na rynek w ciągu ostatnich
kilku miesięcy, są imponujące. Na początku 2019 r. zaktualizowano gamę
podwozi do przewozu kontenerów. Wznowienie produkcji uzasadniono tym, że
kontenery będą w przyszłości odgrywać
kluczową rolę w globalnym transporcie
towarów: na całym świecie w obiegu znaj-

Grupa Wielton awansowała
w rankingu globalnym na 8. miejsce,
produkując 23 253 pojazdy. Obecnie
w skład Grupy Wielton, oprócz Wielton SA,
wchodzi 6 podmiotów: Fruehauf (Francja),
spółka Italiana Rimorchi z markami Viberti
oraz Cardi (Włochy), Langendorf (Niemcy),
Lawrence Dawid (Wielka Brytania)
oraz spółki córki: Wielton Rosja, Wielton
Ukraina, Wielton Białoruś oraz Wielton
Logistic. Grupa Wielton dostarcza swoje
produkty do 35 krajów w Europie, Azji
i Afryce, ma 3 zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji i w Niemczech, a także
2 montownie: we Włoszech i w Rosji
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Zajmująca 5 miejsce w rankingu firma Fahrzeugfabrik Bernard Krone
to drugi co do wielkości dostawca naczep i rozwiązań transportowych
na rynku europejskim, a także polskim. W ubiegłym roku firma wprowadziła
do swoich naczep chłodniczych Krone Cool Liner opracowany wspólnie
z Liebherr agregat chłodniczy °Celsineo o modułowej,
skalowalnej konstrukcji

Mimo że Wabash National z siedzibą
w Lafayette, w stanie Indiana – kolejny
gracz wagi ciężkiej z siedzibą w USA –
uplasował się na czwartym miejscu, należy zauważyć, że liczba podana w raporcie ma wartość szacunkową, ponieważ nie udało się rozgraniczyć liczby
wyprodukowanych naczep i kontenerowych jednostek ładunkowych. Wabash
National jest producentem o zdywersyfikowanym portfolio produktowym. Firma
produkuje różnorodną gamę produktów,
w tym naczepy furgonowe i chłodnie, na-
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czepy platformowe, cysterny, nadwozia
furgonowe i chłodnicze oraz cysterny
montowane na samochodach ciężarowych, sprzęt intermodalny, a także strukturalne panele kompozytowe i komponenty aerodynamiczne do naczep oraz
specjalistyczny sprzęt przeznaczony dla
branży spożywczej i farmaceutycznej.
Grupa Wielton stale zwiększa moce
produkcyjne, co dało imponujący 30-procentowy wzrost rok do roku. Jednym
z najważniejszych wydarzeń 2018 r. było
przejęcie przez Wielton brytyjskiego producenta – firmy Lawrence David. Posunięcie to było integralną częścią strategii rozwoju wielu marek – tej samej
skutecznej metody, która pozwoliła na
przejęcie niemieckiej firmy Langendorf,
francuskiej Fruehauf oraz włoskich Viberti i Cardi.
Grupa Tirsan również wzmacnia swoją pozycję, co można przypisać zaangażowaniu należącej do grupy firmy Kässbohrer w produkcję wysokiej jakości

Kögel Trailer to najbliższy
europejski konkurent Grupy
Wielton. Firma od ponad 80
lat oferuje najwyższej jakości
pojazdy użytkowe i rozwiązania na potrzeby firm transportowych i budowlanych, oparte
na myśli inżynierskiej „made
in Germany”. Siedziba
i główny zakład produkcyjny
firmy Kögel Trailer znajdują się
w bawarskiej miejscowości
Burtenbach. Kögel ma również zakłady i siedziby w Ulm
(D), Duingen (D), Choceniu
(CZ), Weronie (IT), Zwolle
(NL) oraz Moskwie (RUS)

pojazdów dla klientów w ponad 55 krajach. Na początku tego roku Kässbohrer
rozpoczął wdrażanie programu doskonałości produkcyjnej, a w szczególności
zainicjowano działanie Akademii Technologii Spawalniczych. Ponieważ Kässbohrer produkuje szeroką gamę produktów, od cystern stalowych i aluminiowych,
silosów, wywrotek po lekkie i solidne naczepy kurtynowe, podwozia kontenerowe, naczepy niskopodwoziowe i zabudowy do samochodów ciężarowych, dbałość
o szczegóły i wysoka jakość wykonania
gwarantują dużą trwałość pojazdów.

Podsumowując…
Podsumowując, należy zauważyć, że
na liście rankingowej znalazła się duża
liczba producentów północnoamerykańskich (przy nieobecności chińskich), którzy przeważnie osiągają lepsze wyniki niż

rok wcześniej. Jest to interesujące, gdy
weźmie się pod uwagę zmienność rynku
w Stanach Zjednoczonych. Agencja ACT
Research opublikowała w sierpniu prognozę dotyczącą rynku transportowego
w USA – przewiduje się w niej spadek
koniunktury z powodu zbyt dużej podaży
i słabszego popytu na usługi transportowe. Czas pokaże, jak sytuacja ta w kolejnych miesiącach wpłynie na wydajność
produkcyjną na amerykańskim rynku
naczep i jak podobne trendy wpłyną na
rynek w skali globalnej.
Agencja analityczna Roland Berger
ocenia, że w przypadku globalnego rynku
producentów naczep i przyczep przewiduje się umiarkowany wzrost produkcji
w okresie 2017–2021 w tempie wynoszącym ok. 3% rocznie. Nieco wolniej
(2% rocznie) wzrastać będzie produkcja
naczep, będą one jednak nadal stanowić
dominujący rodzaj jednostki ładunkowej
na świecie (udział na poziomie 91%). Analitycy w raporcie [3] oceniają jednak, że
produkcja naczep będzie wzrastać w tempie ok. 10% – będzie to wynikać szczególnie z rosnącego popytu na ten środek
transportu na rynku chińskim.

Opracował Dariusz Piernikarski
Bibliografia:
1. Top 20 Trailer OEM ranking, „Global Trailer”, October 2018.
2. Top 20 Trailer OEM ranking, „Global Trailer”, October 2019.
3. Truck and trailer components – Success factors for suppliers in specialized markets.
Market study. Roland Berger, May 2017.
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Comtrans 2019
radycyjnie szeroko reprezentowana
na targach Comtrans 2019 była
grupa przyczep i naczep. Wśród
producentów, którzy zaprezentowali swoje
produkty, były firmy rosyjskie: Hartung,
NEFAZ, Novtruck, Manac-Auto, Kapri,
MZSA, TechnoStavPricep, tureckie: Nursan Trailer, Koluman, Serin Trailer, Orum
Sanat Saman, Katmerciler, Yalcin Dorse,
Ozgul Trailers, BRF Treyler, Versus, niemieckie: Schmitz Cargobull, Krone, Kögel,
a także belgijski STAS i polski Wielton.

Kontynuujemy relację z Międzynarodowych
Targów Pojazdów Użytkowych Comtrans 2019,
które odbyły się Moskwie w terminie
3–7 września br. W tej części przyjrzymy się
ofercie producentów naczep i przyczep.
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Dariusz Piernikarski
Część II. Naczepy
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Marka Wielton jest dobrze znana w Rosji i postrzegana jako lider technologiczny w produkcji
wywrotek. Portfel rozwiązań oferowanych przez
Wielton na rynku Federacji Rosyjskiej uwzględnia
potrzeby lokalnych klientów i specyfikę tamtejszych warunków eksploatacji. W swojej ofercie
przeznaczonej na rynek rosyjski firma ma m.in.
naczepy wywrotki typu konisch (stalowa mulda
półokrągła) i typu squre (aluminiowa mulda
prostokątna).
Wielton w Moskwie zaprezentował wzmocnione
produkty przeznaczone na rynki wschodnie:
naczepę kurtynową Side Curtain Master i aluminiową wywrotkę Weight Master w wersji HD.
Razem z produktami Wieltonu wystawiono Flatliner – naczepę do transportu prefabrykatów betonowych (tzw. inloader) marki Langendorf.

Naczepa Wielton Side Curtain Master, typu burtofirana,
powstała w oparciu o nowoczesną technologię spawania
hybrydowego, dzięki której uzyskano solidne i precyzyjne
spojenia minimalizujące odkształcenia konstrukcji. W naczepie zastosowano malowanie kataforetyczne, które pozwala
uzyskać powłoki gwarantujące wyższą jakość oraz dłuższą
żywotność produktu. Zoptymalizowana konstrukcja ramy
i zabudowy zapewnia zwiększoną wytrzymałość i funkcjonalność naczepy przy zachowaniu optymalnej masy własnej. Naczepa Wielton Side Curtain Master zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, ergonomię i sprawność
podczas wykonywania prac za- i wyładunkowych.

Andrzej Mowczan,
dyrektor handlowy Grupy Wielton

Na wszystkich rynkach, na których
aktywnie działa Grupa Wielton, a największe z nich to Francja, Polska, Wielka
Brytania i Niemcy, zauważamy pewną korektę, zatem bardzo interesująco może wyglądać bilans na koniec roku. W dalszym ciągu
utrzymuję zachowawczy optymizm, poza tym musimy
niejako odrębnie patrzeć na poziom sprzedaży, udziały
rynkowe i przychody – nie zawsze wyniki względne
w tych kategoriach są tożsame. Czytane wprost statystyki bywają mylące.
Ważnymi rynkami dla nas w dalszym ciągu pozostaje
Rosja, Ukraina i Białoruś, gdzie obecnie na każdym
z nich osiągamy rekordowe wyniki sprzedaży. W Rosji
nasz średni wynik miesięczny przekracza 200 pojazdów – są to zarówno naczepy (ok. 140 szt.), jak i zabudowy na podwoziach samochodów ciężarowych, na
Ukrainie jest to ok. 80 szt. i tu dominują naczepy, zwłaszcza duże wywrotki aluminiowe przeznaczone dla sektora agro. Na Ukrainie występuje trudna sytuacja w transporcie międzynarodowym, gdyż już w sierpniu skończyły
się zezwolenia dla tamtejszych przewoźników, a transport krajowy niekoniecznie potrzebuje nowych pojazdów
– chętniej kupowane są używane.
Dobrze wypadamy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, czyli na takich rynkach jak Czechy, Słowacja, Węgry,
Rumunia, Bułgaria, Serbia – to nie są duże rynki, ale
w sumie mamy tam sporą sprzedaż, zwłaszcza wywrotek. Najlepiej radzimy sobie na Węgrzech, osiągając
tam udział rynkowy na poziomie 7–8%.

Zaprezentowana na targach Comtrans naczepa
Weight Master to lekka wywrotka z aluminiową
skrzynią ładunkową o pojemności 25 m3. Pojazd
przeznaczony jest do przewozu sypkich materiałów
budowlanych i asfaltu. Znajduje także zastosowanie
w transporcie ładunków paletowych i worków typu
big-bag. Pomimo niskiej masy własnej charakteryzuje
się dużą wytrzymałością i niezawodnością podczas
transportu. Zastosowane rozwiązania w konstrukcji
naczepy stanowią optymalną alternatywę dla
cięższych skrzyń stalowych. Nowością w naczepie
jest wkładka wewnątrz muldy (QuickSilver) o dużej
odporności na ścieranie, zapobiegająca przywieraniu
materiału wewnątrz muldy. To uniwersalny produkt
z szerokim spektrum konfiguracji i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów.
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Flatliner to jeden z flagowych produktów oferowanych przez
Langendorf dla branży budowlanej. Pojazd przeznaczony jest
do transportu prefabrykatów betonowych i pracy z 2- oraz
3-osiowymi ciągnikami siodłowymi. Ważną zaletą tej naczepy
jest możliwość załadunku i rozładunku bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych typu żuraw lub wózek
widłowy, gdyż produkt transportuje wyłącznie załadowane
palety. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów podczas
produkcji Flatlinera gwarantuje wysoką trwałość przy jednocześnie niskiej masie własnej pojazdu, ograniczonej do
ok. 9500 kg. Produkt ma dodatkowe zabezpieczenia i wzmocnienia zapewniające bezpieczeństwo zarówno kierowcom,
jak i innym użytkownikom ruchu drogowego.

Schmitz Cargobull oferuje na rynku rosyjskim szyte na miarę
naczepy kurtynowe S.CS Universal o długości wewnętrznej
13,6 m oraz 16,37 m i naczepy S.KO w wersji chłodniczej
i furgonowej o łącznej długości 16,80 m. Producent
z udziałem rynkowym na poziomie 30% jest liderem rosyjskiego rynku naczep i przyczep. W ubiegłym roku obrachunkowym lokalni klienci odebrali ok. 2000 naczep chłodniczych
i furgonowych S.KO, ponad 1000 naczep kurtynowych S.CS
oraz ponad 250 wywrotek S.KI. Wszystkie te typy pojazdów
znalazły się na ekspozycji podczas targów Comtrans.
Modułowy typ pojazdu stanowi podstawę produkcji naczep
w działającym od 2013 r. rosyjskim zakładzie produkcyjnym,
co pozwala zaspokoić rosnące zapotrzebowanie rosyjskich
klientów na zestawy drogowe o długości do 20 m do transportu krajowego. Długie pojazdy mają tę zaletę, że mogą pomieścić 40 lub 42 palety. Problem obciążenia osi nie istnieje, ponieważ optymalny rozkład obciążenia zestawu
zapewnia, że obciążenia osi wynoszące 10 t na oś napędową i 22,5 t na zespół osi mogą być łatwo spełnione.
Ekspozycję producenta tworzyły 3 pojazdy: naczepa plandekowo-burtowa S.CS Universal, wywrotka stalowa S.KI Solid
Heavy Duty oraz chłodnia S.KO Cool Smart Executive.

Spadek popytu na naczepy

Na targach Comtrans 2019 w Moskwie naczepa chłodnicza Schmitz Cargobull S.KO Cool
została wyróżniona przez jury ekspertów, otrzymując w kategorii naczepy/przyczepy tytuł
rosyjskiego pojazdu użytkowego roku. Czynnikami decydującymi o nominacji i przyznaniu
nagrody były innowacyjne ulepszenia, które znacznie przyczyniają się do zwiększenia wydajności floty pojazdów. W naczepie najnowszej generacji poprawiono właściwości izolacyjne ściany przedniej, rozszerzono również obszar ochronny, aby zapobiec uszkodzeniu
ściany przedniej podczas łączenia naczepy z ciągnikiem. Schmitz Cargobull jest pierwszym producentem naczep w Europie, który produkuje ściany boczne Ferroplast do naczep chłodni o łącznej długości 16,8 m jako jeden element. Produkcję realizuje litewski
zakład Schmitz Cargobull w Panevežys (Poniewieże). Dzięki chłodniom o długości 16,8 m
rosyjscy przewoźnicy mają do dyspozycji około 25% więcej ładowności. Oznacza to
znacznie większą wydajność w codziennym transporcie, mniejsze zużycie paliwa i niższą
emisję CO2. Możliwość zabrania do 42 palet na jednym poziomie oznacza dużą pojemność transportową przy jednoczesnym zmniejszeniu odległości transportowych.
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Zakaz eksportu energii z Rosji na
Ukrainę spowodował znaczne pogorszenie sytuacji w sektorze wydobycia węgla
– konsekwentnie zmniejszył się transport
węgla, a ograniczenie handlu drewnem
z Chinami zmniejszyło jeszcze do niedawna duży popyt na pojazdy wykorzystywane w tym sektorze. Wielkie projekty infrastrukturalne, takie jak Most
Krymski, zostały zakończone i obecnie nie
są prowadzone żadne większe inwestycje infrastrukturalne. Oczekiwane prace,
takie jak szybka kolej z Moskwy do Kazania i most do Sachalina, zostały zawieszone do czasu, gdy rząd przyzna
odpowiednie środki na ich realizację. Ma
to wyraźny wpływ na sytuację w transporcie budowlanym.

| BIZNES |

Eksponatem targowym była też 3-osiowa wywrotka o pojemności ładunkowej 24 m3. Prezentowano wariant z dnem o grubości 4 mm wykonanym ze stali Hardox 450 i ścianami bocznymi z odpornej na zużycie blachy aluminiowej o grubości
5 mm i aluminiową ścianą tylną o grubości 7 mm. Kombinacja
ta jest idealna do codziennego użytku przy transporcie materiałów rozbiórkowych, żwiru i wszelkiego rodzaju materiałów
sypkich. W porównaniu z naczepą wywrotką Kögel ze stalowymi ścianami bocznymi i ścianą tylną o grubości 4 mm
można zaoszczędzić do 430 kg masy własnej.

Swoją ekspozycję na tegorocznych targach Comtrans Kögel przygotował pod hasłem „Innowacje stworzone dla Ciebie – Kögel NOVUM:
lekki i mocny”. Zwiedzający mogli zapoznać się z naczepami z najnowszej generacji NOVUM. W centrum ekspozycji znajdował się bestseller, czyli naczepa Kögel Cargo generacji NOVUM, a także wywrotka.
Marka Kögel w Rosji cieszy się dużym uznaniem, a pokazane eksponaty były wyprodukowane lokalnie, z rosyjskim numerem PTS (VIN).
Oprócz pojazdów zaprezentowano także oś Kögel Trailer Axle KTA
i rozszerzoną ofertę serwisową.
Kögel Cargo NOVUM jest idealnym pojazdem do użytku w krajowym
ruchu towarowym w Europie Wschodniej. Ma zoptymalizowany profil
ramy zewnętrznej i ulepszoną konstrukcję, która charakteryzuje całą
generację NOVUM. Naczepa Kögel Cargo NOVUM jest nie tylko
bardziej wytrzymała, ale także łatwiejsza w codziennym użytkowaniu.
Dzięki niskiej wadze – 5920 kg w wersji podstawowej – naczepa
jest szczególnie ekonomiczna na drodze.

reklama
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Langendorf – nowe otwarcie
O szansach
i zagrożeniach rozmawiamy

z dr. Klausem P. Strautmannem,
dyrektorem zarządzającym firmy
Langendorf

„Samochody Specjalne”: Langendorf
wchodzi na rynek rosyjski z naczepami
typu inloader. Poprzednio ich dystrybucję w tym regionie realizowała rosyjska firma Grünwald.
Klaus P. Strautmann: Tak, sprzedawaliśmy nasze pojazdy za pośrednictwem
firmy Grünwald, mieliśmy z nimi dobre
relacje, jednak zmieniło się nasze otoczenie biznesowe. Jeśli mówimy o inloaderach, to warto zauważyć, że rynek
rosyjski był zawsze zdominowany przez
używane naczepy do przewozu tafli
szklanych, które były przystosowywane
do przewożenia elementów betonowych.
Ponieważ pojawiły się trudności w pozyskiwaniu tych pojazdów, zaczęły się
zmieniać potrzeby rynku.
Nowe inloadery do transportu elementów betonowych są znacznie droższe
niż używane i przebudowywane następnie na pojazdy do przewozu szkła.
Jesteśmy przekonani, że dzięki korzyściom płynącym z zastosowania naszych naczep wzrośnie znacznie produktywność ich użytkowników. Istotne
jest również bezpieczeństwo – źle zamocowane prefabrykaty betonowe mogą
spowodować niebezpieczne zdarzenia
na drodze, a przystosowana do ich przewozu naczepa inloader, która oryginalnie była konstrukcją do transportu szkła,
ma właściwości konstrukcyjne niedostosowane do rodzaju ładunku. Kolejna
zaleta naszych inloaderów wynika z wymagań logistycznych. Prefabrykaty można na placu budowy rozładować tam,
gdzie będą potrzebne, dostosowując
również czas dostawy.

Oczywiście. Klienci Wieltonu są nieco
inni niż nasi, ale sieć sprzedaży jaką ma
Wielton, daje nam do nich dostęp i dostrzegam w tym duży potencjał. Będą
menedżerowie produktu znający nasze
inloadery, na targach jest już naczepa
demonstracyjna, będąca własnością
spółki Wielton Rosja, a jeśli będzie potrzebna dalsza pomoc, wykorzystamy
handlowców odpowiadających za rynek
rosyjski i działających w naszym niemieckim biurze sprzedaży.
Musiał Pan przyjąć wstępnie jakiś satysfakcjonujący poziom sprzedaży –
o jakich liczbach mówimy?
Jest to rynek niszowy i przewidywanie poziomu sprzedaży w takim jego
segmencie jest bardzo trudne. Łączny
popyt na rynku inloaderów do szkła
i betonu to ok. 400–500 pojazdów
rocznie, w tym 100–120 pojazdów nowych. Mamy w zasadzie tylko jednego
konkurenta, więc są realne szanse,
aby zaistnieć na satysfakcjonującym
poziomie.
Czy inloadery oferowane na rynku rosyjskim będą się różnić z technicznego punktu widzenia od tych sprzedawanych w Unii Europejskiej?
Inloadery do betonu są identyczne, natomiast w przypadku naczep do przewozu szkła przygotowaliśmy dla naszych
klientów bardzo lekki pojazd, zmodyfikowany tak, aby był bardziej odporny
na trudniejsze warunki eksploatacji na
rosyjskich drogach i budowach.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Jak będzie wyglądać strategia firmy
Langendorf w zakresie sprzedaży? Działacie w ramach Grupy Wielton?

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Wielton

Rosyjska Agencja Badań Rynku Motoryzacyjnego podaje, że w okresie od
stycznia do kwietnia 2019 r. rosyjski rynek nowych przyczep i naczep wzrósł
o 5,1% w porównaniu z analogicznym
okresem w 2018 r. (9230 szt.). Niektórzy uważają to za anomalię statystyczną.
Kupowanych jest więcej nowych naczep
zamiast pojazdów używanych sprowadzanych z Europy, których import został
zakazany w kwietniu 2019 r. Jeżeli jednak
połączymy statystyki sprzedaży nowych
i używanych naczep i przyczep, to łącznie
ten sektor rynku pojazdów użytkowych
również odnotowuje spadek popytu. Jak
zwykle najbardziej ucierpiał rynek naczep wywrotek przy utrzymującym się
popycie na kurtyny i podwozia podkontenerowe. Zwycięzcami w walce o klientów są jednak rosyjskie firmy, które
swoimi produktami zastępują importowane przyczepy.
Jednym z największych wyzwań dla
przewoźników drogowych w Rosji jest
ogromna koncentracja ludności (około
150 milionów) na zachodzie kraju, gdy
główne zasoby naturalne znajdują się
na wschodzie. Kolej odgrywa oczywiście istotną rolę w transporcie surowców,
w tym chemikaliów i metali, na duże
odległości na terenie całego kraju – jej
obroty są prawie dziesięciokrotnie wyższe niż w przypadku transportu drogowego. Jednocześnie transport drogowy
pod względem masowym może przewozić dziesięciokrotnie więcej ładunku.
W przypadku świeżej żywności i towarów konsumpcyjnych transport drogowy
jest w zasadzie jedyną opcją niezależnie
od odległości.
Rośnie masa towarów przemysłowych
transportowanych przez naczepy kurtynowe ze wschodu na zachód Rosji, podczas gdy świeża żywność jest wysyłana
w drugą stronę w chłodniach. Tak więc
operatorzy naczep kurtynowych i chłodni
mają coraz większe trudności w skutecznym zarządzaniu ładunkami powrotnymi.
W Rosji im więcej transportujesz, tym
więcej zarabiasz. Przykładem odpowiedzi
producentów na wymagania operacyjne
ambitnych firm, które chcą zmaksymalizować zyski z ładunku dzięki większym
możliwościom przewozowym pojazdów,
są m.in. pokazane na targach Comtrans
kombinacje pociągów drogowych czy
naczepy wydłużone do 16,8 m.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Spółka STAS Trailers Russia jest oficjalnym przedstawicielem belgijskiej
firmy STAS w Rosji i krajach Unii Celnej: Białoruś, Kazachstan, Armenia.
Producent specjalizuje się w produkcji naczep wywrotek i naczep z ruchomą
podłogą oraz wywrotek aluminiowych. Sprzedażą, serwisem, naprawą
i wynajmem naczep STAS zajmuje się 4 autoryzowanych dealerów oraz
kilka centrów serwisowych firm MAN, Scania i Volvo. Zakupione pojazdy są
do odbioru z magazynów w Moskwie i Petersburgu. Firma zamierza podążać
za swoimi klientami i planuje otworzyć punkty obsługi technicznej
w regionach o rozwiniętym leśnictwie i rolnictwie.
STAS po raz pierwszy brał udział w targach Comtrans. Zaprezentowano
nowe produkty – aluminiową naczepę wywrotkę i naczepę z ruchomą
podłogą z serii Biostar.

Na stoisku Krone znalazły się dwa najważniejsze pojazdy z bogatego portfolio produktowego firmy. Pierwszym z nich była naczepa
kurtynowa Krone Profi Liner, którą producent już od 15 lat dostarcza swoim klientom na terenie Rosji. Pojazd Krone jest tam szczególnie ceniony za elastyczne możliwości wykorzystania, trwałość
i wytrzymałość. Drugą z prezentowanych naczep była chłodnia
Krone Cool Liner Duoplex Steel z warstwą izolacyjną uzyskiwaną
w procesie spieniania ciągłego i obustronnym pokryciem paneli
blachą stalową. Chłodnia jest odporna na korozję i utratę własności izolacyjnych, a przy tym wytrzymała na trudy eksploatacji.
Oba prezentowane pojazdy wyposażono w specjalnie wzmacniane osie Krone. Wzmocnienia obejmują praktycznie całą
konstrukcję, tj. hamulce tarczowe, belkę osi oraz
ramiona prowadzące i amortyzatory.

reklama
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Już po raz piąty grono
dziennikarzy branżowych
przyznało Actrosowi tytuł
International Truck of the
Year (Międzynarodowej
Ciężarówki Roku). Historia
sukcesu tego modelu trwa
od czasu wyprodukowania
pierwszego Actrosa
w 1997 r.

ącznie marka Mercedes-Benz zdobyła dziewięć tytułów Międzynarodowej Ciężarówki Roku w uznaniu
za postęp techniczny, będący podstawowym kryterium wyboru konkursowego
jury. Sam Actros zyskał statuetki dla
najlepszej ciężarówki w 1997 r., 2004 r.,
2009 r., 2012 r. i 2020 r.
Zgodnie z regulaminem jury tytuł
International Truck of the Year przyznawany jest corocznie ciężarówce, przez
której konstrukcję wniesiono największy
wkład w innowacje dla transportu drogowego pod względem ekonomiczności,
emisji zanieczyszczeń, bezpieczeństwa,
właściwości jezdnych i komfortu.

Nowy Actros
– International Truck
of the Year 2020
Nowy Actros, czyli
International Truck
of the Year 2020

Nowy Mercedes-Benz Actros wyposażony został m.in. w takie innowacje, jak
MirrorCam zamiast lusterek zewnętrznych, funkcję półautomatycznej jazdy
z systemem Active Drive Assist czy unowocześnione systemy bezpieczeństwa,
np. Active Brake Assist piątej generacji
i ulepszony asystent martwego pola, co
daje właściwe odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa, ekonomiczności i komfortu.
Dziennikarze zasiadający w jury IToY
docenili również funkcjonalne rozszerzenie przewidującego tempomatu Predictive Powertrain Control (PPC) do dalekobieżnej jazdy po drogach obfitujących
w zakręty oraz w pełni cyfrowy kokpit
multimedialny, który w nowym Actrosie zastąpił konwencjonalną zintegrowaną tablicę wskaźników.

Prestiżowa statuetka
W tym roku statuetkę z rąk przewodniczącego jury Gianenrico Griffiniego
odebrał prof. dr Uwe Baake, szef działu
rozwoju Mercedes-Benz Trucks, podczas dni prasowych na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych do
Transportu Drogowego i Miejskiego (Solutrans) w Lyonie.
„Wprowadzając na rynek nowego Actrosa, marka Mercedes-Benz zaoferowała
wysoce nowoczesną ciężarówkę, która
w przyszłości otworzy drogę do zautomatyzowanej jazdy” – podsumował Gianenrico Griffini.
„Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni,
że jury Truck of the Year uhonorowało
nasze wysiłki ostatnich lat i miesięcy tą
nagrodą. Dziękuję w imieniu firmy i całego zespołu. Będzie to dla nas zachętą,
aby nadal dawać z siebie wszystko i spełniać najwyższe standardy w rozwoju naszych samochodów ciężarowych, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłościowych
kwestii, takich jak mobilność elektryczna, zautomatyzowana jazda i cyfryzacja
branży” – powiedział prof. dr Uwe Baake,
odbierając nagrodę.

Opracowała Renata Pawliszko
Zdjęcie: © Mercedes-Benz
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GRW w drodze do Europy
Dariusz Piernikarski

Południowoafrykański Holding GRW od jesieni 2018 r.
oferuje europejskim klientom silosy samowyładowcze.
Za ich dystrybucję i obsługę posprzedażną w naszym
regionie odpowiada EWT Truck & Trailer.

Południowoafrykański Holding GRW specjalizuje się w produkcji naczep – cystern
do przewozu paliwa, suchej masy, paszy dla zwierząt oraz specjalistycznych
cystern do transportu chemicznego. Wytwarzane są również silosy poziome
(cementowozy) oraz silosy samowyładowcze, a także wywrotki (kombinacje
typu tandem) oraz naczepy z nadwoziami zamkniętymi – furgony i chłodnie
oraz naczepy kurtynowe ogólnego przeznaczenia

a początku października, korzystając z zaproszenia EWT Truck &
Trailer Polska, będącego wyłącznym dystrybutorem produktów GRW
Holding na Polskę, Czechy i Słowację, odwiedziliśmy fabrykę w Worcester (Republika Południowej Afryki), gdzie powstają silosy samowyładowcze. Pierwsze
pojazdy zostały już odebrane przez polskich użytkowników.

Charakterystyka branży
transportowej RPA
Pomimo dziesięcioleci niestabilności
politycznej i inwestycyjnej Afryka Południowa może stać się dynamicznym
i zróżnicowanym graczem w globalnej

GRW Holding w 2018 r. wprowadził na rynek europejski swoją gamę silosów
samowyładowczych – ich premiera miała miejsce podczas targów IAA w Hanowerze;
EWT Truck & Trailer jest partnerem odpowiadającym za dystrybucję i obsługę serwisową tych pojazdów na terenie Europy Centralno-Wschodniej
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Rynek naczep w Południowej Afryce
był w ostatnich latach dość niestabilny,
a wzrost w 2017 r. o 21% został wyrównany przez nieznaczny spadek sprzedaży w 2018 r. Było to spowodowane
głównie nagłą zmianą przywództwa politycznego i niepewnością inwestorów.
Rok 2019 wygląda znacznie korzystniej,
do połowy roku odnotowano wzrost
liczby rejestracji nowych naczep o 11,8%
w porównaniu z tym samym okresem
w roku 2018.
Na południowoafrykańskim rynku
naczepowym działa kilku producentów
krajowych oraz importerów – pierwsza
trójka pod względem udziałów rynkowych to firmy Afrit Trailers, SA Truck
Bodies Group oraz Holding GRW. Ta
ostatnia ma całkowity udział w rynku
RPA na poziomie 15–20%, a z udziałem
rynkowym przekraczającym 50% jest
wiodącym producentem naczep cystern.
Jednym z istotnych trendów związanych z rozwojem drogowej branży transportowej jest coraz szersze wykorzystanie
wydajnych środków transportu, jakimi są
zestawy członowe z naczepami. Najpopularniejsze zestawy to 3-osiowe ciągniki
połączone z dwiema naczepami 2-osiowymi (tandem – tandem).

GRW produkuje
chłodnie w systemie SKD
(semi-knocked-down):
podwozia powstają lokalnie,
a nadwozia dostarczane są
w zestawach przez Schmitz
Cargobull; naczepy mają
wysoką ramę (70 cm)
na całej długości nadwozia
oraz osie z kołami bliźniaczymi i hamulcami
bębnowymi

W fabryce GRW w Worcester zbiorniki cystern
i silosów spawane są
przez roboty – gwarantuje
to najwyższą jakość i powtarzalność procesu

gospodarce. Obecnie status gospodarki
RPA nie jest najlepszy w wyniku bardzo
powolnego ożywienia po globalnym kryzysie finansowym i recesji odnotowanej
w 2017 r. W sferze produkcyjnej pkb
zmniejsza się od kilku lat, w pierwszym
kwartale 2019 r. wskaźnik ten zmalał
o 8,8%. Według oficjalnych danych statystycznych bezrobocie sięga 29%, co stanowi ok. 7,3 mln bezrobotnych. Generowany przez branżę transportową pkb
spadł o 4,4% w pierwszym kwartale tego
roku. Kluczem do pozytywnych zmian
w kraju są wysokiej jakości inwestycje
w transport drogowy – pojazdy użytkowe przewożą ponad 76% masy towarowej. Cała branża logistyczna, w tym
transportowa, generuje ok. 9,6% pkb
Południowej Afryki.

GRW Holding
Firma GRW została założona przez
Gerharda i Wentzela van der Merwe
w 1996 r. Siedziba główna firmy i fabryka znajdują się w mieście Worcester, ok.
120 km od Kapsztadu. Zadaszona powierzchnia fabryki to 35 tys. m2. Obecnie firma GRW ma strukturę holdingu.

© GRW Holding

Rysunek 1.
Struktura produkcji
GRW w 2019 r.
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Wentzel van der Merwe,

Pod względem własnościowym 52,03%
udziałów należy do spółki GRW Investment Holdings, Schmitz Cargobull w ramach porozumienia zawartego w 2017 r.
dysponuje 33,33% udziałów, natomiast
spółka Maculisane Investment Holdings
ma 14,64%. Organizacyjnie strukturę
Grupy GRW (GRW Holdings) tworzy 7
podmiotów. Są to spółki: południowoafrykańska GRW Engineering, GRW Engineering UK, GRW Tanzania, GRW Europe,
GRW Australia, GRW Zambia oraz działająca w RPA spółka GRW Commercials,
w której skład wchodzą serwisy i punkty
sprzedaży w Cape Town (w Kapsztadzie), Johannesburgu i Durbanie. Firma
zatrudnia 970 osób.

dyrektor zarządzający
GRW Holding

Andrzej Dziedzicki,
dyrektor handlowy
EWT Truck &
Trailer Polska

Wierzymy, że nasz sukces wynika z naszego bezkompromisowego podejścia do
jakości produkcji. Nasze pojazdy powstają
w bardzo nowoczesnej fabryce, wyposażonej
w zautomatyzowane linie spawalnicze i nowoczesny osprzęt technologiczny dostosowany do
systemu produkcji oraz rodzaju wytwarzanych pojazdów. Szeroko wykorzystujemy automatyzację i robotyzację w produkcji zbiorników. Procesy, które wykorzystujemy w cyklu produkcyjnym, są na tym samym, jeśli nie wyższym poziomie, co
u naszych europejskich konkurentów.
Nigdy nie pozwolilibyśmy sobie na dostawę pojazdu o jakości,
którą można by zakwestionować. Klienci nie byliby zainteresowani takim produktem, nawet gdyby miał bardzo konkurencyjną cenę i moglibyśmy go dostarczyć w tydzień. Nikogo
nie interesuje niska jakość.

Grupa EWT umowę o współpracy z firmą
GRW podpisała jeszcze w 2018 r. W myśl jej
zapisów EWT oferuje i sprzedaje produkty
GRW w Polsce oraz na innych rynkach. Przygotowania do współpracy z GRW poprzedziły konieczne analizy. Zrealizowaliśmy założony cel i w dość
krótkim czasie sprzedaliśmy i dostarczyliśmy pierwsze pojazdy. Serwisy Grupy EWT są także przygotowane do obsługi
posprzedażnej silosów. Za nami pierwsze doświadczenia,
a w przyszłość patrzymy z optymizmem, mimo odczuwalnego
spowolnienia.

Holding GRW od 15–20 lat jest bardzo silnym graczem na rynku naczep
cystern, a pojazdy tego typu stanowią
główny przedmiot produkcji. Produkowane są naczepy cysterny do przewozu
paliwa, suchej masy, paszy dla zwierząt
oraz specjalistyczne cysterny do transportu chemicznego. Produkowane są również silosy poziome (cementowozy) oraz
silosy samowyładowcze. W ofercie producenta znajdziemy też wywrotki (kombinacje typu tandem) oraz naczepy z nadwoziami zamkniętymi – furgony i chłodnie
oraz naczepy kurtynowe ogólnego przeznaczenia. Naczepy z nadwoziami zamkniętymi powstają w systemie SKD
(semi-knocked-down): podwozia lokalnie, a nadwozia dostarczane są w zestawach przez Schmitz Cargobull.
Na rynek połudiowoafrykański trafia
60% produkcji, pozostałe 40% to eksport.
Obecnie GRW jest trzecim co do wielkości

producentem naczep w RPA, jest to też
lider rynku w segmencie cystern i silosów. Warto zauważyć, że jest to jedyny
producent z RPA aktywnie działający na
rynkach eksportowych poza terenem Afryki. W ostatnim roku obrachunkowym
(2019) z linii produkcyjnej GRW zjechało
w sumie 2025 pojazdów – szczegółowe
zestawienie przedstawiono na rysunku 1.
Plan na rok finansowy 2020 zakłada wyprodukowanie ok. 1480 pojazdów.
GRW eksportuje pojazdy do Australii,
Europy oraz innych krajów afrykańskich.
Firma dysponuje własnymi biurami sprzedaży w RPA (Kapsztad, Johannesburg,
Durban), Tanzanii, Zambii, Australii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Dzięki sprzedaży bezpośredniej lub współpracy z partnerami lokalnymi (jak np. EWT Truck
& Trailer na terenie Europy Centralno-Wschodniej) pojazdy producenta dostarczane są na rynki eksportowe, takie jak:

Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland, Leshoto, kraje Bliskiego
Wschodu, Ghana, Mauritius i ogólnie –
Unia Europejska.
Sieć serwisowa GRW to 4 własne
centra serwisowe na terenie RPA (fabryka w Worcester, Kapsztad, Johannesburg, Durban) oraz centrum w Dar es Salaam (Tanzania), a także sieć warsztatów
współpracujących mających akredytację producenta i dostawców komponentów. W serwisach świadczony jest
pełny zakres usług, tj. przeglądy okresowe, naprawy drobne i powypadkowe,
modyfikacje pojazdów, prowadzona jest
również sprzedaż części zamiennych,
wynajem pojazdów, działają usługi pomocy drogowej. Producent ma również
w ofercie kontrakty serwisowe.

GRW z ofertą dla klientów
europejskich
Aby przetrwać w niekorzystnym otoczeniu rynkowym, GRW Holding musiało
zainwestować we własne zasoby i rynki
poza granicami kraju. Zawarte w 2017 r.
porozumienie firm GRW i Schmitz Cargobull miało na celu nawiązanie wzajemnych stosunków handlowych w segmencie naczep chłodniczych i silosów.
Rozpoczęto współpracę nad rozwojem
i montażem nowych naczep chłodni i nadwozi skrzyniowych przeznaczonych na ry-
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Jest co świętować – silosy trafiły do polskich
klientów. Andrzej Dziedzicki, dyrektor handlowy EWT Truck & Trailer Polska (z lewej),
Wentzel van der Merwe, dyrektor zarządzający
GRW Holding odpowiadający za rozwój biznesu (z prawej), a w środku Piotr i Marzena
Jazowscy, właściciele firmy MENA – pierwsi
polscy użytkownicy 2 silosów marki GRW

Silosy szyte na miarę
Firma P.H.U. MENA (Wola Pękoszewska, Kowiesy)
świadczy szeroki zakres usług transportowych zarówno
krajowych, jak i zagranicznych. Firma zajmuje się
transportem płynnych produktów spożywczych oraz
prowadzi transport chłodniczy.

ziałalność transportową firma MENA
rozpoczęła w 1998 r., specjalizuje się
w transporcie żywności i materiałów do jej produkcji, a silosy wykorzystywane są od ok. 2 lat, wcześniej w firmowej flocie znajdowały się cysterny
spożywcze. Obecnie P.H.U. MENA dysponuje zróżnicowanym taborem: jest to
ponad 100 chłodni, 47 cystern, 3 silosy
(2 pojazdy marki GRW i 1 Kässbohrer).
O swoich pierwszych wrażeniach dotyczących nowych we flocie MENA silosów samowyładowczych GRW opowiada
Piotr Jazowski, właściciel firmy.

wane w transporcie międzynarodowym,
będziemy w nich wozić przede wszystkim granulaty, głównie plastik. Decyzję
o zakupie silosów marki GRW podjęliśmy
trochę z ciekawości. Miałem wcześniej
styczność z pojazdami tej marki, uczestnicząc w pokazach przygotowanych przez
EWT Truck & Trailer w Ołtarzewie. Tam
też zaczęliśmy rozmowy, uzgadniając
szczegółowy zakres wyposażenia, zwłaszcza w zakresie wyposażenia typowo użytkowego, jak zawory pneumatyczne, dodatkowe filtry czy manometry. Zamawiane
przeze mnie silosy były więc szyte na miarę.

„Samochody Specjalne”: Skąd decyzja
o zakupie silosów marki GRW?
Piotr Jazowski: Mieliśmy coraz więcej
zleceń, które wymagały wykorzystania
silosów, więc zaczęliśmy iść w tym kierunku. Na targach IAA 2018 zamówiliśmy 2 silosy GRW i odebraliśmy je we
wrześniu br. Silosy będą wykorzysty-

Jak można ocenić te pojazdy?
Pod względem wykorzystanych komponentów silos GRW nie stanowi żadnego
zaskoczenia – są w nim układy tych samych marek, jakie spotykamy w pojazdach producentów europejskich. Te silosy, które mieliśmy okazję oglądać jako
pojazdy demo, nie wzbudzały żadnych
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zastrzeżeń – można by powiedzieć, że
wyglądały jak pojazdy wyprodukowane
przez Schmitz Cargobull. Jakość wykonania jest naprawdę dobra, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć,
że niektóre rzeczy są lepiej zrobione niż
w pojazdach konkurencji, chociażby dlatego, że GRW chce zdobywać klientów na
nowym dla nich rynku. Po wizycie w fabryce uwagę moją zwróciła już jakość lakierowania – przy naszym częstym myciu silosów powłoki wytrzymają dłużej
i po 5 latach nie trzeba będzie ich odnawiać.
Muszę powiedzieć, że w porównaniu z podobnymi silosami innych marek z tzw.
środkowej półki wyposażenie jest rzeczywiście bardzo bogate, choć ceny są
porównywalne. Natomiast produkty liderów rynku europejskiego są zauważalnie droższe.
Czy EWT Truck & Trailer zapewnia dodatkowe wsparcie?
Przed złożeniem zamówienia rozmawialiśmy szczegółowo na temat konfiguracji – co ma być w tym silosie i jak
on ma być zbudowany. I taki właśnie pojazd został dla nas zbudowany. Kupując
silosy GRW, uzgodniliśmy, że będą one
serwisowane w serwisie EWT w Strykowie. Mamy tam swojego opiekuna serwisowego i on zadeklarował, że całkowicie
zadba o nasze nowe silosy. Myślę, że tak
naprawdę to nie ma się co popsuć w tym
silosie – podwozie jest standardowe, komponenty pochodzą od znanych firm. Silosy nie zużywają się szybko, podobnie
jest w przypadku cystern. 7 lat spokojnej
eksploatacji to będzie minimum.
Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcie: © M. Bąk

| BIZNES |

W Republice Południowej Afryki
dopuszczalna wysokość pojazdu
użytkowego wynosi 4,3 m, szerokość 2,6 m, maksymalna długość
(razem z ciągnikiem) to 22 m
w przypadku dwóch połączonych
naczep (tzw. kombinacja tandem)
lub 18,5 m dla pojedynczego
zestawu ciągnik–naczepa

W październiku br., gdy zwiedzaliśmy fabrykę
GRW w Worcester, produkowano 8 naczep
dziennie: 4 cysterny i 4 naczepy kurtynowe,
chłodnicze lub furgonowe

nek południowoafrykański. Oprócz chłodni,
które są już dostępne dla klientów GRW,
południowoafrykański producent oferuje
również agregaty chłodnicze Schmitz
Cargobull z inteligentną kontrolą temperatury i zdalną diagnostyką, a także
Schmitz Telematics, jeden z najbardziej
niezawodnych i zintegrowanych, a jednocześnie otwartych systemów telematycznych.
Rok 2018 był dla GRW bardzo pracowity, ponieważ producent wprowadził na rynek europejski swoją gamę silosów samowyładowczych – ich premiera
odbyła się podczas targów IAA w Hanowerze. W ubiegłym roku także przygotowano naczepę kurtynową drugiej
generacji przeznaczoną na rynki lokalne.
W 2019 r. GRW pod względem produktowym koncentruje się na istniejącym
asortymencie modeli, z pewnymi drobnymi zmianami w zakresie cystern paliwowych i dalszymi modyfikacjami poszczególnych odmian naczep kurtynowych.
Do końca roku w zakładzie produkcyjnym
GRW w Worcester ma zostać uruchomiona
linia do produkcji paneli izolacyjnych
(technologię otrzymano od Schmitz Cargobull, będą to zatem panele ferroplast),
a pierwsze produkowane lokalnie panele
i wyposażone w nie pojazdy powinny
zostać dostarczone w pierwszym kwartale 2020 r.
Grupa EWT Truck & Trailer szybko
nawiązała współpracę z GRW i obecnie
jest wyłącznym dystrybutorem produktów GRW na Polskę, Czechy i Słowację.

Wyprodukowane naczepy zbiornikowej (cysterna, silos) zajmuje
do 25 dni, naczepa kurtynowa powstaje w ciągu 8 dni

Od początku 2018 r. przedstawiciele
EWT prowadzili intensywne konsultacje
z GRW dotyczące strategii szerokiego
wejścia ze sprzedażą na rynek europejski. EWT będzie również wspierać GRW
we wprowadzaniu produktów tej marki
na rynek we wszystkich innych krajach
europejskich.
Na razie silosy płyną statkiem do Hamburga, tam są rozładowywane i przewożone do współpracującej ze Schmitz
Cargobull i EWT Truck & TRailer firmy
August Bruns Landmaschinen w miejscowości Cloppenburg. Tam montowane
jest niezbędne wyposażenie (np. siłow-

niki hydrauliczne), a następnie kompletna
naczepa trafia do dystrybutora – w przypadku rynku polskiego jest to oczywiście EWT Truck & Trailer Polska i oddział
w Strykowie, gdzie ewentualnie dokonywane są ostateczne poprawki czy uzupełnienia osprzętu. W kolejnym etapie
współpracy planowane jest rozpoczęcie
montażu pojazdów GRW w systemie SKD
w oddziale EWT w Strykowie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Rekordowy rok w KH-kipper
W roku bieżącym firma
KH-kipper wyprodukowała
najwięcej w swojej historii
jednostek zabudów, przyczep
i naczep. Większość z ponad
2000 pojazdów trafiła
na zagraniczne rynki.
W ostatnich 4 latach
producent podwoił skalę
swojej działalności.

becnie KH-kipper jest największym w Polsce producentem zabudów ciężarowych
powyżej 12 t dmc. Rekordowe wyniki
sprzedaży są efektem długoletnich i bardzo dobrych
relacji z klientami, partnerami oraz importerami,
a także producentami podwozi w kraju i za granicą. Firma dostarcza zróżnicowane produkty
klientom z różnych branż i na wiele rynków.

W 2019 r. najpopularniejszym produktem KH-kipper była zabudowa
tylnozsypowa half-pipe W1U do przewozu materiałów sypkich i asfaltu

W związku z rozwojem firmy w 2018 r. zapadła
decyzja o budowie w jej siedzibie w Kajetanowie
nowej hali montażu końcowego i budynku biurowego. Dodatkowa infrastruktura produkcyjna jest
odpowiedzią na niesłabnący od 2010 r. popyt na
zabudowy KH-kipper i ma usprawnić dostawy zróżnicowanych produktów. W 2019 r. kontynuowano
prace budowlane obu obiektów i odpowiednio wyposażono nowo powstałą halę montażową.

Wprowadzona na rynek w 2018 r.
zabudowa W1CE z podgrzewaniem
skrzyni została dobrze przyjęta
i w tym roku firma odnotowała
wzrost liczby jej zamówień
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cyjnych przy transporcie urobku. Większa sprężystość skrzyni przyczynia się do ograniczenia lub
eliminacji uszkodzeń konstrukcji spowodowanych
załadunkiem dużych odłamków skalnych. Skrzynia na podwoziu Scanii 8×4 jest częścią dużej serii zamówień z Rosji, gdzie wydobycie surowców
stanowi kluczową gałąź gospodarki.

Plany na przyszłość
W przyszłym roku KH-kipper nie zamierza zwalniać tempa i chce utrzymać produkcję na poziomie z ostatnich lat. Przewagę nad konkurencją producent chce budować dzięki kompleksowemu
podejściu do obsługi klienta, m.in. oferując produkt
zaprojektowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami, a także zapewniając profesjonalne doradztwo w doborze produktu, a w razie potrzeby od-

W kwietniu KH-kipper wziął udział w największych na świecie targach budowlanych,
tj. monachijskiej baumie

W 2019 r. najchętniej kupowanym produktem
była zabudowa tylnozsypowa half-pipe (W1U) do
przewozu materiałów sypkich i asfaltu. W rankingu
popularności tuż za nią uplasowały się kwadratowe
tylnozsypowe zabudowy (W1C), których popularność nie słabnie w krajach Europy Wschodniej.
Większość zabudów została zamontowana na
podwoziach trzy- i czteroosiowych. Wprowadzona
na rynek w 2018 r. udoskonalona kwadratowa zabudowa W1CE z podgrzewaniem skrzyni została
dobrze przyjęta i w 2019 r. odnotowano wzrost
liczby jej zamówień – szczególnie z Rosji. Dzięki
współpracy z lokalnymi przedstawicielstwami handlowymi we Francji i Niemczech mocno wzrosła też
sprzedaż zabudów trójstronnych.
Aby zapewnić klientom dostęp do profesjonalnej
obsługi posprzedażowej, KH-kipper nawiązał współpracę z nowymi punktami serwisowymi w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Słowacji i Rosji. Dzięki
współpracy generalnego przedstawicielstwa z lokalnymi dealerami podwozi klienci we wszystkich regionach Rosji mogą liczyć na pełny zakres
usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz oryginalnych części zamiennych.

Targowa ekspansja
W kwietniu br. KH-kipper wziął udział w największych na świecie targach budowlanych, tj. monachijskich targach bauma, którą odwiedziło 620 000
osób z ponad 200 krajów. Zwiedzający mogli
obejrzeć łącznie 8 zabudów KH-kipper na stoisku
samego producenta oraz partnerów handlowych,

W 2019 r. na terenie siedziby firmy stanęła nowa hala montażu końcowego
takich jak MAN Truck & Bus, Scania Deutschland,
Volvo, Palfinger i BAS Mining Truck. Na rodzimych
targach Autostrada-Polska, Rotra, które w maju
obchodziły swoje 25-lecie, pokazano aż 11 produktów KH-kipper dla branży budowlanej, kopalnianej, a nawet komunalnej. Dodać należy, że
unowocześniona w 2018 r. kwadratowa zabudowa tylnozysypowa W1CE dla budownictwa
i lekkiego transportu kopalnianego otrzymała targowy medal. Imprez, gdzie można było obejrzeć
szerokie portfolio produktów firmy, było oczywiście znacznie więcej. Dzięki współpracy z lokalnymi
dystrybutorami i klientami zabudowy pokazano
jeszcze m.in. na moskiewskich targach Mining
World Russia, Bauma CTT i Comtrans, na targach
Nord Bau i Nufam w Niemczech, na francuskich
targach Solutrans, a także Mining World Ukraine
i Heavy Duty na Ukrainie.
W tym roku z linii produkcyjnej KH-kipper zjechała
zabudowa o numerze 2000. Jest to produkt przeznaczony dla branży kopalnianej. Maksymalnie
uproszczona konstrukcja jak do tej pory nieźle sobie radzi w ekstremalnych warunkach eksploata-

powiedni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Na
wykazanie się dużą elastycznością w tym zakresie
pozwala własne biuro konstrukcyjne – zabudowy
są projektowane i wykonywane na konkretne podwozie, uwzględniając nie tylko jego wymiary, ale
i warunki pracy, specyfikę rynku, użyte materiały
i komponenty oraz specyfikację wyposażenia.
W 2020 r. firma chce także kontynuować prace
przy rozbudowie i modernizacji infrastruktury
zakładowej, m.in. sfinalizować wyposażenie nowego biura oraz rozbudować lakiernię.
KH-kipper planuje wziąć udział w przyszłorocznych targach Autostrada, IAA czy Steinexpo i zaprezentować kilka nowości produktowych. Na
rynku pojawi się m.in. nowa zabudowa half-pipe
W1U ze specjalną izolacją termiczną do transportu
asfaltu oraz zabudowy trójstronne o poprawionej
funkcjonalności. Ukłonem w stronę klientów będzie powrót do urządzeń hakowych oraz zabudów
komunalnych, z których te ostatnie cieszą się coraz większą popularnością.
Zdjęcia: © KH-kipper
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Orthaus – turecki producent
z niemieckimi korzeniami

półka PTM Polska zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami dla
biznesu z dziedziny technologii
transferu ładunków, transportu luzem towarów rolniczych, drzewnych, odpadów,
biomasy, transportu ładunków dla branży
budowlanej, ładunków paletyzowanych
i zarządzania transportem. Obecnie w portfolio produktowym znajdują się m.in. naczepy z ruchomą podłogą belgijskiej marki
STAS (w różnych konfiguracjach stalowej
lub aluminiowej ramy oraz stalowej lub
aluminiowej skrzyni ładunkowej), przyczepy podkontenerowe niemieckiej firmy
Hüffermann Transportsysteme. PTM Pol-

ska może zaoferować również pojazdy
wytwarzane przez BMI Group – brytyjskiego producenta naczep ze ścianą wypychającą – wykorzystywanych w branży
transportu odpadów i recyklingu, a także
naczepy do transportu wszystkich rodzajów ciągników siodłowych oraz przyczepy
ratownicze włoskiej marki FGM. PTM rozwija również technologie załadunków
w oparciu o systemy Cargomatic i Joloda.
Od niedawna uzupełnieniem oferty są
naczepy różnych typów (wywrotki, naczepy do przewozu kontenerów, naczepy
niskopodwoziowe) produkowane przez
turecką firmę Orthaus.

Pod koniec października br., korzystając z zaproszenia
PTM Polska, mieliśmy okazję zobaczyć, jak powstają
naczepy marki Orthaus – odwiedziliśmy zbudowaną
od podstaw w latach 2011–2013 nowoczesną fabrykę
w tureckiej miejscowości Sakarya.

Dariusz Piernikarski
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Orthaus – niemieckie korzenie
Historia marki zaczyna się w 1925 r.,
gdy bracia Orthaus rozpoczęli produkcję powozów konnych w niemieckiej
miejscowości Wüllen. W kolejnych latach
opracowali pierwsze rozwiązania dla pojazdów silnikowych, głównie autobusów.
W latach 80. i 90. główną działalnością firmy była budowa zestawów drogowych o pojemności ładunkowej do
120 m3. W 2003 r. firma H&W Nutzfahrzeugtechnik przejęła nie tylko portfolio
produktów, ale także wielu pracowników
fabryki pojazdów Orthaus. Marka Orthaus zniknęła z rynku.
W 2012 r. Orthaus Trailers powraca
z nowym właścicielem – firma matka to
IDL Logistics o szerokim spektrum działalności w branży TSL, dysponująca m.in.
własnymi towarowymi liniami lotniczymi
ULS Airlines Cargo. Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku, w 2012 r. zainwestowano
(ok. 30 mln euro) w bardzo nowoczesny,
w pełni zrobotyzowany zakład produkcyjny w miejscowości Sakarya, pierw-
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Fabryka Orhaus dysponuje również własną linią
walcowania na zimno – na tej linii kształtowane
są podłużnice wykorzystywane w podwoziach
naczep kurtynowych

Jeden z czołowych produktów
z oferty Orthaus
– naczepy do
transportu kontenerów

Zrobotyzowane linie spawalnicze zapewniają
powtarzalność i wysoką jakość wykonania

sze pojazdy wyjechały z niego w 2013 r.
Powierzchnia fabryki obejmuje ponad
98 tys. m2, hale produkcyjne mają powierzchnię 25 tys. m2. Obecnie pracuje
tam 140 osób.
Fabryka Orthaus Trailers, pracując
w systemie 3-zmianowym, może uzyskać maksymalną wydajność na poziomie 15 tys. pojazdów rocznie. Na razie
potrzeby rynku są mniejsze, obecnie
w ciągu miesiąca budowanych jest ok.
100 pojazdów, co daje produkcję na poziomie 1200–1500 szt. rocznie.

Nowoczesna technologia
Zakład produkcyjny Orthaus Trailers
w Sakarya należy do największych i najnowocześniejszych zakładów produkujących naczepy na terenie Turcji, ma
również certyfikat jakości ISO 9001. Od
początku procesu produkcyjnego duży
nacisk jest kładziony na jakość wykonania, a dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii, takich jak wysoka jakość
obróbki powierzchni i obróbka strumieniowo-ścierna, produkty firmy Orthaus
z powodzeniem wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i zmieniającym się
trendom w branży TSL.

W fabryce pracują nowoczesne maszyny, np. wycinarki laserowe (maksymalna
długość elementu – 15 m, grubość wypalania od 0,5 do 35 mm) i plazmowe, giętarki i krawędziarki – wśród nich jest np.
prasa o nacisku 1000 t, na której możliwe
jest gięcie arkuszy blach o długości do
9,2 m i grubości do 50–60 mm, przeznaczonych np. na ściany skrzyń wywrotek.
Do budowy naczep wykorzystywane są różne gatunki stali, od typowych
w branży pojazdów użytkowych stali
typu S355 po zaawansowane stale o podwyższonej wytrzymałości (AHSS – Advanced High Strength Steels) typu S700
czy S500. W zależności od typu naczepy,
rodzaju zastosowanej stali oraz przeznaczenia na konkretny rynek podłużnice
ram naczep mają różne wysokości – od
250 mm do 700 mm. Świadczy to o dużej
znajomości realiów branży naczepowej
i rzeczywistych warunków eksploatacji
panujących na rynkach, na które trafiają pojazdy marki Orthaus.
Podłużnice ram podwozi są spawane
na automatycznej, zrobotyzowanej linii
spawalniczej. Linia ta pozwala na jednoczesne przygotowanie 2 podłużnic przy
zachowaniu identycznych parametrów
procesu spawania. Roboty spawają, za-

pewniając prawidłowy kąt spawania,
prędkość i odległość z powtarzalnością
dokładności (+/– 0,04 mm), a wszystkie
dane dotyczące przebiegu poszczególnych operacji są rejestrowane przez nadzorujący system komputerowy. Cały proces spawania zorganizowano tak, aby
zminimalizować powstawanie odkształceń spawalniczych – wszelkiego rodzaju
niedociągnięcia są wychwytywane przez
kontrolę jakości po spawaniu.
Ramy i inne komponenty wymagające lakierowania śrutowane są śrutem
stalowym o różnej gramaturze. Dzięki
temu uzyskiwane jest właściwe oczyszczenie powierzchni i nadanie jej wymaganej chropowatości. W komorze natryskowej odbywa się nanoszenie warstwy
podkładowej. Jest to bardzo złożony proces, obejmujący m.in. kilkakrotne oczyszczanie chemiczne, mycie, nanoszenie
powłok nanoceramicznych, aktywację
powierzchni i właściwe nanoszenie powłoki ochronnej w procesie kataforezy.
Wykorzystana technologia należy do najnowocześniejszych na rynku – zaletą jest
to, że stosowane są zawsze czyste materiały, 1300 (!) dysz natryskowych w komorze gwarantuje właściwe oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni, grubość
powłoki kataforetycznej wynosi 25 μm.
Po wyżarzeniu warstwy ochronnej
w temperaturze 180°C następuje właściwe lakierowanie w natryskowej komorze lakierniczej. Zewnętrzna powłoka
o grubości w zależności od elementu
i miejsca nałożenia od 150 do 350 μm
pełni funkcję ochronną i dekoracyjną lakierów nawierzchniowych. Wszystkie
komponenty po lakierowaniu podlegają
kontroli jakości powłoki. Naczepy mają
10-letnią gwarancję na lakierowanie ramy.
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Naczepy Orthaus
– większe możliwości wyboru
O tym, jak wygląda współpraca
PTM Polska z firmą Orthaus
rozmawiamy z Tomaszem
Bartoszewiczem, dyrektorem
zarządzającym PTM Polska.

„Samochody Specjalne”: Dlaczego naczepy marki Orthaus znalazły się w ofercie PTM Polska?
Tomasz Bartoszewicz: Pojazdy marki
Orthaus stanowią uzupełnienie oferty
PTM Polska. Chcieliśmy zaproponować
klientom, korzystającym z naszej bazowej oferty, czyli głównie ruchomych
podłóg, mniejszych i większych wywrotek, także naczepy przystosowane do przewożenia ładunków innego rodzaju.
Dzięki pojazdom marki Orthaus dajemy
klientom większe możliwości wyboru,
a dla nas jest to szansa uzupełnienia
ilościowego. Chcemy lokować na rynku
polskim ok. 500 pojazdów marek, które
mamy w ofercie.
Czy trudno było przekonać klientów do
wyboru pojazdu innej marki niż znane
marki europejskie?
Marka Orthaus jest kojarzona z rynku
niemieckiego, bo tam ma swoją historię.
Używane naczepy Orthaus w dalszym
ciągu gdzieś się na polskich drogach pojawiają i mają dobrą opinię. Dziś musimy
jednak wytłumaczyć, że tak naprawdę
jest to niemiecka marka „odziedziczona”
przez właścicieli tureckich, a zakład produkcyjny jest o wiele nowocześniejszy
niż oryginalna fabryka, która istniała
w Niemczech.

Jakościowo naczepy Orthaus pasują do
rynku polskiego, stosowane są standardowe komponenty uznanych marek. My
odpowiadamy z naszej strony za szkolenia i sieć serwisową – jest to obecnie 20
punktów. Narzucamy również pewne wymagania producentowi. Naczepy można
dopasowywać do szczegółowych wymagań klientów – jest to coś, czego nie robią firmy niemieckie czy duże krajowe.
Jak wyglądają pierwsze doświadczenia
ze współpracy z Orthaus?
Nasza współpraca z firmą Orthaus trwa
już ok. półtora roku, w sumie udało się
nam w tym czasie przekazać polskim klientom ok. 20 pojazdów. Wynika to z tego,
że dopiero w listopadzie 2018 r. ostatecznie ustaliliśmy warunki współpracy,
a pierwsze naczepy dostarczyliśmy dopiero w pierwszym kwartale 2019 r.
Jesteśmy nastawieni na długoterminową
współpracę z firmą Orthaus, obie strony
poczyniły też niezbędne inwestycje, musimy więc po prostu cierpliwie poczekać,
aż klimat do wspólnych interesów poprawi się. Raczej będziemy uzupełniać
naszą ofertę o kilkanaście modeli naczep,
których do tej pory nie mieliśmy.

Obecnie głównym produktem, który zamawiamy w firmie Orthaus, są standardowe naczepy niskopodwoziowe o 3 lub
4 osiach. Zaczęliśmy również dostarczać
naczepy w wersji mega, przystosowane
do przewozu stali w kręgach, tzw. coilmuldy. Sprzedają się również mniejsze
wywrotki (25 m3), dostarczyliśmy też
kilka naczep furgonowych.
Pochwalę się, że PTM dostarczyła 3 naczepy furgonowe dla Grupy Żywiec, przystosowane do współpracy z systemem
Cargomatic do szybkiego załadunku automatycznego. Liczę, że tego typu naczep
w przyszłym roku sprzedamy więcej, bo
zainteresowanie dużych klientów tym
systemem jest spore. Prowadzimy pod
tym kątem odpowiednią kampanię informacyjną.
Fabryka w Turcji, odbiorcy w Polsce –
czy to może być opłacalne?
Jedyną wadą całego biznesplanu związanego ze sprzedażą naczep Orthaus
w Polsce jest odległa lokalizacja zakładu
w Sakarya. Koszt transportu – przewóz
naczepy z fabryki do nas, do Łodzi, to ok.
3000 euro. Musieliśmy podjąć wyzwanie i znaleźć korzystną opcję transportu,
dopasować różne kombinacje. Obecnie
mamy kilka wariantów transportu: w 2
transportach przywozimy 5 naczep lub
w 3 transportach 7 naczep. Tworzymy
przy tym kombinacje różnych typów –
np. firanki z podkontenerówkami lub
z naczepami platformowymi. Naczepy
jadą na kołach lub są przewożone promem do Triestu lub Odessy. Nawiązaliśmy współpracę z austriackim operatorem logistycznym, który realizuje tego
typu transporty w systemie door-to-door,
udało się nam wynegocjować korzystne
ceny, przewoźnik zapewnia również obsługę administracyjną.
Jeśli klienci odbieraliby pojazdy prosto
z fabryki, to naczepy Orthaus byłyby
dużo tańsze. Koszty transportu powodują, że w Polsce wypadają na średnim
poziomie cenowym. Argumentem za jest
krótki czas dostawy oraz jakość spawania czy lakierowania.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Jakie naczepy Orthaus cieszą się największą popularnością wśród klientów
PTM Polska?

30 | LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2019 | Transport – Technika – Biznes

Rozmawiał Dariusz Piernikarski

| BIZNES |

W przypadku eksportu naczep sporym problemem logistycznym jest
ich transport na miejsce docelowe
– pojazdy odbywają podróż zazwyczaj częściowo zdemontowane
i ułożone w tzw. trójpaki

Orthaus Trailers bardzo duży
nacisk kładzie nie tylko na jakość
samej produkcji, ale również
na walory zewnętrzne produkowanych pojazdów

Do budowy
naczep wykorzystywane są
komponenty
pochodzące
wyłącznie od
renomowanych
dostawców

Orthaus produkuje również
naczepy kurtynowe różnych
typów

Montaż elementów na ramie odbywa
się w pozycji pionowej – wisząca pionowo
rama ułatwia wykonywanie poszczególnych operacji, są one bardziej ergonomiczne. Skompletowane ramy zostają
obrócone i stają na własnych kołach – potem rozpoczyna się montaż nadwozia.

Bogate portfolio produktowe
Producent oferuje klientom szeroką
gamę produktów przystosowanych do
ich szczegółowych wymagań opracowanych w krótkim czasie dzięki zaangażowaniu zespołu badawczo-rozwojowego
i wykorzystaniu najnowocześniejszych

rozwiązań CAD i CAM. Badania i rozwój
nowych produktów oraz ciągłe aktualizacje systemów technologicznych skutkują
niższymi kosztami operacyjnymi, a także
wzmacniają konkurencyjność produktów
i wykorzystujących je klientów.
Orthaus ma bardzo szerokie portfolio produktowe, ale mimo że są to typowe
produkty, to klienci mogą liczyć na dużą
możliwość dopasowania produktu – w zasadzie można mówić o wersjach specjalnych. W fabryce powstają m.in. naczepy
kurtynowe, podwozia podkontenerowe
– także do transportu zbiorników, naczepy skrzyniowe i platformowe, naczepy niskopodwoziowe (typu stepdeck, 3-osiowe

z 1. osią skrętną i opcjonalnie z możliwością ładowania kontenera 20, 30, 40,
45″), furgony, chłodnie, naczepy do transportu ładunków lotniczych (air-cargo),
naczepy samowyładowcze – wywrotki,
a także wywrotki zabudowy samochodów
ciężarowych. W planach na przyszłość
mówi się o produkcji wielofunkcyjnych
naczep podkontenerowych oraz naczep
niskopodwoziowych z obniżonym łożem
i w wersjach o większej ładowności (większa liczba osi).
Niemal 100% produkcji trafia na eksport, w Turcji odbiorcami naczep marki
Orthaus są wyłącznie duże floty. Partnerzy zagraniczni oferują pojazdy tej marki
w takich krajach, jak Korea Południowa,
Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia,
Węgry, Włochy.
Dla PTM firma Orthaus dostarcza
naczepy projektowane pod konkretne
wymagania klientów. Obecnie producent przygotowuje serię naczep mega
furgon z systemem Joloda Rollerbed.
Orthaus w przyszłym roku ma mieć
w swojej ofercie nowy model naczepy podkontenerowej z wysuwanym tyłem oraz
naczepy stepdeck w wersji 4-osiowej.
Pojazdy te zostaną opracowane z myślą
o polskich klientach.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Testowy MAN
TGX 18.470 4×2
BLS z naczepą kurtynową Wielton Curtain Master M4

MAN TGX 18.470
– niezawodny w akcji

Dariusz Piernikarski

Na krótki test do naszej redakcji trafił ciągnik siodłowy MAN TGX 18.470 4×2 BLS
wyposażony w kabinę sypialną typu XLX. Ciągnik połączyliśmy z naczepą kurtynową
Wielton Curtain Master M4 w barwach firmy Sachs Trans. Proponujemy bliższe
zapoznanie się z tym niezwykle ciekawym zestawem.
założenia model TGX 18.470 4×2
BLS o rozstawie osi 3600 mm to
typowy „wół roboczy”, czyli ciągnik siodłowy wykorzystywany w przewozach dalekobieżnych, wyposażony
w kabinę XLX z dachem o średniej wysokości, a w niej dwie leżanki. Najważniejszym aspektem naszego testu było
to, że ciągnik spełniał wymagania normy
Euro VI D, w której emisja toksycznych
składników spalin badana jest w realnych
warunkach drogowych, a nie jak dotychczas na stanowisku badawczym. Testowany przez nas egzemplarz był wyposażony w pakiet XLion Longhaul, pakiet
EfficientLine 3 Aero i system MAN EfficientCruise.

TGX 18.470 4×2 BLS
TGX-a napędza 6-cylindrowy rzędowy silnik D2676LF79 o pojemności
skokowej 12,4 dm3 z jednostopniową
turbosprężarką o osiągach w zupełności
wystarczających do realizacji typowych
zadań stawianych zestawom w transporcie dalekobieżnym. Maksymalna moc
wynosiła 470 KM (346 kW), a maksymalny moment obrotowy – 2400 Nm.
Ekonomiczny zakres prędkości obrotowych silnika to 1070–1220 obr/min. Przy
prędkości 85 km/h (na najwyższym biegu) silnik pracował z prędkością obrotową 1150 obr/min.

32 | LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2019 | Transport – Technika – Biznes

Samochód wyposażono w zautomatyzowaną skrzynię biegów MAN TipMatic 14 27 DD o 12 przełożeniach (rozpiętość przełożeń 16,41–1,0), której pracą
sterował system automatycznej zmiany
MAN TipMatic Profi Performance z oprogramowaniem do eksploatacji w ruchu
drogowym, współpracujący ze sterowanym elektronicznie wydechowym hamulcem silnikowym EVBec. Oprogramowanie
skrzyni wyposażono w skutecznie działające funkcje obniżające zużycie paliwa,
takie jak np. EfficientRoll czy tryb jazdy
ekonomicznej Eco. Aktywny tempomat
MAN EfficientCruise 2 utrzymywał bezpieczną odległość od poprzedzającego
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pojazdu (ACC) z funkcją Stop and Go. Po
obu stronach ramy znajdowały się zbiorniki paliwa o pojemności 470 oraz 910 l,
zbiornik AdBlue mieścił 85 l reduktora.
Oś przednia o nośności 7,5 t miała zawieszenie w postaci pojedynczych resorów parabolicznych ze stabilizatorem
przechyłów, tylna oś napędowa o nośności
13 t z przekładnią hipoidalną (przełożenie 2,53) i blokadą mechanizmu różnicowego miała zawieszenie pneumatyczne
z regulacją wysokości (ECAS) oraz czujnikiem ciśnienia w poduszkach. Funkcję
stabilizującą spełniał 4-punktowy wahacz.
Za skuteczne działanie hamulców roboczych odpowiadał sterowany elektronicznie układ hamulcowy MAN BrakeMatic, wyposażenie standardowe obejmowało
również takie systemy, jak ABS, ASR oraz
ESP, był też system hamowania awaryjnego Emergency Brake Assist 2 (EBA2)
oraz system MAN Easy Start współpracujący ze skrzynią TipMatic. Ciągnik
miał również instalację elektryczną przygotowaną do późniejszego montażu przystawki odbioru mocy.
Wśród pozostałych systemów wspomagających warto wymienić pomoc
w utrzymaniu pasa ruchu LGS (LGS IV),
pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu oraz
funkcję „rozkołysania” ułatwiającą wyjechanie z „problematycznego” miejsca
w terenie.

Wokół kabiny
Choć kabiny ciągników MAN w obecnym designie są już na rynku od ponad
dekady, to nadal mogą się podobać i mają
swoich zdeklarowanych zwolenników
wśród kierowców. Cenione są za przestronność wnętrza, jakość wykończenia
i ergonomię obsługi oraz duży komfort,
jaki oferują ich użytkownikom podczas
odpoczynku. MAN Truck & Bus zapowiedział już oficjalną premierę samochodów
nowej generacji na 10 lutego 2020 r.
Oczywiście Czytelnicy „Samochodów
Specjalnych” mogą liczyć na relację z premierowej prezentacji.
Przypomnijmy, że flotowa kabina
XLX ma długość 2280 mm i szerokość
2440 mm, wyposażono ją w dwie komfortowe leżanki z wygodnymi materacami – dolna ma szerokość 790 mm,
górna 705 mm, dolna ma stelaż o zróżni-

cowanych strefach sztywności. Komfort
jazdy zwiększa zawieszenie kabiny na
poduszkach pneumatycznych, w chłodniejsze noce można skorzystać z ogrzewania powietrznego Eberspächer D4S.
Niski tunel centralny (120 mm) niespecjalnie przeszkadza w przemieszczaniu się we wnętrzu, zwłaszcza że wysokość wnętrza to 1820 mm. Można jedynie
mieć zastrzeżenia do obecności wystającej z podłogi konsoli z dźwignią hamulca parkingowego.
Kolorowa tablica wskaźników typu
High Line w przejrzysty sposób informuje o bieżących parametrach pracy pojazdu
– szczegółowe informacje dostarcza komputer pokładowy MAN Tronic. Na środku
deski rozdzielczej umieszczone jest centrum informacyjne MAN Media Truck Advanced z nawigacją i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem, w pobliżu są również
wejście USB oraz AUX in.

TGX 18.470 z silnikiem
D26 to typowy ciągnik
siodłowy wykorzystywany w przewozach dalekobieżnych, wyposażony w kabinę XLX –
w prezentowanej wersji
spełnia wymagania
normy Euro VI faza D

Kokpit kierowcy i wielofunkcyjne koło
kierownicy: wszystko jest tam, gdzie
potrzeba – ergonomia i jakość
wykończenia bez zarzutu

Naczepa kurtynowa Wielton Curtain
Master M4 to ekspert na drodze: masa
własna od 6140 kg, solidna konstrukcja,
zaawansowane systemy mocowania
ładunku, bogate wyposażenie standardowe i dodatkowe – producent ma już
w ofercie naczepy kolejnej generacji
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Modyfikacje silnika D26 związane z przystosowaniem do wymagań normy Euro VI fazy D oraz dobrze zestrojony program
sterowania pracą skrzyni biegów MAN TipMatic dały w efekcie zużycie paliwa niższe o 4%

MAN EfficientCruise
to oszczędzający paliwo
aktywny tempomat z kontrolą odległości od pojazdu
poprzedzającego połączony
z GPS – cztery warianty
ustawień, maksymalny zakres poziomu tolerancji
prędkości to ±9 km/h
Najważniejsze
przełączniki są zblokowane w jednym panelu
– wszystkie intuicyjne
w obsłudze i wygodnie
rozmieszczone

Na długie trasy: dwa zbiorniki
paliwa o pojemności 470 l oraz 910 l
i 85-litrowy zbiornik AdBlue

TGX na trasie
Silnik D26 z pojedynczą turbosprężarką w połączeniu z dobrze zestrojonym
programem zmiany biegów doskonale
sobie radzi na podjazdach, nawet w warunkach wymagających nagłego zwiększenia strumienia mocy docierającej na
koła. Nie ma mowy o „przeciągnięciach”
prędkości obrotowej silnika czy „nerwowych” reakcjach skrzyni biegów redukującej biegi. W zakresie dynamiki rozpędzania brak dwustopniowej turbosprężarki
jest praktycznie niewyczuwalny – charakterystyka przebiegu momentu obrotowego 470-konnego silnika D26 jest
tak ukształtowana, że jego maksymalną
wartość ma się do dyspozycji już przy ok.
930 obr/min.
Modyfikacje silnika D26 związane
z przygotowaniem pojazdu do spełnienia wymagań normy Euro VI fazy D, czyli
m.in. pojedyncza turbosprężarka czy
zmniejszony poziom recyrkulacji spalin
EGR i w niewielkim stopniu zwiększone

dawkowanie AdBlue, dały w efekcie zużycie paliwa mniejsze nawet o 4% w stosunku do poprzedniej wersji.
Podczas jazdy testowej skoncentrowaliśmy się na obserwacji działania inteligentnego tempomatu MAN EfficientCruise, który wspierany systemem GPS
rejestruje przebieg trasy z uwzględnieniem wzniesień oraz pochyłości z wyprzedzeniem aż do trzech kilometrów.
Dzięki temu tempomat EfficientCruise
dopasowuje bieg oraz prędkość pojazdu
w taki sposób, aby jazda była jak najbardziej ekonomiczna. Kierowca zależnie
od panującego natężenia ruchu, konfiguracji trasy czy swoich preferencji może
wybrać jeden z 4 dostępnych zakresów
poziomów tolerancji prędkości, co w efekcie może przynieść zauważalne korzyści
w postaci niższego spalania. Maksymalnie może to być ±9 km/h, warto jednak
pamiętać o obecności tachografu i nieprzekraczaniu przez dłuższy czas prędkości dopuszczalnej.
Tempomat EfficientCruise po nawiązaniu łączności z GPS odczytuje mapy
topograficzne bieżącego terenu i na tej
podstawie oraz przy uwzględnieniu bieżących parametrów jazdy – prędkości
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i ustawień pola tolerancji – dobierana jest
optymalna strategia przełączania biegów. Efektem jest np. to, że przy podjazdach pod wzniesienia zestaw będzie
zwalniać, unikając niepotrzebnej redukcji biegu, z kolei na zjazdach rozpędza się – tu z pomocą przyjdzie funkcja
EfficientRoll pozwalająca na swobodne
toczenie z silnikiem pracującym na biegu
jałowym. Takie zwiększanie energii kinetycznej z minimalnym zużyciem paliwa ułatwia z kolei pokonanie kolejnego
podjazdu.

Podsumowując…
MAN TGX z 470-konnym silnikiem
to rozsądna propozycja dla flot realizujących przewozy dalekobieżne. Mimo
że kabina MAN w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeszła niewielkie modyfikacje,
to w dalszym ciągu zachowuje własny
styl i jest ceniona przez kierowców za
przestronność wnętrza i jego doskonałe
wyciszenie. Podstawowa jednostka napędowa – silnik D26 w swej najnowszej
wersji – dzięki wprowadzonym modyfikacjom jest oszczędniejszy od poprzedniego – producent deklaruje zużycie paliwa niższe nawet o 4%.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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odel Iveco Daily to od lat najmocniejsza pozycja w polskiej
ofercie firmy Iveco, zwłaszcza
gdy weźmiemy pod uwagę segment
ciężkich samochodów dostawczych od
3,49 t do 7,2 t dmc. W ciągu pierwszych
ośmiu miesięcy tego roku (styczeń–sierpień) klienci odebrali 3956 samochodów
Daily, co dało producentowi drugie miejsce
w tym segmencie z udziałem rynkowym
wynoszącym 15,5%. Warto przy tym zauważyć, że podobnie jak w całej branży
transportowej, od drugiej połowy br. zauważalne jest znaczne pogorszenie koniunktury. Ogółem w okresie styczeń–
sierpień sprzedaż popularnego „dailaka”
spadła o 5,2% r/r (rok do roku).

Daily RM19 – fakty
Iveco Daily to samochód dostawczy
o masie całkowitej do 7,2 t. Najmocniejszy ze stosowanych w nim silników
ma moc 205 KM (151 kW). Od początku
produkcji jego cechą szczególną jest
podłużnicowa rama nośna podobna do
tych wykorzystywanych w samochodach
ciężarowych. Warto wspomnieć, że furgon może mieć ładownię o pojemności aż

19,6 m3, a maksymalny rozstaw osi wynoszący 5100 mm daje duże możliwości
personalizacji pojazdu. W wersji zasilanej
gazem ziemnym Natural Power i z automatyczną skrzynią biegów Hi-Matic o 8
przełożeniach Iveco Daily jest nie tylko
przyjazny dla środowiska, ale również
niezwykle komfortowy w prowadzeniu.

Iveco Daily może być napędzany silnikiem o pojemności skokowej 2,3 l, (wersja Euro 6D lub Euro VID Heavy Duty)
regulowanym na 3 warianty mocy: 116,
136 lub 156 KM (odpowiednio 85, 100 lub
115 kW) lub jednym z silników 3-litrowych
Euro VID Heavy Duty o mocach 160,
180, 205 KM (118, 132 lub 151 kW). Jest

Daily 4×4 – nieulękniony
zdobywca bezdroży
Dariusz Piernikarski
Na rynku pojawiło się kolejne wcielenie dostawczego
Iveco Daily – tym razem model roku 2019 w wersji
z napędem na wszystkie koła. Sprawdzaliśmy, jak
radzi sobie w prawdziwym terenie.

Iveco Daily to mocny punkt
w ofercie producenta.
W dokonanej w 2019 r. modernizacji zwrócono uwagę
na ekologię i rentowność
eksploatacji, wprowadzono
wiele systemów wspomagających prowadzenie i podnoszących bezpieczeństwo,
usprawniono łączność
i usługi informatyczne, podniesiono komfort przebywania w kabinie oraz zoptymalizowano funkcjonalność
konstrukcji
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również silnik o mocy 136 KM (100 kW)
zasilany gazem ziemnym. Cechą wspólną
wszystkich silników jest niskie zużycie
paliwa i wydłużone przebiegi między
przeglądami.
W grupie systemów wspomagających
znajdziemy m.in. system hamowania
awaryjnego AEBS z hamulcem miejskim
City Brake Pro, system jazdy w korkach
Queue Assist, tempomat adaptacyjny
z kontrolą odległości ACC, aktywny układ
kontroli pasa ruchu Proactive Lane Keeping Assist, asystent wiatru poprzecznego Crosswind Assist (wersje furgon),
system kontroli zjazdu ze wzniesienia Hill
Descent Control oraz działający jak blokada mechanizmu różnicowego system
kontroli trakcji Traction Plus (do 30 km/h).
Wśród wprowadzonych usprawnień
w zakresie łączności i obsługi warto wymienić diagnostykę zdalną i monitorowanie stanu technicznego z centralnej
sterowni, bezprzewodowe aktualizacje
oprogramowania, inteligentne raportowanie na temat stylu jazdy Smart Report
oraz możliwości dostępu do wyczerpujących danych eksploatacyjnych za
pośrednictwem portalu internetowego
MyDaily.

raulicznej pozwoliło na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 1,5%. Jest również
nowy zestaw wskaźników o wysokiej
rozdzielczości, system monitorowania
ciśnienia w ogumieniu TPMS (koła pojedyncze i podwójne) oraz moduł informacyjno-rozrywkowy Hi-Connect z 7-calowym ekranem dotykowym i nawigacją
(TomTom w wersji car/truck), obsługujący aplikacje Apple Carplay i Android Auto.
Mówiąc o dalszej optymalizacji konstrukcji, warto wspomnieć o 3-częściowym zderzaku przednim (łatwiejsza i tańsza wymiana elementów uszkodzonych),
pełnych reflektorach przednich LED (opcja), kierownicy wielofunkcyjnej (średnica 380 mm i bardziej ergonomiczny
kształt, regulacja kolumny ±45 mm,
±2°) czy obręczach kół ze stopów lekkich (+10 kg ładowności). Dla użyt-

kownika duże znaczenie może mieć również to, że zastosowano wzmocnione
tylne zawieszenie z pojedynczymi kołami
– elastyczność resorów ograniczono o 20%,
a zależnie od pozycji tylne amortyzatory
mają siłę amortyzacji większą o 30%
przy pełnym załadunku.

Usprawnienia łączności
Nowa łączność w Daily z modułem
telematycznym jest elementem umożliwiającym świadczenie klientom nowego
pakietu usług, które pozwolą zwiększyć
dostępność, wydajność i obniżyć całkowity koszt posiadania. Funkcje zdalnej
diagnostyki obejmują m.in. bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania, zapobiegawcze połączenie serwisowe (CSR),
rezerwowanie wizyt serwisowych za po-

Ocena skuteczności
działania blokad mechanizmów różnicowych – Daily
4×4 pokonuje rolki, nawet
gdy przyczepność ma tylko
pojedyncze koło

Terenowe Daily to pojazd, po który chętnie
sięgają służby specjalistyczne – znajduje
zastosowanie m.in. w energetyce
Daily 4×4 z zabudową pożarniczą wykonaną przez
firmę Szybicki SiZPS – skrzynia rozdzielcza z reduktorem, blokady mechanizmów różnicowych

Komfort pracy kierowcy podnosi elektronicznie sterowane wspomaganie kierownicy. Wysiłek związany z kierowaniem pojazdem w zależności od prędkości
jazdy jest mniejszy nawet o 70% (tzw.
tryb miejski), a układ kierowniczy działa
bardziej precyzyjnie, tłumiąc skutecznie wpływ nawierzchni i kompensując
poślizgi i niezrównoważony ruch kół.
Usunięcie konwencjonalnej pompy hyd-
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średnictwem aplikacji MyDaily. Użytkownik ma do dyspozycji portal internetowy
i aplikację MyDaily – pojawiły się tam
nowe funkcje, takie jak np. inteligentny
raport MyDaily, Business Up (kontynuacja z modelu roku 2016). Możliwe jest
również zarządzanie flotą dzięki platformie telematycznej Verizon, integracja danych Iveco następuje za pośrednictwem aplikacji internetowej Web API.
Web API oferuje zintegrowane rozwiązanie, które automatycznie przekazuje klientowi najnowsze dane zebrane
z pojazdów. Klient ma do dyspozycji
spersonalizowane możliwości monitorowania floty i oceny stylu jazdy kierowców.
Na niektórych rynkach (np. włoskim)
daje to możliwość uzyskania zniżek ubezpieczeniowych.

Zawieszenie niezależne z przodu, z tyłu
oś sztywna – taka
konfiguracja pozwala
na pokonanie nierówności wymuszających
całkiem spore wykrzyżowanie osi

Nowe Daily 4×4
Podwozia Iveco Daily 4×4 obecnej generacji w całości produkowane są w fabryce Iveco Defence w Bolzano – wcześniej
powstawały jako modyfikacje w partnerskiej firmie SCAM Spa w Varese. Nowe
Iveco Daily 4×4 jako van lub podwozie
do zabudowy dostępne jest w dwóch
wersjach dopuszczalnej masy całkowitej:
5,5 t (55S/55C) lub 7 t (70S/70C), w odmianie typowo terenowej off-road (koła
pojedyncze na tylnej osi) lub wszechstronnej all-road (koła podwójne). Można
również wybrać podwozie w wersji 3,5 t
dmc. (35C/35S).
Pod maską montowany jest 3-litrowy
silnik o mocy 180 KM (132 kW) i momencie obrotowym 430 Nm, działający w połączeniu z 12-biegową przekładnią manualną (6 biegów + reduktor) lub 16-biegową
automatyczną Hi-Matic (8 biegów + reduktor). Zwiększono również nośność ramy
podwozia – w najcięższej wersji Daily
4×4 jest to 4,3 t. Wytrzymała rama ma
podłużnice o wymiarze profilu 184×69×5
– identyczną znajdziemy w 7-tonowej
wersji Daily 4×2.
Furgony dostępne są w 2 wariantach
rozstawów osi (3595 mm, 4175 mm),
w podwoziach mamy 4 rozstawy (3080,
3480, 3780, 4175 mm). Można wybrać
kabinę pojedynczą lub – pomijając podwozie o najmniejszym rozstawie osi – kabinę brygadową.
Z przodu pracuje zawieszenie niezależne z drążkami skrętnymi (typu torsen), stabilizatorem skrętu i amortyza-

Terenowe Daily w trakcie
próby trawersowania –
pozwala na to duży prześwit i dobrze dobrane
kąty zejścia i natarcia,
w praktyce wszystko
zależy od umiejętności
kierowcy

torami, hamulce tarczowe wentylowane.
Nośności osi przedniej (w zależności od
wersji: 2100 kg, 2450 kg, 2700 kg). Mechanizm różnicowy w napędzanej przedniej osi ma przełożenie 5,86 (opcja 5,13)
w przypadku modelu Daily z pojedynczym ogumieniem na osi tylnej lub 3,91
(koła bliźniacze). Sztywna oś tylna z blokadą mechanizmu różnicowego ma resory paraboliczne, stabilizator i amortyzatory, a także wentylowane hamulce
tarczowe (wcześniej stosowano hamulce
bębnowe). Nośności osi tylnej (w zależności od wersji) to 2600 kg, 3700 kg
lub 5000 kg.
Przydatna w zastosowaniach terenowych przystawka odbioru mocy PTO
(moment 1000 Nm) montowana jest na
skrzyni rozdzielczej, przy czym możliwe
jest zmodyfikowanie wyjściowej prędkości obrotowej wałka wyjściowego za
pomocą dedykowanego przełącznika na
desce rozdzielczej (przełożenia 0,99 lub
2,15). Sterowanie pracą PTO jest nie-

zależne od ruchu osi, przystawka odbioru mocy może współpracować także
z pojazdem w ruchu.
Iveco Daily 4×4 to samochód fabrycznie przygotowany do jazdy w terenie. Pojazd dysponuje funkcją ochrony
wentylatora silnika – po jej włączeniu na
desce rozdzielczej w przypadku brodzenia
następuje wyłączenie wentylatora. Maksymalny kąt natarcia (podwozie klasy S
– off-road, rozstaw osi 3080 mm) wynosi
38°, minimalny (rozstaw osi 4175 mm)
– 35°. Odpowiednio kąt rampowy to
156° lub 160°, kąt zejścia: 36° lub 17°.
Głębokość brodzenia bez przygotowania to 660 mm.
Wyglądem zewnętrznym kabina Daily
4×4 niewiele różni się od „cywilnej”
wersji, jest 3-częściowy zderzak, opcjonalnie można zamówić przygotowanie
pod wciągarkę oraz osłony drążkowe
„bullabar”.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Regulacja ciśnienia w oponach
bez udziału kierowcy
BPW przedstawia inteligentny system kontroli ciśnienia
w ogumieniu o nazwie AirSave. Dzięki niemu możliwa jest
oszczędność paliwa i opon oraz zmniejszenie emisji CO2.

PW posiada w ofercie AirSave – system
kontroli ciśnienia w oponach, w który inwestycja bardzo szybko się zwraca, system ten zapewnia bowiem duże oszczędności
w zakresie zużycia paliwa, opon i czasu. Potwierdzają to firmy transportowe testujące AirSave
w testach drogowych. Istnieje ścisła zależność
między ciśnieniem opony a ponoszonymi kosztami:
nawet minimalne różnice ciśnienia spowodowane
stale zmieniającymi się temperaturami, obciążeniem i warunkami drogowymi zwiększają zużycie

AirSave wykorzystuje istniejącą
pneumatykę naczepy i dzięki automatycznej pompie wspomagającej
zapewnia utrzymanie zadanego ciśnienia w oponach przez cały czas

Powietrze
pod ciśnieniem
dostarczane jest
przewodem
przez czop osi
do zaworu
opony
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paliwa i zużycie opon. W jakim zakresie inteligentny
system kontroli ciśnienia w oponach pozwala
oszczędzać, BPW sprawdziło w praktyce wraz
z firmami transportowymi. „Zakup zwraca się zadziwiająco szybko – potwierdza Alfred Weyres,
właściciel i dyrektor zarządzający Alfred Weyres
Spedition GmbH. – System zapewnia optymalny
opór toczenia, koszty są przewidywalne i dodatkowo znacznie wydłuża się przebieg opon. Doskonały stan karkasu opony umożliwia również
optymalne ich bieżnikowanie”.
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System wykrywa utratę ciśnienia, uruchamia się
przy odchyleniu ciśnienia o zaledwie 0,2 bar, dzięki
czemu jest bardziej niezawodny niż inne systemy
monitorowania ciśnienia w oponach. AirSave nie
wymaga zasilania elektrycznego oraz konserwacji
przez trzy lata. Od listopada 2019 r. BPW oferuje
wszystkie osie 9–12 t ECO Plus w opcji z AirSave
z wstępnie zamontowanymi komponentami.

ECO Air – uniwersalna technologia
Układ AirSave może być zastosowany również
w najnowszych osiach BPW z zawieszeniem ECO
Air charakteryzujących się mniejszą liczbą części
składowych. Przy użyciu mniejszej liczby części
stworzono jeszcze szerszą gamę wariantów, czyniąc zawieszenia bardziej niezawodnymi i jeszcze
lżejszymi.

Przemyślana konstrukcja drugiej generacji zacisku hamulcowego BPW ECO Disc umożliwia wymianę tarczy hamulcowej
bez konieczności demontażu zacisku z osi, dzięki czemu
obsługa jest łatwa i szybka

Zaoszczędź nawet
1000 euro rocznie
W przypadku pojazdu 3-osiowego pokonującego
średnio 120 000 km rocznie ze średnim odchyleniem ciśnienia o 10% od ciśnienia nominalnego
AirSave zapewnia korzyść w wysokości do 700
euro rocznie – wyłącznie z tytułu oszczędności paliwa (około 250 litrów) i większej trwałości opon.
Przy 200 000 km rocznie oszczędności rosną nawet do 1000 euro. BPW podkreśla, że szacunki
te nie uwzględniają zaoszczędzonego czasu i zwiększenia bezpieczeństwa jazdy. Kierowca nie musi
już stale sprawdzać i każdorazowo korygować
ciśnienia w oponach naczepy. Bardzo ważne jest,
że z AirSave zmniejsza się ryzyko „wystrzału”
opony, którego skutkiem są nieplanowane przestoje, a niekiedy poważniejsze wypadki. Jeśli ciśnienie w oponie gwałtownie spada z powodu
uszkodzenia, AirSave natychmiast ostrzega kierowcę, co prowadzi do niezwłocznej wizyty w warsztacie w celu usunięcia usterki.
BPW proponuje dodatkowo usługę telematyczną,
tak że poza kierowcą również inne osoby mogą
odbierać informacje o ciśnieniu w oponach za
pośrednictwem aplikacji na smartfonie. Menedżerowie floty mogą być automatycznie informowani o wystąpieniu usterki za pośrednictwem
systemu telematycznego cargofleet3 idem telematics. AirSave to nie tylko korzyść dla firmy należącej do Grupy BPW, ale także bezpieczeństwo
na drodze i przyjazność dla środowiska. System
przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 i odpadów z rozerwanych opon. Po przeprowadzeniu testów drogowych we własnej firmie Alfred Weyres
jest całkowicie przekonany o słuszności stosowania

Najnowsze
rozwiązania techniczne zastosowane
w zawieszeniu ECO
Air sprawiają, że
jest ono proste
i trwałe, a jednocześnie pozwala
zaoszczędzić 27 kg
masy własnej
w 3-osiowej
naczepie

systemu AirSave. „Otrzymaliśmy doskonałe opinie od naszych kierowców, techników i dyspozytorów. AirSave nie tylko oszczędza koszty i czas,
ale także zmniejsza stres. Kiedy nie trzeba martwić się o opony, jazda i planowanie transportu są
po prostu łatwiejsze. W przyszłości będziemy konsekwentnie wyposażać nasze naczepy w AirSave”
– mówi Alfred Weyres.

Pierwszy taki system
Inżynierowie z BPW, wprowadzając na rynek system AirSave, nie wymyślili koła na nowo, tylko rozwinęli wiodący na rynku system P.S.I. firmy Celerity DRS. BPW przywiązuje dużą wagę do jakości
i solidności wykonania oraz łatwego montażu
wszystkich elementów zewnętrznych instalowanych na korpusie osi i piaście. System wykorzystuje instalację pneumatyczną naczepy, a właściwe
ciśnienie w oponach zapewnia jednostka sterująca z automatyczną pompą utrzymującą przez
cały czas ciśnienie na właściwym poziomie. Powietrze jest prowadzone poprzez korpus osi przez
otwór w czopie, a stamtąd do zaworu opony.

W zawieszeniach ECO Air BPW po raz pierwszy
zastosowało modułowe zawieszenie pneumatyczne z korpusem osi o przekroju okrągłym. Dzięki
zastosowaniu opatentowanego procesu laserowej obróbki powierzchni komponentów możliwe
jest bezpośrednie połączenie bez dodatkowych
elementów kształtowych. BPW z powodzeniem
stosuje już tę technologię laserową w zawieszeniach ECO Air Compact HD. Modułowy układ podwozia ECO Air znajduje również zastosowanie
w branży budowlanej i może być wykorzystywany
w wywrotkach. Solidność układu jezdnego w każdych warunkach pracy BPW podkreśla, udzielając
gwarancji ECO Plus na okres 5 lat bez limitu przebiegu. Ochrona gwarancyjna obejmuje poza korpusem osi, piastami i zawieszeniem również mechanizmy wewnętrzne zacisków hamulcowych
BPW ECO Disc, które zmodyfikowano po 10 latach
od rozpoczęcia ich produkcji. Aktualnie osie BPW
z hamulcami tarczowymi wyposażane są w zaciski
hamulcowe ECO Disc drugiej generacji do naczep
z kołami o rozmiarach 22,5″ oraz 19,5″.
Zdjęcia: © BPW
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W przypadku osprzętu
stosowanego w naczepach
regułą nie jest przyglądanie
się cenie, ale funkcjonalności
i jakości poszczególnych
komponentów. Nie inaczej
jest w przypadku nóg
podporowych stosowanych
w naczepach.

Solidne
podpory
Dariusz Piernikarski

koło 30 lat temu resorowana pneumatycznie oś jezdna w naczepach
była rzadkością. Rozprzęganie naczepy wiązało się z wykonaniem szeregu czynności wymagających sporego
wysiłku: najpierw należało podpory opuścić na ziemię, wykorzystując przekładnie
o dużym przełożeniu, a następnie podnieść siodło, korzystając z niskiego biegu
przekładni tak wysoko, aby odciążone
zostały resory osi. Obecnie, w dobie osi
z zawieszeniem pneumatycznym, nogi
podporowe pozwalają na pewne podparcie i szybkie przygotowanie naczepy do
rozprzęgania. Można się obejść bez „niskiego biegu” – odbywa się to np. za
pomocą sterowanych powietrzem systemów podporowych, w których po wysunięciu podpór uzyskiwana jest wymagana wysokość.

Skoncentrowany rynek
W branży dostawców komponentów
przeznaczonych na pierwszy montaż w pojazdach użytkowych uczestnicy rynku
muszą sprostać szerokiej gamie krótkoi długoterminowych wyzwań, ustanawiając bariery dla konkurentów – nowych firm
chcących zaistnieć na tym rynku. Czynniki
zewnętrzne decydujące o powodzeniu
rynkowym to silna marka i reputacja, silne
relacje z klientami, konkurencyjne ceny,
duże możliwości techniczne, siła inno-

wacji, wysoka wydajność dostaw, wysoka
jakość, bliskość geograficzna i dopasowanie oferty do lokalnych potrzeb. Kluczem do sukcesu jest również silna sieć
dystrybucji, wydajne zarządzanie klientami, unikatowe portfolio markowych
produktów i usług, globalna obecność,
globalnie zintegrowane zaopatrzenie,
oszczędna i wydajna produkcja oraz zarządzanie łańcuchem wartości.
Jednym z powodów rosnącej presji
konkurencyjnej na rynku nóg podporowych, zwłaszcza w USA, jest wzrost liczby
naczep w stosunku do liczby ciągników.
W rezultacie rośnie potrzeba odłączania
i ponownego podłączania sprzętu, co
wywiera dodatkową presję zarówno na
podwozie i układ jezdny, jak i na osoby
obsługujące.
Agencja analityczna Roland Berger
w swoim raporcie dotyczącym komponentów stosowanych na pierwszy montaż w samochodach ciężarowych i naczepach [1] przedstawiła interesujące
trendy dotyczące globalnego rynku producentów m.in. sprzęgów siodłowych, nóg
podporowych, hydraulicznych siłowników wywrotu, osi i hamulców. Z raportu
wynika, że produkcja wspomnianych komponentów w skali globalnej w okresie
2017–2021 wzrastać będzie w tempie
ok. 4% rocznie. Decydujące znaczenie ma
produkcja osi do naczep, stanowiąca ok.
76% całkowitego rynku komponentów
poddanych analizie. Autorzy raportu oceniają, że produkcja sprzęgów siodłowych,
hamulców tarczowych i bębnowych będzie wzrastać szybciej niż średnia rynkowa w tempie 5% rocznie.
Na interesującym nas rynku producentów nóg podporowych do naczep dominują dwie firmy – Jost Werke oraz
SAF-Holland, które łącznie mają udział
rynkowy na poziomie ok. 70%. Na Dalekim Wschodzie silną pozycję ma chińska Guangdong Fuwa Engineering Group

© D. Piernikarski

Nogi podporowe w naczepie służą do stabilnego
jej podparcia po odpięciu od niej ciągnika
siodłowego lub do podnoszenia naczepy w celu
dopasowania do wysokości siodła ciągnika
w trakcie operacji sprzęgania
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Schematyczne
przedstawienie
budowy i obsługi
nóg podporowych

zestawu członowego ciągnik–naczepa i kluczowym elementem zapewniającym płynną wymianę pojazdu ciągnionego–naczepy, nadal są powszechnie postrzegane
jako komponent mało istotny z technicznego punktu widzenia.
W tym segmencie komponentów trwa
cicha rewolucja – producenci ponownie
odkrywają potencjał wzrostu. Czyżby
„stare” podpory były zbyt długo ignorowane? Jednym z powodów tego słabego
postrzegania może być ich dyskretny, mało
efektowny wygląd. Nogę podporową tworzy bowiem pusta stalowa belka z kwadratową lub okrągłą stopą oraz składana
lub zdejmowana korba. Potencjał innowacji wydaje się zatem dość ograniczony.
Ale obraz ten zmienia się, ponieważ producenci coraz chętniej inwestują w rozwiązania nowej generacji, które mogą
przekształcić nogi podporowe z prostego
narzędzia wzmacniającego w komponent o istotnych funkcjach w zakresie
bezpieczeństwa.

(Fuwa). W skali globalnej tych trzech producentów ma łącznie ok. 80% udziału rynkowego. Ocenia się, że obroty na rynku
nóg podporowych w 2019 r. wyniosą
220 mln euro (średnia cena kompletu,
w zależności od regionu, to 200–250 euro),
a europejscy producenci naczep generują
obrót ok. 50 mln euro. Na rynku europejskim czołowym dostawcą nóg podporowych jest firma Jost (84% udziału),
Haacon Hebetechnik z udziałem 9% zajmuje drugie miejsce, a podium zamyka
SAF-Holland z udziałem 6%.

Nogi podporowe w naczepie służą do
stabilnego jej podparcia po odpięciu od
niej ciągnika siodłowego lub do podnoszenia naczepy w celu dopasowania do wysokości siodła ciągnika w trakcie operacji
sprzęgania. Nogi podporowe to nietypowy
cichy bohater rynku sprzętu transportowego. Chociaż są istotną częścią każdego

© BPW

Nieunikniona konieczność zmian

© Jost

Sztandarowym produktem Jost w segmencie nóg podporowych do naczep jest rodzina
Modul. Ich elastyczna, modułowa konstrukcja ułatwia dostosowanie do wszystkich
ważnych wymagań klientów, począwszy od zastosowań standardowych po aplikacje
specjalne. Opatentowany napęd nóg z rodziny Jost Modul dzięki swojej wewnętrznej
konstrukcji jest optymalnie chroniony i nie wymaga konserwacji. Duży skok osiągnięty
jednym obrotem korby przy użyciu niewielkiej siły sprawia, że obsługa jest łatwa i wygodna. Przełączanie między wysokim a niskim biegiem jest szybkie, łatwe i bezpieczne.
Modułowa konstrukcja daje również różne wersje z różnymi wysokościami montażu,
korbami, długościami wałków łączących i rodzajami stóp.
Na targach IAA 2018 firma Jost po raz pierwszy zaprezentowała najnowszego członka
rodziny nóg podporowych – Modul OPTIMA. Jest to rozwiązanie przeznaczone do transportu na duże odległości – dzięki niższej masie nogi podporowe OPTIMA pozwalają
na obniżenie masy własnej naczepy. Dostępne są na rynku od II kwartału 2019 r.
we wszystkich trzech pozycjach płyty i czterech różnych wysokościach montażu
i są zgodne ze standardowymi wymiarami montażowymi na rynku

Nogi podporowe drugiej generacji (G2)
oferowane przez BPW to rozwiązania trwałe,
komfortowe i ekonomiczne. Długie płyty montażowe z otworami na całej długości pozwalają
na łatwy montaż i ustalenie w dowolnym
położeniu. Do wyboru są 4 warianty stóp podporowych. Wzmocnione korpusy są odporne
na działanie sił poprzecznych, co sprawia,
że nogi podporowe BPW idealnie sprawdzają
się także w trudnych warunkach eksploatacji,
np. na promach morskich lub wagonach kolejowych, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa. Nogi podporowe BPW należą do najlżejszych na rynku, przy maksymalnym obciążeniu
statycznym do 50 t charakteryzują się niskim
poziomem zużycia mechanizmów wewnętrznych i są doskonale zabezpieczone
antykorozyjnie specjalnymi powłokami
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Modul B to sprawdzone nogi podporowe firmy Jost, które można zaprojektować zgodnie z wymaganiami
klienta i nadają się do różnych zastosowań. Są dostępne z czterema typami stóp i sześcioma wysokościami
montażowymi. Dodatkowe wzmocnienia zapewniają zwiększoną odporność na siłę boczną, np. podczas
załadunku wózkami widłowymi
na pociągi lub promy

Jednym z gorących tematów jest automatyzacja procesu podnoszenia i opuszczania. Ponieważ przetargi na usługi
transportowe (dające możliwość zakupu
nowych pojazdów) stają się coraz bardziej
konkurencyjne, urządzenia uruchamiane
ręcznie są coraz częściej uważane za zagrożenie dla bezpieczeństwa i brakuje na
rynku doświadczonych kierowców – stąd
rosnące zainteresowanie inwestowaniem
w rozwój zautomatyzowanej alternatywy.
Korzyści jest wiele: zautomatyzowana
noga podporowa może pozytywnie wpłynąć na rekrutację kierowców, bezpieczeństwo i obsługę, poprawę własności aerodynamicznych naczepy, skrócenie czasu
operacji łączenia i rozpinania zestawu
i czas pracy silnika na biegu jałowym.

Modul E-Drive to innowacyjne elektrycznie napędzane nogi podporowe Jost, których zastosowanie podnosi komfort, bezpieczeństwo
pracy oraz wydajność użytkownika. Dzięki nogom Modul E-Drive uciążliwe i żmudne ręczne
obracanie nie jest już konieczne, a zaczepianie
i odłączanie naczepy jest znacznie łatwiejsze.
Napęd E-Drive wyłącza się automatycznie
w przypadku kontaktu z podłożem lub gdy podwozie jest całkowicie schowane. Różnice wysokości między naczepą a ciągnikiem można
wyrównać za pomocą pneumatycznego zawieszenia pojazdu lub ręcznie na niskim biegu

© SAF-Holland

© Jost

© Jost

© Haacon

Wysoka jakość, opłacalność i niezawodność w połączeniu
z bardzo dużą trwałością to powody, dla których nogi podporowe SAF-Holland mają doskonałą międzynarodową reputację. Konstrukcyjnie są dopasowane do bardzo różnych
warunków eksploatacji, a łatwość użycia i duża niezawodność funkcjonalna oznaczają, że do ich obsługi
wymagana jest niewielka siła.
Nogi podporowe SAF Hercules mają nośność statyczną
do 50 t, ich opuszczanie może być kontrolowane w bardzo
precyzyjny sposób, wysokość stopy jest regulowana, płyta
montażowa jest lekka i jednocześnie sztywna. W konstrukcji wykorzystano trwałe i wytrzymałe materiały, jak
np. stal o podwyższonej wytrzymałości. Nogi podporowe
SAF Hercules pasują do większości typów naczep kurtynowych, chłodniczych, cystern, silosów, wywrotek, ruchomych podłóg i naczep niskopodwoziowych
Aluminiowe nogi podporowe Haacon AX przeznaczone są do montażu w aluminiowych i stalowych naczepach z zawieszeniem
pneumatycznym. W regulacji wysokości ciągnika i naczepy wykorzystywane jest ich zawieszenie pneumatyczne, co pozwala
na redukcję masy podpór. Obciążenie statyczne na parę wynosi 20 t. Podpory aluminiowe Haacon AX są o 50% lżejsze od tradycyjnych podpór stalowych, mogą być montowane na podwoziach aluminiowych i stalowych, wyposażone są w bezpieczny
ręczny mechanizm blokujący, a w podstawie zastosowano nowoczesną kolebkową stopę aluminiową
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Nogi podporowe Haacon S 2000 Plus mają
do 22% więcej udźwigu przy optymalnej (standardowej) wysokości, charakteryzuje je doskonała wytrzymałość w stosunku do wagi
(obciążenie statyczne do 50 t). Wzmocniona
stopa kompensacyjna (130 mm) jest optymalnym rozwiązaniem dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym. Spawana i przykręcana
tylna płyta zapewnia wyjątkową wytrzymałość
na wychylenia. Obciążenie statyczne do 50 t

Minimum ryzyka
Mimo dążenia do automatyzacji działania to integralność strukturalna jest nadal kluczem do nowoczesnej konstrukcji nóg podporowych. Nie dziwi zatem,
że liczący się producenci kładą obecnie
większy nacisk na minimalizowanie ryzyka w obszarach podatnych na uszkodzenia zamiast przyspieszonych prac nad
wdrożeniem automatycznego napędu
odpowiedniego do produkcji masowej.
Oczywiście nie znaczy to, że nie przygotowywane są rozwiązania zautomatyzowane. W rzeczywistości technologie te

są łatwo dostępne – kluczem są decyzje
o ich wprowadzeniu do produkcji i trwałym wkroczeniu na ścieżkę automatyzacji.
Zarówno elektryczne, jak i pneumatyczne
zautomatyzowane nogi podporowe są na
rynku od dawna, ale ze względu na znaczny wzrost kosztów rynek bardzo powoli
akceptuje takie technologie.
Wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
że czasy się zmieniają, a bezpieczeństwo
i higiena pracy stają się coraz ważniejsze. Nacisk kładziony jest na „poprawę

ergonomii”, a celem jest dostosowanie się
do zmieniającej się grupy demograficznej kierowców. W rezultacie zejście na
ścieżkę automatyzacji jest nadal opłacalną i zapewne wkrótce nieuniknioną
opcją dla dostawców takich jak Jost,
Haacon czy SAF-Holland.
Bibliografia
[1] Truck and trailer components. Success
factors for suppliers in specialized markets. Market study, Munich, Maj 2017.
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ałożeniem pomysłodawców konkursu i tym samym inspiratorów
edycji europejskiej Marcina Majaka i Łukasza Kurcbarda było oraz jest
nadal promowanie i nagradzanie kierowców, którzy potrafią jeździć oszczędnie i sprawnie z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego. Pierwsza edycja
2007/2008 odbyła się pod hasłem „Konkurs Jazdy Ekonomicznej Renault Trucks”,
udział w niej wzięło 167 uczestników,
którzy mieli do pokonania trasę testową
w taki sposób, aby uzyskać jak najniższe
zużycie paliwa przy jednocześnie najwyższej prędkości średniej. Wyniki zawodników w prostym algorytmie porównano
do rezultatów uzyskanych przez trenerów

ekonomicznej jazdy na tej samej trasie.
Uczestnicy jeździli 2 modelami Renault:
Premium 450DXi i Magnum 500DXi.
W 2012 r. konkurs na tych samych zasadach zyskał rangę międzynarodowego
i odbywa się do dziś pod nazwą „Optifuel Challenge”, gdzie nagrodą główną
jest ciężarówka Renault Trucks T.

Jeździć szybko i ekonomicznie
Zainteresowanie konkursem Optifuel
Challenge, organizowanym przez Renault
Trucks Poland, systematycznie wzrasta.
Niezmienne pozostają stosowane od lat
zasady tego konkursu, na podstawie których wybierany jest zwycięzca: mistrzem

Pojedynek mistrzów

ekonomicznej jazdy zostaje osoba, która
pokona konkursową trasę testową, uzyskując najniższe zużycie paliwa przy jednocześnie najwyższej średniej prędkości
jazdy. Jak powtarza sędzia konkursu Łukasz Kurcbard – Fuel Eco Manager Renault Trucks i juror konkursu: „Należy
umieć znaleźć kompromis między tymi
dwiema wartościami podczas jazdy, a także oszacować drogę, umieć ją przewidzieć,
dostosować styl jazdy do panujących warunków, tak aby na odcinku testowym
obniżyć zużycie paliwa, a jednocześnie
nie zapomnieć o średniej prędkości jazdy”.
To jest podstawą wydajnego transportu,
trzeba umieć jeździć ekonomicznie – mówimy tu o paliwie i jednocześnie pokonaniu trasy w najkrótszym czasie. Samochód ciężarowy, który dowiezie towar
na miejsce sprawnie, bezpiecznie, a jednocześnie tanio – dowiezie go maksymalnie wydajnie i szybko przy niskim

© K. Biskupska

Czy wiecie, że… koncepcja
międzynarodowego konkursu Optifuel
Challenge, organizowanego przez
Renault Trucks, narodziła się w Polsce?
W tym roku finał europejski konkursu
rozegrano po raz 5, w Polsce po raz 9.

Katarzyna Biskupska
W pierwszych edycjach konkursu uczestnicy
jeździli 2 modelami Renault: Premium 450DXi
i Magnum 500DXi

Podczas polskich eliminacji konkursu Optifuel Challenge
2019 uczestnicy rywalizowali za kierownicą Renault T520
High Sleeper Cab (model 2019) w zestawie z naczepą
Wielton obciążoną 22 t ładunku. Ciągnik wyposażono we
wszystkie stosowane w pojazdach Renault Trucks rozwiązania obniżające koszty eksploatacji, m.in. Optivision,
Optibrake i Optifleet

© D. Piernikarski

zużyciu paliwa. „Nasza legendarna formuła matematyczna łączy te dwie wielkości, jakimi są średnie zużycie paliwa
i prędkość. Założenia konkursu to przy
okazji główne zasady szkoły jazdy ekonomicznej Renault Trucks. To nie sztuka
jechać wolniej i zużyć mniej paliwa. Nasi
trenerzy uczą jeździć przynajmniej tak
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Łukasz Kurcbard,
Fuel Eco Manager Renault Trucks
oraz juror konkursu Optifuel Challenge

Krajowa liga mistrzów
Do tegorocznego 9. finału krajowego,
który odbył się we wrześniu na torze
Jastrząb, dostali się zwycięzcy 10 eliminacji regionalnych, którzy walczyli o tytuł
polskiego Mistrza Ekonomicznej Jazdy
i bilet na finał światowy. Rozgrywki finału krajowego podzielone były na 2
etapy: część teoretyczną w formie testu
i część praktyczną – pokonanie zestawem
konkursowym wyznaczonej trasy tak,
aby bezpiecznie uzyskać możliwie najniższe zużycie paliwa oraz najwyższą prędkość średnią. Uczestnicy rywalizowali za
kierownicą zestawu drogowego Renault
T520 High Sleeper Cab z naczepą Wielton, obciążonego 22 t ładunku, wyposażonego we wszystkie stosowane w ciągnikach Renault rozwiązania obniżające
koszty eksploatacji, m.in. tempomat Optivision oraz telematykę Optifleet. Warto
podkreślić, że pojazdy użyte w konkursie to modele roku 2019 z emisją spalin
Euro VI step D, po zmianach w oprogramowaniu skrzyni biegów, algorytmie
pracy tempomatu i wielu ulepszeniach.
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Ładunek ważący 22 t, którym obciążamy pojazdy konkursowe, pojawił się już podczas
pierwszej edycji konkursu 2007/2008, chcieliśmy być pewni, że nie ma żadnych wątpliwości
co do przeciążenia osi napędowej, problemów
z rozmieszczeniem ładunku oraz aby uniknąć zarzutu,
że pojazd jedzie na pusto. Utrzymywanie tych samych warunków w każdej edycji konkursu pozwala mi uzyskać fantastyczne
statystyki – widzę, jak zmienia się zużycie paliwa wraz z rozwojem naszego produktu, utrzymując cały czas precyzyjnie ten
sam ładunek. W statystykach konkursowych modelu Renault
Trucks T, czyli od 2015 r. do 2019 r., maleją różnice w zużyciu
paliwa pomiędzy pojazdami instruktorówi uczestników, tak jak
maleje różnica w średniej prędkości ich jazdy. Pojazdy instruktorów statystycznie podczas tegorocznych eliminacji w całej Polsce zużyły blisko 16% mniej paliwa (w 2015 r. było 23%) niż
pojazdy zawodników, a prędkość średnia pomiędzy przejazdami
instruktorskimi a przejazdami uczestników różniła się tylko
o 1,7% (2015 r. – 6%). Statystyki zebrane na przestrzeni lat
z przejazdów konkursowych już ponad 1000 uczestników najlepiej pokazują rozwój modeli Renault Trucks i potwierdzają,
że nasze samochody, a zwłaszcza ich oprogramowanie, są konstruowane w taki sposób, aby ułatwiać jazdę i coraz więcej wybaczać kierowcy. Dzisiaj najkrótsze szkolenie jazdy racjonalnej brzmi „proszę wsiąść, włączyć tempomat Optivision i mu
nie przeszkadzać”.

samo szybko, jeśli nie szybciej – bo w większości przypadków po szkoleniu średnia prędkość wzrasta – przy znacznym
spadku średniego zużycia paliwa”– podsumował Łukasz Kurcbard.

Podczas finału Optifuel Challenge na torze Jastrząb odbyło
się wydarzenie „Renault Trucks – podróż w czasie i przestrzeni”, nawiązujące do 125-lecia istnienia marki. W strefie
„Dla podróżników” zaprezentowano pochodzący z lat 40.
XX w. Renault Galion, Renault Magnum Legend numer limitowany 23/99 (rok prod. 2012) i pojazd z najnowszej edycji
Renault Trucks Adventure 2020. Odbyły się także pokazy
Drift Truck Renault Premium. Uczestnicy imprezy mogli też
przetestować swoje umiejętności w ekstremalnych warunkach na płycie poślizgowej, zasiadając za kierownicą samochodów osobowych i ciągników Renault Trucks
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O miano najlepszego kierowcy i nagrodę główną – model Renault T480 High
z 2019 r. – podczas 5. międzynarodowego
finału „Optifuel Challenge” w Lyonie walczyło 25 najlepszych kierowców ecodrivingu z 25 krajów. Finaliści po napisaniu testu teoretycznego ze znajomości
zasad ekonomicznej jazdy przeszli do
części praktycznej – w towarzystwie jurora musieli przejechać ok. 30-kilometrową trasę po drogach publicznych za
kółkiem Renault T Optifuel 480 model
2019 z 13-litrowym silnikiem.
Konkurs odbywał się w otwartym
ruchu na drodze publicznej. Ponieważ finaliści pokonywali swój przejazd finałowy w różnych porach dnia, zmienność
czynników zewnętrznych, takich jak natężenie ruchu i korki, powodowałaby, że
konkurs byłby niesprawiedliwy. Aby zapewnić wszystkim zawodnikom równe
szanse, towarzyszył im zestaw sędziowski, tzw. referencyjny, którego załoga
miała za zadanie notowanie wszelkich
nieoczekiwanych i niezależnych od kierowców sytuacji na drodze, mogących zafałszować ocenę przejazdu, a w razie ich
wystąpienia kompensować wyniki. Wyniki odczytano za pomocą programu Infomax, a pod uwagę brano dane nt. prędkości jazdy i poziomu zużycia paliwa
oraz technikę jazdy każdego uczestnika,
dokonując ogólnej oceny poprzez zsumowanie wszystkich punktów w poszcze-

© Renault Trucks Poland

Wicemistrz w międzynarodowym
konkursie na ekonomicznego kierowcę
Optifuel Challenge 2019 – Polak Piotr
Krahel z firmy Concept Cargo Logistics.
To jednocześnie najwyższa nagroda
dla Polaka w historii światowych
edycji tego konkursu

gólnych kategoriach. Wykorzystany skomplikowany algorytm uwzględniał m.in.
takie parametry, jak obciążenie silnika
czy wykorzystanie zwalniaczy. W trakcie jazdy finaliści byli oceniani również
przez kierowców demonstracyjnych jadących z nimi w kabinie, których zadaniem było karanie uczestników za określone naruszenia przepisów drogowych.

O włos od zwycięstwa
W finale rywalizowali najlepsi z najlepszych, a tacy już nie popełniają błędów
technicznych, ich potknięcia to raczej
wpływ stresu i zbiegu okoliczności, jak
w przypadku Piotra Krahela, który padł
ofiarą tremy podczas testu teoretycznego.
Za kierownicą prezentujący lekki i płynny
styl jazdy Piotr – zawodowy kierowca,
z czołówki światowej – był najlepiej ocenionym kierowcą części praktycznej, która
– przypomnijmy – stanowiła 90% oceny
ogólnej (w jej skład wchodzi: stosowanie zasad racjonalnej jazdy 30%, średnia
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Równe zasady dla wszystkich

Zwycięzcy konkursu
Optifuel Challenge 2019
(od lewej): Kornel Grzybowski – Raben Transport (2. miejsce), Piotr
Krahel – Concept Cargo
Logistics (1. miejsce),
Jacek Maliński – Almal
(3. miejsce)

© Renault Trucks Poland

Do jazd finałowych kierowców podzielono na trzy grupy, każda wylosowała
samochód, stąd zawodnicy rywalizowali
w półfinale trzema pojazdami, aby zniwelować jakiekolwiek różnice mogące
wystąpić pomiędzy trzema egzemplarzami modelu T520. Spośród trzech grup
do ścisłego finału wyłoniono trzech kierowców: Kornela Grzybowskiego (Raben
Transport), Jacka Malińskiego (Almal)
i Piotra Krahela (Concept Cargo Logistics).
W ścisłym finale musieli pokonać dystans
37 km drogi ekspresowej S7 pomiędzy
węzłami Szydłowiec i Radom. Pozornie
łatwa technicznie trasa okazała się zdradliwa ze względu na bardzo słabo widoczne, ale długie podjazdy, które utrudniały
zadanie finalistom. Mistrzem polskiej edycji konkursu Optifuel Challenge 2019 i tym
samym reprezentantem na finale europejskim został Piotr Krahel. Drugi był Kornel Grzybowski, trzeci Jacek Maliński.

prędkość przejazdu 30% oraz średnie
zużycie paliwa 30%). Składający się z 20
pytań test teoretyczny mógł jedynie w maksymalnie 10-procentach wpłynąć na wynik końcowy. W przypadku Piotra było
to dużo mniej, przegrał ze Słowakiem
dosłownie o włos…
Wygrał kierowca ze Słowacji František Oravec i w nagrodę otrzymał ciężarówkę Renault T480 na własność dla
firmy oraz voucher o wartości 6000 euro
dla kierowcy. Drugie miejsce zajął reprezentant Polski Piotr Krahel z firmy
Concept Cargo Logistics, a trzecie Francuz Pascal Bosser z firmy Transport Rollin. Warto podkreślić, że dla Polaka jest to
najwyższa nagroda w historii światowych
konkursów Optifuel Challenge.
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Zielone zyski ze stali

Dariusz Piernikarski

onieważ środki transportu drogowego stają w obliczu rosnących
wymagań dotyczących efektywności paliwowej i jednocześnie bezpieczeństwa biernego rozumianego jako
odporność konstrukcji na skutki zderzenia, zastosowanie stali o wysokiej
wytrzymałości pozwala spełnić te często
konkurujące wymagania. Ponadto stale
AHSS przyczyniają się do zrównoważenia
środowiskowego w całym cyklu życia produktu, począwszy od produkcji materiału,
poprzez eksploatację produktu, a skończywszy na jego końcowej utylizacji,
czyli poddaniu recyklingowi.

Walka o niską masę własną
W sektorze transportu drogowego
jednym z największych wyzwań jest obniżanie masy własnej pojazdów. Każdy
kilogram zaoszczędzony na wadze pojazdu można dodać do ładunku. Gdy produkt lub pojazd waży mniej, zużywa
mniej paliwa i jest bardziej przyjazny
dla środowiska – jest to istotna korzyść
zarówno dla producentów, jak i użytkowników końcowych.
Ten prosty pomysł: zmaksymalizować ładunek przy minimalnych kosztach sprawdzał się doskonale tak długo,
jak ciężarówki i naczepy mogły poruszać się po drogach publicznych, ważąc
więcej niż zezwalały na to lokalne przepisy, a kontrole i kary za przeładowanie

Za pomocą oprogramowania, takiego jak
WearCalc firmy SSAB, można
obliczyć współczynnik zużycia
jeszcze przed wyprodukowaniem
skrzyni wywrotki; różne kolory
na rysunku pokazują zużycie
ślizgowe po rozładowaniu naczepy

nie były zbyt dotkliwe. Wraz z bardziej
rygorystycznymi kontrolami na drogach,
zaostrzającymi się problemami środowiskowymi i rosnącym natężeniem ruchu doprowadziło to do zainteresowania
technologiami zwiększającymi ładowność. A mniejsza waga się opłaca – dodatkowa tona przewiezionego ładunku
może zwiększyć przychody przewoźnika
nawet o 60 000 euro rocznie.

© SSAB

W transporcie tematem numer jeden jest ograniczanie emisji dwutlenku
węgla. Jest to możliwe, gdy eksploatowane maszyny są mniej uciążliwe
dla środowiska, co w praktyce oznacza jak najniższe zużycie paliwa.
Ważną rolę w osiąganiu celów emisyjnych pełnią zaawansowane stale
o podwyższonej wytrzymałości.

Stale AHSS – rozwiązanie
przyszłości
Stal jest wykorzystywana przez producentów samochodów na całym świecie, aby osiągnąć pożądane standardy
wytrzymałości i bezpieczeństwa przy
akceptowalnych kosztach. Stosowane są
nadal stale o niskiej wytrzymałości, konwencjonalne gatunki stali o wysokiej wytrzymałości (HSS) i zaawansowane o podwyższonej wytrzymałości (AHSS).
Najbardziej rozpowszechnione obecnie struktury zaawansowanych stali o podwyższonej wytrzymałości (AHSS) obejmują m.in.: podwójną fazę (DP), plastyczność
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Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie parametrów wytrzymałościowych
różnych gatunków stali wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym

Jak i po co „odchudzać”
ciężarówkę?
Wielu producentom samochodów ciężarowych udaje się zmniejszyć masę
produkowanych pojazdów dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości
AHSS. W rzeczywistości samo przejście
z konwencjonalnej stali na stale AHSS
daje potencjał oszczędności masy nawet
od 25% do 40%. Technika się nie myli:
podwojenie granicy plastyczności stali
Re z 350 MPa do 700 MPa prowadzi do
zmniejszenia masy o ok. 30% w modernizowanych elementach konstrukcyjnych.
© SSAB

indukowaną transformacją (TRIP), fazę
złożoną (CP), martenzytyczną (MS), formowaną na gorąco (HF) i plastyczność
indukowaną przez bliźniakowanie (TWIP)
– zestawienie struktur stali w zależności
od granicy wytrzymałości i wydłużenia
przedstawiono na rysunku 1. Każda z nich
ma wysoką wytrzymałość i zdolność do
formowania, umożliwiając produkcję
stali do konkretnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym.
Zaawansowana stal o wysokiej wytrzymałości AHSS łączy w sobie zarówno
odpowiednio dobrany skład chemiczny,
jak i obróbkę termomechaniczną. Jeśli
przyjrzymy się procesowi powstawania
stali AHSS, jest ona ogrzewana, hartowana, ściskana i odpuszczana, aby uzyskać wymagane poziomy wytrzymałości
i równocześnie odkształcalności. W rezultacie stal AHSS umożliwia inżynierom stosowanie cieńszych przekrojów (o zmniejszonej grubości) do produkcji lżejszych
części, zachowując lub poprawiając wytrzymałość i inne właściwości użytkowe.
Inną istotną zaletą stali klasy AHSS
jest to, że dość łatwo można ją poddać
recyklingowi – można ją po prostu wrzucić do tygla z innymi stalami ze złomu,
aby utworzyć nową stal.

© WorldAutoSteel
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Stal AHSS umożliwia stosowanie
cieńszych przekrojów (o zmniejszonej
grubości) do produkcji lżejszych
części, zachowując lub poprawiając
wytrzymałość i inne właściwości użytkowe – cieńsze blachy to łatwiejsza
i bardziej przyjazna dla środowiska
technologia przygotowania komponentów, np. przez wycinanie laserowe

Zmniejszenie masy może bezpośrednio przełożyć się na zwiększenie ładowności i odpowiednie zmniejszenie wpływu
na środowisko. Zużycie energii zmniejsza się najbardziej, gdy stale o wysokiej
wytrzymałości są używane w takich obszarach zastosowań, jak np. pociągi metra,
ciężarówki budowlane czy samochody
z niestandardowymi układami napędowymi. Oszczędności paliwa są największe, gdy jest wiele startów i zatrzymań,
duże przyspieszenia, pagórkowaty teren
i prędkości niskie do umiarkowanych.
W efekcie to użytkownicy ciężarówek
lub naczep są tymi, którzy najwięcej zyskują, gdy dysponują pojazdami o niższej
masie własnej. Producenci pojazdów mogą
również czerpać korzyści ze stosowania
stali o wyższej wytrzymałości: obniżone
zostają koszty produkcji, np. dzięki temu,
że spawanie cieńszych blach wymaga
mniej materiałów spawalniczych, a produkcja staje się bardziej wydajna. Naczepy i inne ciężkie pojazdy pierwotnie
zaprojektowane ze stali o podwyższonej
wytrzymałości zyskują na jakości. Właściwości materiału powodują, że produkty
wymagają mniej czynności obsługowych,
zwiększają rentowność, mają wydłużoną
trwałość oraz są bardziej odporne na
uszkodzenia eksploatacyjne.

Stale AHSS mają wysoką
wytrzymałość i jednocześnie dużą zdolność do formowania, co pozwala
na przygotowanie gatunków stali do konkretnych
zastosowań w przemyśle
motoryzacyjnym
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Stale AHSS w ofensywie
Producenci żurawi i innych urządzeń
wrażliwych na ciężar byli pierwszymi,
którzy dostrzegli i wykorzystali potencjał
stali AHSS. Dzisiaj spotykamy te gatunki
stali w wielu innych kontekstach, ale
korzyści byłyby jeszcze większe, gdyby
ich wykorzystanie wzrosło jeszcze bardziej. Jeśli w europejskiej flocie pojazdów
drogowych wykorzystano by 1 mln t zaawansowanych stali o wysokiej wytrzy-
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małości zamiast 1,3 mln t stali konwencjonalnej, pojawiłyby się oszczędności
w wysokości 8000 kt w emisji dwutlenku
węgla i 28 500 GWh zasobów energetycznych – ponad 90% tych oszczędności jest związanych z użytkowaniem
pojazdu. Zasadniczo oznacza to, że każdy
milion ton zaawansowanej stali o wysokiej wytrzymałości zastosowanej w europejskiej flocie pojazdów zmniejszyłby
emisję CO2 o osiem milionów ton.
W tym kontekście pojawia się dość
oczywiste pytanie: skoro stale AHSS mają
znacznie wyższą wytrzymałość, zużywa
się ich znacznie mniej, to dlaczego producenci wciąż w budowie pojazdów wykorzystują tradycyjne stale konstrukcyjne? Problem sprowadza się do analizy
każdego komponentu i określenia najlepszego materiału dla każdego z nich.
Jeżeli nie będzie on poddawany ekstremalnym obciążeniom, których przeniesienie wymaga odpowiednio wysokiej
wytrzymałości, stosuje się lekkie, ale
i tańsze materiały. Przykładem ze świata
samochodów osobowych jest aluminiowa
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Producenci żurawi i innych maszyn
roboczych wrażliwych na ciężar byli
pierwszymi, którzy dostrzegli i wykorzystali potencjał stali AHSS –
w konstrukcji żurawi przeładunkowych obecnie stosowane są np.
stale SSAB Strenx® 1100

Rysunek 2. Ukierunkowanie na emisje
pojazdów oparte na ocenie cyklu życia LCA

pokrywa (maska) silnika – wykonana ze
stopu aluminium będzie zawsze lżejsza
niż maska stalowa, a w trakcie eksploatacji nie przenosi żadnych istotnych obciążeń. Stal o wysokiej wytrzymałości
nie daje w tym komponencie tak dużej
przewagi, gdy nie zostaną w pełni wykorzystane jej właściwości.

Ocena emisji w cyklu
życia produktu
Ocena cyklu życia produktu (LCA –
Life Cycle Assessment) w branży motoryzacyjnej odgrywa coraz większą rolę.
Wynika to z ogólnych trendów związanych z obniżaniem emisji dwutlenku
węgla (dekarbonizacja, obniżanie śladu

węglowego) w procesach produkcyjnych
podczas eksploatacji pojazdu i jego późniejszej utylizacji.
Kompleksowa ocena cyklu życia pojazdu pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że w przypadku produkcji niektórych materiałów lekkich – takich jak np.
aluminium, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym (CFRP) i magnez, powstają wielokrotnie większe ilości
gazów cieplarnianych niż w przypadku
produkcji zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości. Wyprodukowanie
1 kg stali o podwyższonej wytrzymałości
wiąże się z powstaniem 2–2,5 kg CO2,
w przypadku aluminium jest to 11,2–
12,6 kg, wyprodukowanie 1 kg tworzywa
typu karbon FRP to emisja CO2 na poziomie 21–23 kg, a magnezu 18–45 kg CO2.
Układy napędowe – zwłaszcza stosowane w pojazdach typowo miejskich
– stają się elektryczne, a ich źródła energii (elektrycznej lub wodoru) zgodnie
z trendami powinny pochodzić z procesów odnawialnych. W rezultacie uciążliwość emisji powstających w trakcie eksploatacji obniży się i znacznie więcej
uwagi poświęci się niepożądanym emisjom podczas produkcji pojazdu. Ocenie
podlegać będzie zwłaszcza ślad węglowy pojazdu w fazie jego wytwarzania.
Właściwa ocena tego zjawiska stanie się
niezwykle istotna już w nieodległej przyszłości, gdy emisje z rury wydechowej
staną się pomijalnie małe – wtedy ścisłej
kontroli (m.in. przez ocenę cyklu życia
LCA) będą musiały podlegać właśnie
procesy związane z produkcją poszczególnych materiałów wykorzystywanych
w konstrukcji samochodów osobowych
i także pojazdów użytkowych, która powinna obejmować również ich podatność na recykling (rysunek 2).
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Podesty załadowcze:
bezpieczeństwo
przede wszystkim
Dariusz Piernikarski

ośność współczesnych podestów
załadowczych – zwłaszcza tych
montowanych w większych pojazdach – pozwala na załadunek typowym „paleciakiem” palet o ciężarze przekraczającym nawet 1 t. Kiedy jednak
przemieszczany ładunek jest zbyt ciężki,
rośnie prawdopodobieństwo wypadku.
Jak bezpiecznie pracować z podestem
załadowczym i jak zarządzać paletami
ważącymi ponad 1 t? Spróbujemy nieco
naświetlić ten problem.

Pierwszy krok = normy
Tylne podesty załadowcze to niezbędny
element wyposażenia samochodów
dystrybucyjnych. W znaczący sposób ułatwiają
one za- i rozładunek towarów przewożonych
na paletach i wózkach. W trakcie ich
eksploatacji nie wolno jednak ignorować
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Nigdy nie należy lekceważyć znaczenia szkolenia operatorów podestów
załadowczych, nie wolno też zakładać, że pracownik bez przeszkolenia może
prawidłowo pracować ze sprzętem i rozumie związane z tym zagrożenia
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Producenci podestów załadowczych,
dostawcy i instalatorzy mają prawny
obowiązek zapewnienia, że podesty są
skonstruowane i zainstalowane zgodnie
z odpowiednimi normami oraz że są one
dostarczane z informacjami umożliwiającymi ich bezpieczne użytkowanie.
Zagadnienia związane z doborem,
montażem i eksploatacją podestów załadowczych są ujęte w obszerne przepisy i normy. W szczególności określa je
norma PN-EN 1756-1+A1: Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych – Wymagania bezpieczeństwa –
Część 1: Podesty ruchome załadowcze
towarowe oraz Część 2: Podesty ruchome załadowcze osobowe.
Rozważając specyfikację podestu załadowczego jako całości, należy wyjść
poza zakres wymagań określonych w normie PN-EN 1756 i określone tam podstawowe reguły. Producenci zazwyczaj
mają standardową gamę produktów,
spośród których wybierane są konkretne
modele. Bardzo ważne jest, aby już
w momencie specyfikacji podestu poinformować o wszelkich warunkach pracy,
które mogą niekorzystnie wpłynąć na
produkt lub jego zdolność do bezpiecznego użytkowania.
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To nie takie proste…

W przypadku złożonych instalacji osiągnięcie
zakładanego rezultatu i zapewnienie bezpieczeństwa wymaga niekiedy szczegółowych
działań projektowych

Zdrowy rozsądek i BHP
Zasady BHP są zbyt często lekceważone lub całkowicie ignorowane – w pracy
kierowcy chwila nieuwagi lub rozproszenia może skończyć się kalectwem lub
nawet śmiercią jego samego lub osób
znajdujących się w pobliżu pojazdu. Niewłaściwe postępowanie podczas manipulowania ciężkimi paletami w trakcie
ich za- lub rozładunku może być przyczyną wypadków przy pracy. Dążenie
do zapewnienia bezpieczeństwa oznacza
konieczność opracowania tzw. dobrych
praktyk w zakresie obsługi podestów załadowczych oraz procesów związanych
z dostawami ładunków spaletyzowanych.
Kierowca (operator) obsługujący podest załadowczy i realizujący procesy
za- i rozładunku powinien znać chociaż
w minimalnym zakresie wytyczne dotyczące dobrych praktyk postępowania.
Nigdy nie należy lekceważyć znaczenia
szkolenia operatorów podestów załadowczych. Nie wolno też zakładać, że pracownik bez przeszkolenia może prawidłowo pracować ze sprzętem i rozumie
związane z tym niebezpieczeństwa lub
skutki niewłaściwego pozycjonowania
ładunku. Oprócz znajomości samych zasad obsługi ważne jest, aby operator rozumiał skutki zarówno pozycjonowania
obciążenia poprzecznego, jak i wzdłużnego oraz wykorzystania tabeli nośności
dostarczonej wraz z dokumentacją producenta podestu załadowczego.

W interesie wszystkich uczestników
łańcucha dostaw, a zwłaszcza firm transportowych, leży zatem zapewnienie odpowiedniego szkolenia i dysponowanie
jasnymi zasadami i procedurami, tak
aby kierowcy byli kompetentni do przeprowadzenia dynamicznej oceny sytuacji, jeśli będzie ona odbiegać od standardowej, i w krańcowym przypadku
byli w stanie odmówić odbioru źle przygotowanego ładunku na palecie.

Dobrze wyszkolony kierowca przed
każdą dostawą powinien dokonać właściwej oceny ryzyka. Chociaż wciąż wielu
z nich uważa, że jest to bezcelowa działalność, to większość wykazuje właściwe podejście do problemu – wynika to
chociażby z ich troski o własny komfort
pracy. Problem oceny ryzyka uwypukla
się, gdy weźmiemy pod uwagę praktyczne ograniczenia związane z dostarczaniem ciężkich palet. Zdecydowana
większość pojazdów do 7,5 t dmc. wyposażona jest w tylny podest załadowczy
o ładowności zbliżonej do 1000 kg. Jeśli
uwzględnimy ciężar kierowcy i używanego przy tym ręcznego wózka paletowego (popularnego paleciaka), to w praktyce pozostaje ok. 750 kg.
Kolejną kwestią jest ograniczona przestrzeń na powierzchni podestu – o ile manewrowanie paletą o ciężarze 400 kg
nie stanowi większego problemu, o tyle
przestawienie 900-kilogramowej palety
na platformie wykonanej w większości
z aluminium może już stanowić pewien
kłopot. Z pomocą w pewnym zakresie
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przychodzi technika – stosowane są platformy o większej powierzchni, pojawiają
się także dodatkowe elementy wyposażenia zwiększające bezpieczeństwo
(np. roll-stopy i wsporniki).
Oczywiście nie wszystkie regularnie
dostarczane palety ważą więcej niż 1t.
Ich średnia waga wynosi prawdopodobnie około 500 kg. Te najcięższe stanowią jedynie kilka procent, ale bez wątpienia po osiągnięciu 500 kg lub 600 kg
dostawy stają się trudniejsze, a ryzyko
jest większe.

Tylne podesty załadowcze stosowane w samochodach dystrybucyjnych
segmentu ciężkiego mają
nośność często przekraczającą 1000 kg

Lżejsza paleta = bezpieczniej?
Prostym sposobem na zwiększenie
bezpieczeństwa podczas załadunku palet
mogłoby być ograniczenie ich dopuszczalnego ciężaru. Czy jednak na pewno?
Istnieje wiele czynników, które mogą
znacznie zwiększyć siłę potrzebną do
przemieszczenia załadowanej palety, nawet jeśli jej rzeczywisty ciężar jest niezbyt duży. W zależności od nich bardzo
lekkie palety mogą wymagać bardzo
dużej siły do ich przemieszczania, a bardzo ciężkie palety można przenosić bezpiecznie i łatwo.
W tym kontekście olbrzymiego znaczenia nabiera zdroworozsądkowa odpowiedzialność osób kontrolujących
operacje transportowe i zapewnienie
odpowiedniej oceny i zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa kierowcy odpowiedzialnego za proces za- i rozładunku pojazdu oraz innych
osób znajdujących się w pobliżu.
Oczywiście można by powiedzieć, że
takie podejście oznacza przeniesienie
całej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na kierowcę. Okazuje się jednak,
że niektórzy operatorzy logistyczni nie
potrzebują zewnętrznych przepisów, aby
w swoich wewnętrznych zasadach stosować limity wagowe.W niektórych firmach określona jest średnia masa palet
i indywidualnie podejmowane są decyzje dotyczące maksymalnego ciężaru,
w innych ustala się arbitralnie limit wagowy – typowo jest to 750 kg.
Jednym z powodów, dla których operatorzy logistyczni nie wprowadzają powszechnie limitów dotyczących maksymalnego ciężaru palet, jest to, że w wielu
przypadkach wszelkie kwestie związane
ze zdrowiem i bezpieczeństwem postrzegane są jako dodatkowy koszt i strata
czasu. Być może ten brak limitów można

Obsługa podestu przyciskami umieszczonymi
na platformie zmniejsza
ryzyko narażenia operatora na przypadkowe
przytrzaśnięcie stóp

by uznać za „utraconą szansę”, a ograniczenie standardowych dostaw do 750 kg
wiąże się nie tyle z utratą dodatkowych
250 kg, ile bardziej z koniecznością zastosowania odpowiedniego wyposażenia
i szkoleniem kierowców. Paletę ważącą
750 kg można bezpiecznie dostarczyć
we wszystkich obszarach, w tym także
w dostawach domowych, pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Ocena ryzyka pracy z podestem
W przypadku podestu załadowczego
obciążeniem nie do przyjęcia jest to, które
przekracza znamionową nośność urządzenia. W pewnym sensie powinno to
zniechęcać do przewożenia ciężkich palet i nakładania na podest dużych obcią-
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żeń. Można przyjąć umowną klasyfikację
względnego ryzyka związanego z podnoszeniem ładunków (palet) za pomocą
podestów załadowczych. Palety o ciężarze
600–1000 kg stwarzają ryzyko na poziomie „średnim”, te ważące 1000–1500 kg
są oceniane jako ryzyko „wysokie”, a ładunki ważące powyżej 1500 kg stwarzają
ryzyko „bardzo wysokie”. Dostępne wytyczne w zakresie dobrych praktyk sugerują, że w przypadku ładunków powyżej 1000 kg konieczne są już działania
ochronne, ponieważ prawdopodobieństwo wypadku czy powstania obrażeń
jest już niebezpiecznie duże.
Oceniając ryzyko związane z pracą
z podestem załadowczym i paletami, należy brać pod uwagę nie tylko ciężar ładunku. Istotna jest również np. postawa
kierowcy, ułożenie dłoni na uchwytach,
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Podesty załadowcze wyposażane są w urządzenia zwiększające
bezpieczeństwo obsługi – roll-stopy chronią przed nieplanowanym zsunięciem się z platformy wózka z paletą

sposób przemieszczania się, pokonywana odległość, stan sprzętu czy rodzaj
powierzchni (podłoża). Siły związane
z pchaniem (ciągnięciem) wózka paletowego również będą się zwiększać, jeśli
konieczne będzie pokonanie pochylenia
rampy czy podłoża.

Zasada obowiązująca
powszechnie: obsługa
jedną ręką dwóch sterowników nie może
być możliwa

Dobre praktyki = bezpieczeństwo
Podstawowe reguły dotyczące bezpiecznego korzystania podestu załadowczego obejmują kilka podstawowych
zasad:
• Należy stosować się do wymagań
nakładanych przez Urząd Dozoru
Technicznego w zakresie warunków
instalacji i eksploatacji, regularnie
przeprowadzać wymagane badania
oraz przechowywać stosowne raporty
(UDT postępuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych
urządzeń transportu bliskiego).
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• Należy utrzymywać podest załadowczy w stanie technicznym gwarantującym jego bezpieczną eksploatację. Przestrzeganie instrukcji obsługi
producenta jest uważane w tym zakresie za najlepszą praktykę.
• Należy przeszkolić pracowników, którzy będą obsługiwać podest w jego
bezpiecznym użytkowaniu.

Zdjęcia: © D. Piernikarski

| BIZNES |

Novol chroni
przed korozją
onferencja antykorozyjna miała
bardzo interesujący program. Składały się na niego prezentacje produktowe oraz pokazy praktyczne dotyczące m.in. ekologii w stosowaniu
materiałów lakierniczych – zmniejszania
emisji lotnych związków organicznych
LZO (Novol Industrial), nowoczesnych rozwiązań technologicznych w organizacji
lakierni (Wagner) i technologii szlifowania powierzchni z wykorzystaniem efektywnych systemów odsysania pyłu (Rupes). Przekazano również informacje na
temat innowacyjnych kabin lakierniczych
(Blowtherm) i technologii przygotowania powierzchni elementów ocynkowanych (Chemetall) oraz metod badawczych powłok lakierniczych (Novol).

© J. Krasik

Na początku października firma Novol Industrial
zaprosiła nas na konferencję poświęconą
zabezpieczeniom antykorozyjnym stosowanym
w przemyśle. W naszej relacji skupiamy się na tym,
jak korozji można przeciwdziałać w przypadku
pojazdów użytkowych.

© J. Krasik

Zorganizowana przez spółkę Novol konferencja poświęcona aktualnym trendom
w przemysłowym zabezpieczaniu przed korozją i wykorzystywanych w tym celu
powłokach lakierniczych to ciekawe prezentacje produktowe oraz pokazy praktyczne
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Novol – lakierniczy potentat

© J. Krasik

© Novol

Po produkty marki
Novol Industrial
Anti-corrosion
Coatings chętnie
sięga wielu producentów pojazdów
użytkowych

Novol to założona w 1978 r. spółka
zajmująca się produkcją materiałów
przeznaczonych głównie dla lakiernictwa
samochodowego – jest to obecnie największy w Polsce producent rozwiązań
dla lakiernictwa o międzynarodowym
zasięgu. Firma opracowuje, produkuje
i wprowadza na rynek kompleksowe rozwiązania dla samochodowej branży lakierniczej, obejmujące technologie, materiały i szkolenia. Novol w liczbach to
produkcja 18 200 t materiałów rocznie,
1400 produktów w 14 liniach asortymentowych, zatrudnienie 650 pracowników
oraz hale produkcyjne i magazynowe
o łącznej powierzchni ponad 17 tys. m2.

© J. Krasik

Między wystąpieniami odbyły się prezentacje
partnerów konferencji oraz pokazy zastosowania produktów Novol
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kim, jak i ciężkim. Jest to linia kierowana
do klientów przemysłowych zajmujących
się produkcją autobusów, wagonów, maszyn rolniczych i budowlanych, konstrukcji stalowych, zbiorników itp. W grupie
Nautic znajdziemy m.in. szeroką gamę
klejów montażowych do łączenia i klejenia laminatów, wklejania wzmocnień
oraz wykonywania konstrukcji wielowarstwowych typu „sandwich”.

Novol w walce z emisją LZO
Istotnym problemem w nakładaniu
przemysłowych powłok lakierniczych
jest ograniczanie emisji lotnych związków organicznych (LZO). Wśród stosowanych w tym celu metod można wymienić zastosowanie systemów dopalania
LZO w lakierniach przemysłowych, wy-

© Novol

Novol jest potężnym eksporterem – produkty (13 tys. t rocznie) docierają do prawie 60 krajów na całym świecie. Obrót
firmy w 2018 r. wyniósł ok. 280 mln zł.
Novol dba o środowisko. Firma wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO
14001:2015, od ponad 10 lat realizowany jest też międzynarodowy program
Responsible Care. Poza tym Novol stawia na rozwój – dysponuje nowoczesnym
laboratorium badawczo-rozwojowym,
w którym prowadzone są badania m.in.
z zakresu lakiernictwa samochodowego i przemysłowego, chemii dla szkutnictwa, badania starzeniowe, dokonywana jest również ocena parametrów
i właściwości aplikacyjnych produktów.

© Novol

Novol to szeroka gama produktów
przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu i zastosowań, obejmujących lakiernictwo samochodowe, wymalowania przemysłowe, chemię budowlaną, posadzki
przemysłowe, sportowe i rekreacyjne,
produkty na potrzeby przemysłu kompozytowego, materiały polerskie i nonpaint. Marki w portfolio firmy Novol to
np. Spectral, Novol, Novol Professional,
Novol for Calssic Car, Ultra Line, Spray,
Impact Car Finish System, Novol Extreme, Novol Industrial Anti-corrosion Coatings, Novol Novofloor, Quatro Refinish,
Nautic, Creator.
Specjaliści związani z lakiernictwem
pojazdów użytkowych z pewnością znają
markę Novol Professional. Jest to szeroka
gama materiałów do renowacji powłok
lakierniczych (lakiery, podkłady akrylowe,
szpachlówki, materiały uzupełniające).
Z kolei Novol Extreme Cobra Truck Bedliner to linia produktów przeznaczona do
zadań specjalnych – zabezpiecza przed
wpływem czynników atmosferycznych
i agresywnych (np. benzyna, oleje, sól)
i zwiększa odporność na zarysowania.
Novol Industrial to pełna technologia wymalowań przemysłowych, mająca swoje
zastosowania zarówno w przemyśle lek-

NOVORUST 2090
– gruntoemalia poliuretanowa „Połysk”
charakteryzuje się bardzo
wysoką elastycznością
i odpornością mechaniczną

sokociśnieniowe i elektrostatyczne nanoszenie powłok, stosowanie wyrobów
o zwiększonej zawartości części stałych
UHS, a także zastosowanie produktów
wodorozcieńczalnych.
W aplikacji wysokociśnieniowej w osłonie powietrza AIRMIX materiał sprężony
pod wysokim ciśnieniem rzędu 100–200
bar atomizowany jest podczas przechodzenia przez dyszę o odpowiedniej średnicy, a strumień farby dodatkowo osłaniany jest przez powietrze. Metoda ta
pozwala uzyskać transfer farby na element do 60%. Aplikacja elektrostatyczna
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to proces malowania elektrostatycznego
farbami płynnymi polegający na skierowaniu rozpylonych i naładowanych elektrostatycznie cząstek farby w kierunku
uziemionego elementu, który ma być pomalowany. Rozpylane cząstki farby są
naładowane ujemnie, malowany obiekt
zaś stanowi elektrodę dodatnią. Wytworzone pole elektrostatyczne między
dyszą pistoletu malarskiego a uziemionym detalem sprawia, że naładowane
cząstki farby przemieszczają się szybko
wzdłuż linii sił pola elektrostatycznego
wprost na powierzchnię malowanego
detalu. Metoda ta pozwala uzyskać transfer farby na element do 90%.
Przykładem produkowanych przez Novol wyrobów o zwiększonej zawartości
części stałych UHS (Ultra High Solid)
może być NOVORUST 2090 – gruntoemalia poliuretanowa „Połysk” o zawartości części stałych > 60%, charakteryzująca się bardzo wysoką elastycznością
i odpornością mechaniczną. Emalia ta spełnia również wymagania normy PN-EN
12944 w zakresie odporności korozyjnej
wynoszącej min. 720 h (badanie w komorze solnej). Wyrób ten może być z powodzeniem wykorzystywany do antykorozyjnego zabezpieczania np. nadwozi
pojazdów użytkowych i maszyn rolniczych.

Wodorozcieńczalny
system AQUAPUR
100-90 + AQUAPRIMER EP
800 może być wykorzystywany
do antykorozyjnego zabezpieczania uniwersalnych jednostek transportowych
– kontenerów

AQUAPUR 100-90 + AQUAPRIMER
EP 800 – to oferowany przez Novol system
produktów wodorozcieńczalnych (2K) o niskiej zawartości LZO – 150 g/l i odporności korozyjnej porównywalnej z systemem rozpuszczalnikowym (750 h) oraz
o dobrej odporności mechanicznej.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
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Dostawcze Renault
zabudów się nie boją
Renault Master to obecnie najchętniej kupowany w Polsce samochód
dostawczy. Master i nieco mniejszy Trafic doczekały się w tym roku
modernizacji. Uczestniczyliśmy w prezentacji tych dwóch pojazdów,
szczególną uwagę zwracając na różne możliwości ich zabudowy.

ynek samochodów dostawczych
w Polsce do końca października
2019 wzrósł o 2,9% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r.
– klienci kupili 56 896 pojazdów (dane
za PZPM). Renault, sprzedając 7978 samochodów, zajmuje drugie miejsce
z udziałem rynkowym 14% (lider to Fiat
– 8993 szt., udział rynkowy 15,8%). Ze
statystyk wynika jednak, że obecnie najchętniej kupowanym samochodem dostawczym w Polsce jest Renault Master
– w omawianym okresie klienci kupili
6345 pojazdów (udział w rynku 11,2%).
Tegoroczna modernizacja Renault Master
to wyższy poziom jakości postrzeganej
w bardziej funkcjonalnej i praktycznej kabinie,
nowe, mocniejsze i paliwooszczędne silniki
oraz zaawansowane systemy wspomagania
prowadzenia (ADAS) zwiększające bezpieczeństwo i wygodę użytkowania – na zdjęciu
furgon FWD PackClim L3H2 ze 180-konnym
silnikiem

Na drugim miejscu plasuje się Fiat Ducato, jednak ze znacznie mniejszym udziałem rynkowym (8,1%, 4598 szt.). Renault
Trafic zajmuje pierwsze miejsce w segmencie Minibus oraz czwarte miejsce
w segmencie średnich furgonów.

Nowe Renault Master i Trafic
wkraczają na polski rynek
W Nowym Renault Master, który po raz
pierwszy został zaprezentowany w kwietniu br., zmianom poddano nie tylko przód,
lecz także wnętrze. Nowy Master to wyższy poziom jakości postrzeganej w bardziej funkcjonalnej i praktycznej kabinie:
chromowane elementy ozdobne, nowa
tapicerka, lepiej wyposażone mobilne
biuro itd. Nowe silniki 2.3 dCi zapewniają
mu więcej mocy, wyższy moment obrotowy i mniejsze zużycie paliwa. Nowe

systemy wspomagania prowadzenia
(ADAS) zwiększają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
W Polsce zamówienia na nowe Renault Master zostały otwarte w lipcu, natomiast dostawy pojazdów rozpoczęto od
września. Ceny podwozi do zabudowy
rozpoczynają się od 87 400 PLN netto
(Platforma Business FWD 3,5 t dmc., L2H1
z silnikiem 2,3 dCi o mocy 135 KM), z kolei najtańszy furgon kosztuje 93 300 PLN
netto (Furgon Business FWD 2,8 t dmc.,
L1H1 z silnikiem 2.3 dCi 135 KM).
W ofercie rynkowej znajdziemy w sumie 350 wersji Mastera – są to gotowe
do odbioru furgon brygadowy (pojemność użytkowa zawiera się w przedziale
od 8 do 22 m3), kontener, skrzynia, wywrotka, ale także samochody będące
bazą do zabudowy – podwozia i plat-
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Laweta autopomocy drogowej wykonana
na podwoziu Renault Master przez firmę
NPS – można na niej przewozić samochody
o masie do 1250 kg

formy. Master dostępny jest w wersjach
od 2,8 t do 4,5 t dmc., zarówno z napędem przednim, tylnym, jak i 4×4. Silnik
2,3 dCi (Euro 6d/Euro VI D) w swej najmocniejszej wersji rozwija moc 180 KM
(132 kW) i moment obrotowy 400 Nm.
Zależnie od wersji silniki te mogą współpracować z 6-biegową skrzynią mechaniczną lub 6-biegową skrzynią zautomatyzowaną Quickshift. Od października
przyjmowane są również zamówienia
na wersje elektryczne nowego Mastera
Z.E., natomiast z końcem 2019 r. producent wprowadzi do sprzedaży wersje
kombi do przewozu 9 osób oraz autobus
do przewozu 17 osób.
Renault zmodernizowało również stylistykę nowego Trafica. Samochód ma
nową osłonę chłodnicy o bardziej wyrazistym wyglądzie, reflektory Full LED oraz
światła do jazdy dziennej LED w kształcie
litery C (C-shape) zgodne ze stylistyką
pozostałych samochodów Renault. Trafic jest wyposażony w nowe silniki 2.0 dCi
(w najmocniejszej wersji moc 170 KM/
125 kW i moment obrotowy 380 Nm).
Nowością jest automatyczna skrzynia
biegów z podwójnym sprzęgłem EDC
(prod. Getrag) dostępna w wersjach Trafica z najmocniejszymi silnikami. Samochód ma przeprojektowany przedział
ładunkowy – jego prostopadłościenny
kształt pozwala optymalnie wykorzystać
pojemność użytkową.
275 dostępnych wersji nowego Renault Trafic stwarza możliwości aranżacji
wnętrza i personalizacji samochodu poprzez szeroką gamę opcji, akcesoriów,
zabudów i wielu rodzajów adaptacji.
W wersji furgon dostępne są 2 długości,
2 wysokości nadwozia, pojemność użytkowa wynosi od 3,2 do 8,6 m3. W wersji
platformy do zabudowy z kabiną można
zamówić wielkogabarytowy kontener,
chłodnię czy nawet wywrotkę lub typy
nadwozi. W wersji do przewozu osób
Trafic może mieć do 9 miejsc przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej
pojemności bagażnika do 1,8 m3.
Nowy Renault Trafic w wersji osobowej kosztuje od 110 350 PLN brutto
(wersja Business z silnikiem dCi 120 KM),
natomiast ceny wersji ciężarowej zaczynają się od 76 600 PLN netto (wersja Fur-

Gruau Polska przygotowała Mastera z myślą o realizacji typowo miejskich zadań
remontowo-budowlanych: otwarta skrzynia ładunkowa, wzmacniana podłoga o grubości 18 mm z dodatkowymi poprzeczkami, burty o wysokości 400 mm z anodowanego aluminium i zakabinowy żuraw załadowczy Fassi M10A.12 o udźwigu 995 kg

gon L1H1 z silnikiem 1.6 dCi 95 KM).
W ofercie znajduje się 75 wersji modelu
Trafic – są to gotowe do odbioru furgon,
furgon brygadowy, platformy do zabudowy, a także wersje Kombi oraz SpaceClass, reklamowany jako mobilny salon na kołach.

Elektryczny Master Z.E.
Grupa Renault dysponuje najszerszą
gamą elektrycznych samochodów dostawczych. W Polsce aktualnie dostępne
są następujące modele z napędem elektrycznym:
• czterokołowy pojazd Twizy Cargo:
idealny do przewożenia towarów na
terenie miasta, wyposażony w duży
bagażnik o pojemności 180 l, który
może pomieścić ładunek o masie 75 kg,
• Kangoo Z.E., dostępny w dwóch długościach i trzech wersjach nadwoziowych, o ładowności 600 kg i kubaturze użytecznej do 4,6 m3 lub
z możliwością przewiezienia do 5
osób; samochód ma zasięg do 200 km
na jednym pełnym ładowaniu akumulatora,
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• Master Z.E. w wersji furgon, szczególnie dobrze przystosowany do dostaw w centrach miast – zasięg operacyjny wynosi do 120 km, jednak nie
mniej niż 80 km nawet w najtrudniejszych warunkach użytkowania
(duże obciążenie, jazda w centrum
miasta z częstym zatrzymywaniem
pojazdu, jazda zimą).
Nowy Master Z.E. jest wyposażony
w litowo-jonowy akumulator nowej generacji o pojemności 33 kWh. Pełne ładowanie trwa 6 godzin przy korzystaniu ze
stacji ładowania WallBox o mocy 7,4 kW
(prąd 32 A). Silnik elektryczny R75 o wysokiej sprawności energetycznej rozwija
moc 57 kW – jest to jednostka sprawdzona w modelach ZOE i Kangoo Z.E. Silnik ten jest produkowany w wiodącym
zakładzie Grupy Renault w Cléon (Francja), słynącym z produkcji silników i skrzyń
biegów wysokiej jakości.
Furgony Master Z.E. mają pojemność przedziału ładunkowego od 8 m3
do 13 m3, z kolei podwozia z kabiną są
idealną bazą do zabudowy wielkogabarytowym kontenerem o pojemności
do 22 m3.
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Marka Renault Pro+
Renault Pro+ to marka dla klientów
biznesowych Grupy Renault. Renault
Pro+ to marka ekspercka, której oferta
obejmuje nie tylko produkty dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników, ale także rozwiązania „szyte
na miarę” i przystosowane do różnych
sposobów użytkowania przez klientów
biznesowych. Z Renault Pro+ współpracuje sieć 400 autoryzowanych producentów zabudów w 30 krajach.
Renault Pro+ to także sieć obejmująca 661 centrów Renault Pro+ w 39
krajach, przeznaczona do obsługi klientów biznesowych i spełniająca bardzo
wysokie standardy. Wśród oferowanych
usług znajdują się m.in. profesjonalne
doradztwo w zakresie nie tylko pojazdu
bazowego, lecz także zabudowy, usługa
kary flotowej z rabatami na części i robociznę uzależnionymi od przebiegu,
usługi przedłużenia gwarancji oraz pakietów serwisowych do 5 lat/200 000 km,
usługi finansowania, ubezpieczenia oraz
najmu długoterminowego pojazdu, a także przechowywanie opon zimowych.
Sieć ekspertów marki Renault Pro+
w Polsce składa się z 23 punktów wyspecjalizowanych w sprzedaży i serwisowaniu samochodów dostawczych i modyfikowanych.

Na wakacje: można przebudować Mastera w wersji furgon – na zdjęciu kempingowa
zabudowa firmy EBA Camp zapewniająca wysoki komfort podróży w różnych warunkach
podczas wypraw turystycznych (we wnętrzu m.in. podwójne łóżko z materacem, aneks
kuchenny, łazienka z brodzikiem prysznicowym, toaletą i umywalką)

Zabudowy – mocna strona
dostawczych Renault
Renault od 2009 r. utrzymuje na rynku
polskim pozycję lidera w segmencie podwozi do zabudowy. Udział marki w segmencie dostawczych podwozi przeznaczonych do zabudowy na koniec sierpnia
br. wyniósł blisko 29% (prawie 3700 zabudów). W 2018 r. na samochodach
marki Renault i Dacia wykonano 6900
zabudów. Blisko 92% zabudów dokonywanych jest na modelu Master, 4% na
modelu Trafic, a pozostałe 4% to zabudowy na innych modelach marki.
Najpopularniejszą zabudową pozostaje skrzynia z plandeką oraz kabiną
sypialną – sprzedaż stanowi 59% ogółu
zabudów samochodów Renault. 13% zabudów Renault stanowią kontenery w tym
7,5% kontenery transportowe, 3,5% kontenery izolowane, 2% kontenery chłodnicze. Skrzynie otwarte stanowią 8%, a zabudowy wnętrz furgonu (w tym warsztaty)
to 6%. Izotermy w furgonach stanowią
3,5%, a samochody brygadowe to ok. 2%

Renault Master doskonale sprawdza
się jako mobilny warsztat lub serwisowy samochód pomocy technicznej
dla różnych branż – niezbędne wyposażenie można inteligentnie rozplanować w zabudowie warsztatowej, którą
wykona firma Mobilcar, przedstawiciel
Sortimo International

ogółu zabudów samochodów Renault. Pozostałe 8,5% zabudów stanowią samochody niszowe typu wywrotki, lawety,
ambulanse, samochody pożarnicze, minibusy czy koniowozy. Wszystkie samochody modyfikowane Renault zabudowywane są w sieci firm nadwoziowych
autoryzowanych przez koncern Renault
w Polsce. Aktualnie producent współpracuje z 25 producentami nadwozi (autoryzacja), co pozwala na zaspokojenie potrzeb klientów ze wszystkich branż.
Modyfikowane dostawczaki Renault
trafiają do firm funkcjonujących w różnych branżach. Mogą to być firmy transportowe specjalizujące się np. w przewozach ładunków w temperaturach
kontrolowanych, firmy farmaceutyczne,
hurtownie produktów spożywczych, masarnie, przetwórnie owoców i warzyw.
Zamówienia składają również przedsiębiorstwa handlowo-produkcyjno-usługowe mające mobilne punkty sprzedaży
lub mobilne biura zajmujące się pomocą
drogową lub przewozem osób, a także
firmy budowlane, ogrodnicze, rolnicze,
hurtownie materiałów budowlanych
i wiele innych. Wśród poszukujących
modyfikowanych samochodów Renault
są również firmy prowadzące wynajem
samochodów kempingowych, realizujące
przewóz osób niepełnosprawnych, a także
zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, ośrodki
pomocy społecznej i wiele innych.

Opracowanie Dariusz Piernikarski
Zdjęcia: © J. Krasik
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